
la fiecare 1 000 tone cărbune
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cauzelor caie 

să

CU PLANU INSTITUTUL

■a

La Direcția planului economic 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor s-a înregistrat pînă în 
prezent îndeplinirea planului a- 
nual de 15 întreprinderi și 
fabrici din acest sector. Prin

tre colectivele fruntașe se nu
mără întreprinderea de materiale 
de construcții „1 Măi“-Bucov, în
treprinderea „Marmura“ și de 
prefabricate „Progresul“ din 
Capitală, fabricile de produse 

din beton celular autoclavizat Doicești, de geamuri Tîrnăveni, de 
ciment Comarnic și altele.

Din calculele făcute de specialiști rezultă că industria mate
rialelor de construcții, în ansamblu, și-a realizat sarcinile planului 
șesenal, cu aproape o lună de zile înainte de termen.

15 întreprinderi din 
cadrul Ministerului 
Industriei 
Construcțiilor

Pag. a 3-a
Farmecul perseverenței
Nopțile oțelului — Scrisori dintr-o uzină (I)

Pag. a 5-a
Coordonatele muncii educative (însemnări de Ia 
Conierinta organizației raionale Tudor Vladlml- 
rescu — București a U.T.C.)
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CENTRU DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICĂ

Proletari din toate Contractul

Constructorii 
hidrocentralei

Gh. Gheorghiis-Dej 
de pe Argeș
11

Constructorii hidrocentralei 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ de pe Ar
geș au consemnat pe graficele 
termenelor de execuție îndeplini
rea planului anual cu 22 de zile 
mai devreme. Peste 10 350 ml de 
galerii și tunele, reprezentînd o 
lungime echivalentă cu cea a ga
leriei de fugă, excavarea a 
245 200 mc de steril, străpunge
rea a 6 tronsoane pe galeria de 
fugă și captările secundare, tur

narea a 371 000 mc beton în corpul barajului Vidraru, la betona- 
rea galeriilor și tunelelor și începerea lucrărilor de construcții a 
încă 2 baraje pe rîul Doamnei și Topolog — iată cîteva din reali
zările anului acesta consemnate în bilanțul centralizat la grupul 
de șantiere.

Pentru constructorii hidrocentralei de pe Argeș, o zi în plus 
înseamnă realizarea unui volum de lucrări în valoare de 
850 000 tei.

nteia cu uzina

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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puternic
stimulent
al

ÎNDEPLINIT! Combinatul îngrășăminte azotoase
Tg. Mureș. Tinerii operatori chimiști Boer 
losii, Popa llie, Coman Gh, și Moldovan 

. Vasiie s-au evidențiat în lucrările de probe 
mecanice la instalația de purificare gaze, a 
secției de spălare, in perioada punerii ei în 

funcțiune
Foto: O. PLEGAN

• •
cercetăm

de prof univ.
VICTOR HOFFMAN

rector al Institutului

24 întreprinderi
din regiunea
Oltenia

Pînă în prezent, în regiunea 
Oltenia și-au realizat planul a- 
nual 24 de întreprinderi repu
blicane, de industrie locală și or
ganizații cooperatiste. Printre a- 
cestea se află exploatările trustu
lui minier Oltenia, uzina mecani
că Tr. Severin, Fabrica de ciment 
Gura Văii, întreprinderea de fo
raj Craiova și alte unități din 
Tg. Jiu, Corabia, Caracal.

în această perioadă, sondorii. 
27 do zile înainte de termen

politehnic —- Brașov

care și-au îndeplinit cu
plsaul anual, au realizat o viteză de foraj de 844 m granic-lună. 
față de 700 cît prevedea planul. De asemenea, minerii din abata
jele bazinului Văii Metrului și din alte exploatări carbonifere din 
regiune 
galerii, 
extras.

(Agerpres)

de către tovarășul
Nicolae Ceausescu7

a ambasadorului

Vineri, 17 decembrie 1965, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit în 
audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Chineze 
la București, Liu Fan, cu pri
lejul plecării definitive a 
acestuia din Republica Socia
listă România.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

(ratarea

La Combinatul 
fost pregătită tehnologia de fabri
cație a unui nou produs folosit la 
tratarea semințelor de grîu — a- 
cetatul fenilmercuric.

Alt produs nou realizat aici este 
plastifiantul difenilcrezilfosfat. care 
va înlocui actualul plastifiant, tri- 
crezilfosfat. Noul produs este mai 
avantajos, la fabricarea lui fiind 
folosite materii prime indigene în 
locul celor din import.

olectioul Uzinei 
„Strungul“ din 
Arad și-a mărit 
de curând rându
rile cu peste 100 
de muncitori. Ti
neri strungari, 
frezori, rabotori, 
ajustori — absol

venți ai școlilor profesionale — 
au primit repartizare și au fost 
angajați să lucreze în această 
mare uzină.

Evident, încadrarea în proce
sul tehnologic al unei asemenea 
uzine în care se produc anual 
mii de mașini-unelte de 0 înaltă 
tehnicitate, nu poale avea loc 
dintr-o dată. Există în mod ex
plicabil o perioadă de adaptare, 
atât la noua condiție de munci
tor, cît și la tehnica uzinei, la 
ritmul său de lucru ; își spun 
cuvântul și sîrguința cu care tine
rii muncitori au învățat în anii 
de școală și seriozitatea practicii. 
Foarte importante sint însă 
pentru evoluția lor ajutorul pe 
care tinerii îl primesc încă de la 
angajare, atenția cu care sint su- 
pravegheați, grija cu care sint 
îndrumați.

Frezorul V. Bunaciu abia a 
împlinit 17 ani. în școală învăța

; .ÿxi<xw.w

„Flori de zăpadă'
Foto ■ EMIT, COJOCARU

atent al muncitorului
cu experiență

bine dar era cunoscut ca o fire 
nedisciplinată. Această trăsătură 
a adus-o cu el și-n uzină. Intr-o 
lună a lipsit de la lucru o săp
tămână. Puși în fața a 12 absen
țe nemotivate, tovarășii din con
ducerea secției l-au invitat pe 
tatăl tînărului în uzină. Băiatul 
ținuse companie unor „prieteni“, 
ba la cîte un film, ba la câte o 
bere și, uite așa, au trecut 7 zile. 
De atunci aproape în fiecare 
săptămână tatăl vine și se inte
resează de activitatea fiului său. 
Rezultatul ? Tînărul a început să 
trateze cu seriozitate disciplina 
muncii.

Aclalbert Keri e strungar. Nu 
are, e adevărat, formate toate 
deprinderile și siguranța pentru 
a putea lucra în ritm cu ceilalți. 
Intr-o zi. s-a dus la adjunctul 
șefului de secție. „Tovarășe in
giner — a. spus, el — vă rog 
să-mi aprobați să lucrez o vreme 
în regie. Fină mă mai pun la 
punct cu meseria, și pe urmă...“ 

Adjunctul șefului de secție i-a 
aprobat. In realitate Adalbert 
ceruse să lucreze în regie din 
alte motive. „Câștigul nu mă in
teresează, Tata îmi dă destui 
bani de buzunar. Am observat că 
dacă lucrezi în regie, nu te ține 
nimeni otita din scurt“. Această

„filozofie“ despre muncă, Adal
bert Keri a pus-o la scurt timp 
în practică. A dispărut o săptă
mână din uzină. Ce-a făcut în 
acest timp ? A mers în fiecare 
zi la Timișoara să se plimbe.

Așa stau lucrurile și ou Fetru 
Plicea. E un băiat extrem de 
conștiincios. Nu s-ar dezlipi toată 
ziua de lingă mașina la care lu
crează. Cheltuiește multă ener
gie dar, neavînd cunoștințe prea 
temeinice, mi-și realizează nor
ma. Tânărul ar fi trebuit, firește, 
ajutat. In primul rând de mais
trul său, Andrei Triba. Dar... 
Intr-o zi, primind un reper pe 
care nu-l cunoștea, a rebutat 
primele 3—4 bucăți. Maistrul în 
loc să-t arate unde și de ce a 
greșit, i-a spus să 
el din schimb.

Cele trei cazuri 
bună parte tabloul 
au făcut ca în secția uzinal 
existe în mai puțin de 4 luni 
circa 200 de absențe nemotivate 
și peste 40 de tineri cu realizări 
sub normă. „Ne-am clat seama de

Centrala electrica 
terniofîcare 
Craiova

început 
producă 

ai doilea grup 
de 1OO megawați

Cel de-al doilea grup de 100 
megawați al centralei electrice de 
termoficare Craiova a produs vi
neri seara primii kilovați de ener
gie electrică. După terminarea 
probelor, noul agregat urmează 
să funcționeze în cadrul sistemu
lui energetic național.

I
I
I 
!

Priceperea, pasiunea, perseverența muncii de cercetare științi
fică se formează cel mai bine in anii de învățătură. îndruma
rea competentă a profesorilor, laboratoarele bine utilate sint 
premize excelente pentru viitoarele succese științifice. De 
aceste adevăruri sint convinși muiți studenfi ai Facultății de 
fizică de la Universitatea „Babeș Bolyai“ din Cluj, lată-i pe doi 

dintre ei în laboratorul de propagare.

Documentele Congre
sului al IX-lea și. re
cent, Plenara f 1. al 
P.C.R. direcționează ac
tivitatea de cercetare 
științifică spre rezolva
rea unor probleme im
portante pentru econo
mia națională. Noi pre
țuim din toată inima 
preocuparea permanentă 
a conducerii de partid și 
de stat pentru a spori 
eficacitatea cercetării 
științifice, pentru pregă
tirea tinerelor cadre de 
cercetători, pentru o cît 
mai strînsă legătură în
tre laboratoarele de ex
periențe și 
productive, 
ială că 
Consiliului 
Cercetării 
măsură însemnată luată 
de partid — va răs
punde necesității ca 
activitatea de cercetare 
să fie mai bine organi
zată, orientată și coor
donată și, în conse
cință, mai eficace.

Ceea ce ni se cere 
nouă este să chibzuim 
mai bine asupra posibi
lităților pe care le are 
fiecare institut, fiecare 
facultate pentru valori
ficarea potențialului de 
creație științifică al ca
drelor didactice și tot
odată să dezvoltăm ex
periența pe care o avem 
în acest sens.

Institutul politehnic 
brașovean are o tradiție 
în cercetarea științifică 
orientată cu precădere 
spre teme cu caracter a- 
plicativ. Faptul că tot 
mai multe unități pro
ductive solicită institu
tului soluționarea unor 
probleme tehnico-știin- 
țifice care le interesea
ză, este cel mai bun in
diciu că mergem pe o 
cale bună. Acesta nu 
este nicidecum un mo
tiv de automulțumire ci, 
dimpotrivă, ne stimulea
ză să adîncim și să dez
voltăm experiența pro
prie, să cercetăm și ex
periența altor institute. 
De aceea socotesc foarte 
bine-venită ancheta în
treprinsă de ziar, care, 
cred eu, ne va prilejui 
un schimb de experien
ță fructuos.

★
Obiectivul pe care tre

buie să-l aibă cerceta
rea este, fără îndoială, 
strînsa legătură cu prac
tica construcției socia
liste. De aici, de la acest 
obiectiv, două sînt as
pectele care se ridică : 
alegerea temelor și sis
temul de lucru. în ceea 
ce privește primul as
pect, catedrele noastre,

marile uzine 
Fără îndo- 
înființarea 

Național al 
Științifice —

îndeosebi cele de specia
litate, își concep tema
tica cercetării studiind 
mersul producției. Ase
menea teme oferă po
sibilitatea înțelegerii 
sensului cercetării și 
cunoașterii complete a 
sectorului respectiv de 
specialitate, totodată 
mijlocește cadrelor di
dactice participarea di
rectă la viața uzinei, 
fabricii sau șantieru
lui și sprijinirea com
petentă a producției.

în ceea ce privește 
sistemul de lucru, mo
dul de organizare, sînt 
mai multe lucruri de 
spus. Faptul că, de la 
bun început, colectivul 
de cercetare știe că lu
crarea este așteptată 
într-o uzină stimulează 
munca, sporește răspun
derea. Iată de la ce con
siderente am pornit a- 
tunci cînd am hotărît să 
folosim metoda con
tractelor și a conven
țiilor. Cele mai multe 
cercetări științifice se 
înscriu în planul tema
tic Ia cererea întreprin
derilor și se rezolvă pe 
bază de contract sau 
Convenție. Dintre ace
stea, amintim cele so
licitate de Uzina „Trac- 
torul“-Brașov și 
în cercetare de 
didactice de la 
dra de tehnologia
trucțiilor de mașini. Se 
studiază posibilitățile de 
programare pe mașinile 
de comandă-program în 
vederea întocmirii pro
gramelor pentru execu
tarea unor repere pro
puse de uzină. De ase
menea, se studiază e- 
cruisarea prin rolare a 
zonei razelor la fusurile 
palier și la manetoanele 
arborelui cotit al moto
rului D-105, ca și alte 
procedee tehnologice 
moderne. La cererea Di
recției generale a trans
porturilor auto, un co
lectiv de cadre didactice 
de la catedra de auto
tractoare cercetează te
ma privind „Verificarea 
caracteristicilor de frâ
nare a autocamionului 
SR.113 Bucegi, cu re
morcă R.A.F.“, în scopul 
îmbunătățirii actualului 
sistem.

Alte colective de cer
cetare au contracte să 
realizeze lucrări la cere
rea Atelierelor de repa
rat automotoare — Bra
șov, a Uzinelor „Tracto
rul“, „Hidromecanica“, 
„Steagul roșu“, Combi
natul de industrializarea

luate 
cadre 
cate- 

cons-

(Continuare 
în pag. a IV-al

„Majoritatea tinerilor, ne-a 
scris corespondentul nostru 
voluntar Mihai Trofin, stu
dent la Institutul de medicină 
și farmacie din Iași — preferă 
ca sîmbătă seara să meargă la 
dans.

PE „MUZICA “ SUUZELOR
îmi place și mie să dansez, 

mă gîndesc însă la ceea ce se 
întîmplă sîmbătă seara la cîte 
o cantină unde se organizează 
reuniuni. La ușă se produce 
îmbulzeală. Dacă reușești to
tuși să treci de intrare nu poți 
face o mișcare fiindcă n-ai 
unde și trebuie să te mulțumești să privești dansul, 
dițiile acestea, seara de dans nu mai este o recreare, 
moment de destindere.

Dar sînt oare de vină tinerii o

NU SE POATE DANSA
l. în con

nu

Sau organizatorii ?“

în scrisoarea sa, corespon
dentul nostru ne-a adus la cu
noștință și alte aspecte de la 
locurile de distracție ale tinere
tului, care l-au impresionat ne
plăcut. Pornind pe urmele aces
tor sesizări am întreprins un 
raid la serile de dans organi
zate în orașul Iași.

Cu două săptămîni în urmă 
„serile" erau, în fapt, doar... 
două: la Casa de cultură a 
tineretului și Ia Grupul de 
șantiere de pe strada C. Negri. 
Și amîndouă au confirmat su-

pozițiile studentului care 
scris.

ne-a

Principiul sălilor... 
comunicante

Precizăm de la început că 
oraș există 16 săli în care 
poate dansa Să vedem 
sînt folosite. La Casa de cultu
ră a tineretului, unde se află o 
sală destinată numai dansului, 
se organizează reuniuni, in 
medie, de două ori pe lună.

în 
se 

cuin

Capacitatea sălii: 400—500 de 
persoane, deci 1 000 de tineri 
pe lună pot dansa aici. încă 
vreo cîteva sute se îmbulzesc 
la uși. „Casa de cultură a 
tineretului nu are decit trei me- 
todiști — ne spune directorul 
acesteia, Dumitru Radu — nu 
putem organiza mai des dans. 
De altfel, noi ne-am îndreptai 
atenția mai mult spre activita
tea artistică". Paradoxală ex
plicație. Dar dansul nu se în
cadrează în activitatea artisti- 

. că, sau la casa tineretului a- 
cest gen de divertisment este 
trecut la capitolul „organiza
toric" ?

Sala de aici, mare, luminoa
să, utilată cu tot ce este ne
cesar organizării serilor cultu-

ral-distractive, cu un bun pres
tigiu și care atrage mii de tineri 
cu posibilitatea de a organiza 
manifestări profund educative 
și, totodată, artistic regizate, a- 
devărate modele pentru orga
nizațiile U.T.C. din oraș, stă 
în multe zile de odihnă nefolo
sită, datorită unei optici pur 
administrative.

Ce se întîmplă la aceleași 
orc cu programul altor săli din 
oraș ?

— Ne-am ocupat mai muli 
de activitatea sportivă — ne 
spune Florin Mozolea, mem
bru în Comitetul U.T.C. de la 
Șantierul de instalații, — dis
tracția am lăsat-o pe un plan 
secundar.

Păreri care demonstrează o

subapreciere a necesității dan
sului 
multi
oraș.
pe că nu există adunare gene
rală U.T.C. în care tinerii să 
nu aducă în discuție dorința 
lor de a dansa. Si totuși, co
mitetul U.T.C. nu a organizat 
în acest an nici o seară de dans.

„Am fost ocupați cu rezolva
rea altor sarcini", au pretextat 
cei mai multi dintre interlocu
torii noștri, 
o

am întîlnit la mai 
secretari U. T. C. din 
La „Țesătura", aproa-

dezvăluind astfel
părere acceptată tacit și a-

VIORICA GRIGORESCU
DUMITRU MATALĂ

C. SLAVIC

(Continuare tn pag. a ll-a)

Construcții noi 
de locuințe

Cartierul Țiglina și-a sporit nu
mărul locuitorilor cu încă 450 de 
familii. Recent, au fost terminate 
și date în folosință în microraionul 
8 (Țiglina II) 6 blocuri, iar alte 5 
cu peste 300 de apartamente, se 
află intr-un stadiu de construcție 
avansat. Ritmul lucrărilor a cres
cut mult față de 1961, anul prime
lor construcții pe dealul Țiglinei, 
iar volumul lor aproape s-a du
blat. Șantierele dispun acum de 
stații centralizate de preparare a 
betoanelor, centrale termice mobi
le pentru continuarea lucrului, pe 
timp friguros, ateliere de preasam- 
blare a instalațiilor metalice. In 
5 ani, aici s-au ridicat circa 8 200 
apartamente pentru constructo
rii Combinatului siderurgic ,,Gheor- 
glie Gheorghiu-Dei", școli, com
plexe comerciale, un cinematograf, 
s-au croit străzi și bulevarde largi. 
Pe celelalte șantiere ale Galațiu- 
lui, în Piața centrală și cartierul 
Mazepa, la Brăila, Focșani și Te
cuci, au fost construite în anii șe- 
senalului blocuri cu circa 6 500 de 
apartamente.
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CALENDARUL VACANȚEI

»
La aplauze apar și cei care Ie 
merită: mînuitorii (elevi de la 
cercul de păpușari al Casei 

pionierilor din Brașov)

Ș» în anul acesta Palatul pionierilor s-a 
pregătit să ofere oaspeților săi obișnuiți 
precum și celor care îl vor vizita în această 
perioadă numeroase posibilități de recreare 
și petrecere plăcută a fiecărei zile din va
canța de iarnă. Am să mă refer la cîteva 
din surprizele înscrise în calendarul nos
tru de vacanță rezervate miilor de pio
nieri și școlari bucureșteni.

Sîmbătă 25 decembrie se organizează în 
colaborare cu Comitetul de radio o dimi
neață educativ-distractivă intitulată: „Ra
dio magazin pionieresc de vacanță". In 
timp ce numeroși pionieri vor participa la 
această frumoasă manifestare, micii natura- 
liști, îmbarcați în elegante autocare, vor 
porni într-o expediție spre una dintre cele 
mai pitorești regiuni ale țării: Valea Pra
hovei. Timp de două zile vor admira fru
musețile naturale, vor cunoaște marile u- 
zine și întreprinderi de pe traseu, vor a- 
duna materiale pentru colecțiile cercului.

Întorși din drumeție ei vor participa la 
întîlnirea intitulată „Album de curiozități 
din flora și fauna patriei noastre“.

Apropierea zilei de 30 Decembrie va 
prilejui pionierilor și școlarilor posibilita
tea participării la numeroase activități edu
cative pregătite din vreme chiar de ei și 
realizate cu multă fantezie. Printre acestea 
se numără adunarea pionierească cu tema : 
„Patria noastră iubită, Republica Socialis
tă România", șezătoarea „După muncă, 
voie bună", întâlniri cu activiști de partid 
și de stat, cu oameni de știință, cultură și 
artă. Pentru zilele 
rii Republicii s-au

premergătoare anwersă- 
pregătit numeroase fii-

(de la corespondentulCLUJ 
nostru).

La 17 
memorial Emil Isac din Cluj a 
împlinit un deceniu de la înfiin
țare. Aflat în fosta locuință a 
poetului ardelean, el cuprinde 
numeroase exponate : documente 
vechi, scrisori, fotografii, manus
crise, obiecte personale etc. La 
muzeu este expusă aproape în
treaga operă a poetului. Printre 
lucrări se află și poezia „Aștep
tare“, scrisă în 1907 cu ocazia 
marilor răscoale țărănești.

decembrie a.c., Muzeul

în continuarea 
cultură cinematografică 
prinse de cinematecă, în 
din bulevardul Magheru vor 
avea loc în tot timpul vacanței 
de iarnă a școlarilor cicluri 
vizionări cuprinzînd cele - 
bune filme pentru copii.

Vizionările vor avea loc 
cepînd de la 22 decembrie 
pînă la 9 ianuarie 1966, zilnio 
la orele 10, 12 și 14.

Iată filmele care vor rula în 
această perioadă :

„Căpitan la 15 ani" — film 
sovietic realizat după cartea cu 
același titlu a lui Jules Verne și 
„Poopey fermier" — realizat de 
frații Max și Dave Fleischer, 
veterani celebri ai animației, la 
22 și 23 decembrie.

„Guliver" (desen animat 
lung metraj realizat de frații 
Fleischer) și „Vizita" de Jean

acțiunilor de 
între- 

sala

de 
mai

în-
a.c.

de

pionierilor din Capitală

• Expediția micilor naturalisti

• 12 zile de teatru

„măști“ vesele
și artistice a căror vizio- 
pe pionieri să cunoască 

de

me documentare 
nare îi va ajuta , 
înfăptuirile poporului nostru condus 
partid pe drumul făuririi României socia
liste.

Este prevăzută, de asemenea, vizitarea 
unor muzee, monumente și locuri istorice 
legate de drumul glorios de luptă al P.C.R., 
vizitarea marilor obiective industriale ale 
Capitalei, noile sale cartiere.

Agenda noastră de activități are un ca
pitol special rezervat iubitorilor teatrului.

PROGRAMUL

In douăsprezece zile din această vacanță 
membrii formației de teatru vor prezenta 
în fața colegilor lor piesa „Iulian și Gheor- 
ghiță în țara basmelor“ de I. Tiron; în 
aceleași zile, școlarii mici sînt invitați la 
spectacolele cu păpuși: „Lie“ și „Spaima 
docherilor“. Alte manifestări artistice, care 
vor fi cu siguranță pe placul oaspeților 
noștri, sînt: întîlnirea cu realizatorii filmu
lui „Amintiri din copilărie“ și matineul 
terar-muzical intitulat „Cu zale argintii 
îmbracă mîndra țară".

Surpriza „cea mare“ a acestei vacanțe 
fi, totuși, „Carnavalul iernii", care începe 
în ziua de 25 decembrie și se sfîrșește în 
ziua de 5 ianuarie 1966. In sălile de sport 
ale Palatului, în zilele de carnaval, peste 
7 000 de pionieri și școlari bucureșteni se 
vor întîlni cu nelipsitul „Moș Gerilă", cu 
actori și cîntăreți îndrăgiți, vor participa 
la diferite concursuri și întreceri vesele. 
Se lucrează intens la pregătirea programu
lui ca și a costumației: la dispoziția oaspe
ților vor sta cele mai năstrușnice măști și 
costume.

Nu vor lipsi din programul vacanței în
trecerile sportive specifice sezonului rece, 
excursiile și spectacolele susținute de for
mațiile artistice ale palatului. Sperăm ca 
toate la un loc să fie pe placul oaspeților 
Palatului, să contribuie la reconfortarea șt 
recrearea miilor de copii din școlile Ca
pitalei.

EMIL PINTEA
directorul Palatului pionierilor

CINEMATECII
Georgescu, la 24 și 25 decem
brie.

Gala filmului de animație iu
goslav cuprinzînd creații ale re
numitului Dușan Vukotic
(„Sunete minunate“. „Jimmi 
Cow - boy“, „Abracadabra") ale 
lui Norbert Neujebauer („Bu- 
so, pionierul curajos“, „Ca
narul“) Nladen Bojokovici („A 
fost o dată un punct") și Ivo

ora-

(film
Ka-

Urbanic („Toate desenele 
șului“) la 26 decembrie.

„O pînză în depărtare“ 
realizat după romanul lui 
taev) și „Mickey orator“ (reali
zare a unui alt mare clasic al 
animației, Walt Disney) la 29 și 
30 decembrie.

„Tom degețelul" (un film de 
trucaje realizat de studiourile 
americane după basmul fraților

«
la învățămîntul agrozootehnic, țăraniiDupă predarea lecțiilor 

cooperatori sînt „elevi" silitori și la casa laborator
Foto: AGERPRES

CURSURI
DE CALIFICARE

MMM 
redacției

LăzăreștiMITU ION -
Mușcel.

Trenul cu care
ora 
Nord 
toate 
nire, 
pentru București, lucru care 
nu s-a întîmplat.

Oficiul Național de Turism 
„Carpați“ a stabilit justețea 
celor semnalate. După oprirea 
făcută în stația Stîlpeni, trenul 
a mers fără întrerupere pînă 
la Cîmpulung-Mușcel, astfel 
că aproximativ 120 de per
soane nu au putut coborî în
tre aceste două stații și au 
avut de străbătut, pînă acasă, 
noaptea, pe jos, mai mulți ki
lometri.

Cei care s-au făcut vinovați 
de organizarea necorespunză
toare a excursiei (șeful ser
viciului circulației al Agenției 
O.N.T. Pitești și șeful Filialei 
O.N.T. Cîmpulung-Mușcel) au 
fost sancționați.

19,39’ din 
trebuia să 
stațiile din 
s-au urcat

ați plecat la
Gara de 

oprească în 
care, la ve- 
excursioniști

Grimm), „Lanțul slăbiciunilor“, 
de Jean Georgescu, la 31 de
cembrie a.c. și 1 ianuarie 1966.

„Balonul roșu" (un minunat 
poem cinematografic realizat de 
regizorul francez Lamorisse) 
„Naică" (de Elisabeta Bostan) și 
„Călătorie în anul nou" (desen 
animat) la 2 ianuarie 1966.

„Inimă rece“ (basm realizat de 
studiourile DEFA din R.D.G.) și 
„Tragedia pisicilor" (desen ani
mat) la 3 și 4 ianuaie 1966.

„Un zmeu la capătul lumii" 
coproducție chino-franceză în 
regia lui Yves Ciampi), „Circul“ 
(un documentar realizat de ci
neaștii români) la 5 și 6 ianua
rie 1966.

„Mateiaș Gîscarul" (realizat 
de studiourile maghiare) și „Stru
țul lui Donnald" (desen animat 
de Disney) la 7 și 8 ianuarie 
1966.

Datorită introducerii pe sca
ră largă a tehnicii noi, folosi
rii unor procedee avansate de 
muncă, calificarea muncitori
lor de la preparația' cărbune
lui din Petrila constituie o 
preocupare de seamă a condu
cerii tehnico-administrative, a 
comitetului sindicatului și a 
comitetului U.T.C.

Numai în cursul acestui an 
s-au organizat patru cursuri 
de calificare în specialitățile : 
mecanici de întreținere, lăcă
tuși, preparatori de cărbune 
și mecanici de benzi și eleva
toare care au fost absolvite 
de un număr de 105 munci
tori. Printre cei care au pro
movat cu calificative bune se 
numără tinerii Suciu Augus-

t.in, Horga Miron, Irofte Ioan, 
Mihai Constantin, Menegoni 
Emil și alții.

în prezent se desfășoară un 
nou curs de calificare în spe
cialitatea preparatori cărbune 
unde lectori bine pregătiți ca 
tov. inginer Cristescu Ion, 
maistrul Horga Ion și alții 
predau lecții de tehnologia 
preparării cărbunilor, N.T.S., 
desen tehnic, chimie și mate
matică. Tinerii Vîjdea Nicolae, 
Ivașcu Ioan, Zerif Petru, Bîr- 
lida Dan 
cei 27 de 
ventează 
cursurile.

se numără printre 
muncitori care frec- 

cu regularitate

BĂDUȚĂ constantin
mecanic

PAUL MANTA — Cîmpina.
Băile cu apă cloruro-sodică 

folosite ca tratament balnear, 
aflate în grija serviciului ad
ministrativ al Schelei petro
liere Cîmpina, funcționează 
numai în perioada iulie— 
septembrie a fiecărui an. Sfa
tul popular al orașului Cîm
pina ne-a comunicat că aceste 
băi nu sînt amenajate în mod 
corespunzător. S-a stabilit ca 
Inspecția de Stat pentru Igie
na și Protecția muncii din 
Cîmpina să nu mai elibereze 
autorizația de funcționare a 
băilor pentru anul 1966, pînă 
ce serviciul administrativ
social al Schelei Cîmpina nu 
va asigura condițiile igienice 
necesare. Urmează ca pînă în 
luna iulie a anului 1966 (cînd 
urmează a se redeschide băi
le) să se efectueze lucrările 
respective.

(Urmare din pag. I)
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prin 
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doresc să lucrez și eu In viitor“

„Aceste produse au fost realizate de mîini măiestre — par să spună privirile elevei Ana 
Clinciu din anul II țesătorie al școlii profesionale „Partizanul Roșu" din Brașov. Așa îmi

nume că, în comparație cu alte 
probleme, distracția tineretului 
este o sarcină minoră.

Există, după cum se vede, o 
lipsă de receptivitate la niște 
preocupări absolut normale ale 
tinerilor. Este firesc ca tinerii să 
dorească să găsească la sfîrșit 
de săptămînă un loc unde să 
se destindă, să petreacă, să se 
simtă bine. Mai ales acum, în 
timpul iernii, cînd sporturile în 
aer liber, plimbările, excursiile 
sint mai limitate.

Un spațiu considerabil ră
mîne nefolosit datorită unei 
explicații bizare care ascunde 
o mentalitate anacronică. Spu
să pe șleau, explicația ar suna 
cam așa : noi, comitetul U.T.C., 
nu putem organiza des 
cultural-distractive, pentru 
comitetul sindicatului are 
realizat niște fonduri și 
.baluri.

Așa se întîmplă la clubul 
C.F.R., unde organizația U.T.C. 
a inițiat in tot anul doar două 
reuniuni (Constantin lacob, se
cretarul comitetului U.T.C.: 
,„nu avem bani să plătim 
Orchestra sindicatului“), la 
T.R.C.L. în sala Costache Negri, 
la atelierele R.M.R. Nicolina, 
etc., etc.

După calculele noastre, pen
tru studenți se pot orga
niza seri de dans în șase săli, 
în medie se organizează săp- 
tăminal în două săli. într-o a- 
semenea situație 
nu poate fi de 
rintelor celor 
denii !

— N-avem 
a fost un alt răspuns al se
cretarilor U.T.C. care încercau 
să motiveze de ce stau închise 
ușile de la vreo șapte săli, e 
drept, cu o capacitate mai re
dusă : 150—200 persoane.

seri 
că 
de 
dă

nici vorbă 
satisfacerea ce- 
15 000 de stu-

săli potrivite

Bineînțeles nu se poate or
ganiza o seară de dans care 
presupune destindere, voie bu
nă, optimism într-o sală întu
necoasă, în care ambianța și 
atmosfera te resping în loc să 
te atragă. Este firesc ca ase
menea săli să aibă un aspect 
cit mai plăcut, cît mai fami
liar, dar cu puțini bani și cu 
mai mult bun gust și. simț de 
gospodar, prin consultarea u- 
nor oameni de specialitate (ar- 
hitecți, artiști plastici), ele pot 
fi transformate, adaptate la ce
rințele despre care vorbeam 
mai sus. Se întîmplă însă că 
atunci cînd aceste condiții 
exțstă. ele să fie „cruțate" de 
prezența tinerilor. întrebat de 
ce nu se organizează seri cul
tural-distractive în holul ca
sei de cultură a sindicatelor 
(situată într-un vast perimetru 
industrial) tovarășul Pincă Pe
tru, directorul acestei instituții, 
răspunde: „S-au organizat în 
urmă cu ani și seri de dans. A- 
cum nu mai acceptăm. Se dete
riorează sala“..,

Și așa, din scuză în scuză, 
din cauze obiective în altele 
subiective ajungem la un cal
cul : tn sălile lașului pot în
căpea cam 3 500 de tineri. Pre- 
supunînd că se organizează 
dans de două ori pe lună în 
toate sălile — și sîntem opti
miști presupunînd astfel — în
semnează că în fiecare 
sălile cuprind 7 000 de tineri, 
în oraș sînt însă 45 000 de ti
neri. Deci, unui tînăr îi vine 
rîndul să danseze, cam la șase 
luni și jumătate.

Nici pe departe nu sînt sa
tisfăcute cerințele și nici un 
fel de motive sau greutăți in
vocate nu scuză această situa
ție. Singura dificultate reală în 
calea realizării acestei sar
cini este, de fapt, mentalita
tea celor ce răspund de viața 
cultural-educativă a tineretu
lui, optica bătrînească și igno
rarea specificului vîrstei. Deși 
tineri, organizatorii au uitat, 
se pare, că la vîrsta de 17, 18 
ani dansau și erau dornici să 
danseze, că n-ar fi acceptat 
scuzele și explicațiile pe care 
le oferă el azi.

Cu o conferință 
s-a terminat 
organizarea î

se

lună,

Cum sînt organizate și 
desfășoară serile de dans, cum 
este asigurat conținutul lor ? 
Să facem loc, și de data aceas
ta, exemplelor concrete :

Sîmbătă, 27 noiembrie 1965, 
la Casa tineretului, seară cul- 
tural-distractivă organizată de 
comitetul U.T.C. al Fabricii de 
antibiotice. O seară plăcută, cu 
o muzică bună; o atmosferă 
de destindere, de recreare. Am 
discutat cu mulți din partici- 
panții la această seară și am 
aflat ce anume le-a plăcut mai 
mult: unora momentele vesele 
din pauze, altora concursul 
pentru cel mai bun solist, fan
tezia și ingeniozitatea organiza
torilor.

Dar iată-ne în aceeași seară,
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Revelația nordică a apărut în 
filmul european ca un meteor. 
A strălucit cu o incandescență 
neobișnuită, pentru a se stinge 
apoi în anonimat. O țară atît de 
mică ca Danemarca nu părea a 
fi un rival primejdios pentru ci
nematografia franceză, italiană 
sau germană, aflate în stadiu 
industrial încă de la 1910. Și to
tuși, un oarecare Ole Olsen, di
rectorul circului Tivoli, și-a lăsat 
menajeria pentru a fonda „Nor- 
disk Films Kompagni" și a pro
duce o peliculă naivă despre ot- 
nătoarea de lei într-o insulă... 
baltică. Filmul a adus însă mari 
beneficii și „ursul alb" emblema 
„Nordisk-ului“ începe să apară 
din ce în ce mai des pe ecranele 
europene. Danezii aveau o boga
tă tradiție teatrală pe care reali
zatori ca Holger Madsen (un 
mare rafinat al cadrajului foto
grafic și al mișcărilor de aparat), 
Auguste Blom sau Urban Grad 
reușesc s-o fructifice în filmele 
lor. Filmele daneze aduceau pe 
ecran o lume necunoscută, cu o 
atmosferă stranie, personaje ciu
date, drame ce se apropiau de 
atmosfera nordicului Ibsen, to
tul într-un peisaj insolit acoperit 
de cețuri și zăpezi. Două mari 
vedete ale ecranului danez au 
contribuit, de asemenea, la impu
nerea stilului Nordisk. Este vor
ba de tulburătoarea Asta Niel- 
sen și Voldemar Fsilander. Asta

bufet și 
în orice

a trecut

muzica să cinte
caz, bani să

nici o oră de 
dansul. Fumul 
ou cuțitul... A 

Orchestra

la cantina Grupului 1 de șantie
re de pe strada Costache Ne
gri. Organizator al reuniunii — 
comitetul sindicatului de la 
Trustul regional de construcții. 
Principala preocupare aici este 
de altă natură : să fie suficient 
vin la 
tare, 
iasă I

Nu
cînd a început 
de țigară îl tai 
mai trecut o oră... 
cîntă mai tare, bufetul este a- 
saltat. Nu este de mirare că 
într-o asemenea atmosferă 
s-au iscat, pînă la urmă, și u- 
nele incidente.

Din nou la Casa tineretului, 
in joia imediat următoare. Are 
loc una din primele acțiuni ale 
comitetului orășenesc U.T.C. 
dedicate tinerilor de 18 ani. în 
sală vreo sută de tineri. Pe 

se citește monoton o 
Participanții abia

scenă 
conferință, 
așteaptă dansul. Apoi, în sala 
de dans, așteaptă încă o jumă
tate de oră sosirea instrumen
tiștilor, instalarea lor, acorda
rea instrumentelor. în sfîrșit, 
începe muzica.

Pentru organizatori, prezen
tarea conferinței a însemnat 
probabil încă o acțiune educa
tivă. Felul cum a fost ținută 
i-a interesat mai puțin. în rea
litate, conferințele care se a- 
nunță în programul unei reu
niuni sînt de cele mai multe 

. ori doar un pretext pentru 
dansul care urmează (se și o- 
bișnuiește de altfel să se a- 
nunțe : „Astă seară va avea loc

Nielsen a devenit celebră 
micromimtca feții, prin 
care știau să exprime cele 
subtile dialoguri.

Apărut mai târziu în peisajul 
filmului danez, Cari T. Dreyer 
va fi cunoscut mai ales prin pro
ducțiile filmate peste hotare. 
Dintre acestea se detașează „Pa
siunea Janei D’Arc" ca una din 
cele mai remarcabile realizări 
ale cinematografului, uimindu-i 
pe spectatorii zilelor noastre 
prin spiritul său contemporan, 
prin stilul său modern.

cutând Nordisk devine o simplă 
amintire frumoasă.

Paralel cu filmul danez o 
mare înflorire are cinematografia 
suedeză. In 1916 se vorbea cu 
insistență despre o școală a fil
mului suedez. Promotorii stilului 
care a născut școala suedeză 
erau Victor Sjostrom și Maurice 
Stiller.

Sjostrom a realizat cea dintâi 
ecranizare după literatura Selmei 
Lagerlof, pe atunci proaspăt 
laureată a Premiului Nobel. „Că
ruța fantomă" a fost un film ce

niciodată opere pe 
lentului său. Trăiește 
drama neputinței în 
urmare 
tistice și, în 1938, se reîntoarce 
în Suedia unde își va continua 
viața ca actor.

Un destin asemănător îl are 
Maurice Stiller. Regizorul care a 
debutat în comedii lejere va da 
în 1919 tragicul „Comoara lui 
Arne", film ce are o însemnătate 
egală „Căruței fantomă" a lui

măsura
mulți 
creație 

a desnaționalizării

ta
nni 
ca 

ar-

ALEXANDRU VASILE — 
Mediaș.

Aveți dreptate, vitrina prin 
care se face popularizarea 
spectacolelor teatrale și cine
matografice, din centrul ora
șului Mediaș, a fost lăsată, o 
perioadă în părăsire. Pe lingă 
faptul că ea nu-și mai înde
plinea scopul pentru care a 
fost creată, mai avea și un 
aspect urît, fiind plasată în 
fața unor instituții impor
tante.

Sfatul popular al raionului 
Mediaș ne-a comunicat că în 
urma sesizării dv., Secția ra
ională cinematografică a luat 
măsurile necesare și se ocu
pă în continuare de întreți
nerea în condiții corespunză
toare a acestei vitrine.

,o i/ i x oRniff A
Meteorica apariție daneză 

n-avea să dureze mult. Nor- 
disk-ul a săvîrșit eroarea fatală 
de a-și internaționaliza temele 
spre a fi pe placul cumpărăto
rilor de peste hotare. Desnațio- 
nalizarea tematicii filmului da
nez a dus la eșec total, lipsin- 
du-l tocmai de ceea ce avea el 
autentic: conflictele, atmosfera, 
obiceiurile, peisajul din Nord. 
Cererea de filme daneze scade 
ca urmare a acestei măsuri și

conferința... Urmează dans...") 
Iar cum aceste conferințe sint 
deseori neinteresante, prezen
tate nu cu pasiune, ci dintr-o 
obligație care trebuie îndepli
nită, este firesc ca tinerii să le 
ocolească. Serile distractive 
trebuie să fie alcătuite nu din 
două părți separate și nelega
te prin nimic (conferință — 
dans » sau recenzie — dans), ci 
dintr-o singură parte, adică 
dintr-un program bine alcătuit, 
în care să se împletească toa
te modalitățile organizatorice 
într-un ansamblu armonios.

Un profesor ne-a povestit 
cum a condus un concurs „Cine 
știe, cîștigă* cu tema i „Toam
na în poezie", inclus în pro
gramul unei joi a tineretului. 
I s-au dat 
seara cînd 
concursul, 
au fost cu 
panții — fiindcă 
meni să concureze nepregătit. 
După o, să-i zicem, scurtă pre
gătire, toba a bătut cerînd li
niște și... a început concursul. 
„Cui folosesc asemenea im
provizații?" — se întreba pro
fesorul respectiv.

Este necesară, deci, o pregă
tire serioasă, nu improvizații 
de moment; fixarea din timp, în 
amănunt, a fiecărei părți com
ponente a unei seri distractive.

Aici trebuie să prec ăm însă 
că pregătirea unei astfel de ac
țiuni, chiar dacă cere oareca-

Întrebările chiar în 
trebuia să se țină 
în timpul reuniunii 
greu găsiți partici- 

nu voia ni-

a stârnit furtunoase și intermi
nabile comentarii, dar în care 
regizorul își definea magistral 
personalitatea. Sjostrom folo
sește cu măiestrie procedee 
tehnice cum sînt supraimpre- 
siunea pentru a sublinia anumite 
elemente ale dramaturgiei. Amă
git de mirajul Hollywoodului 
Sjostrom este primul suedez 
care emigrează în noul 
nent. Aici însă nu va

nu-
conti- 

mai da

re timp, nu cere totuși atîta 
timp încît să nu se poată or
ganiza cu lunile. Tinerii de la 
Fabrica de tricotaje „Moldo
va" ne-au mărturisit că în în
treprinderea lor n-au mai par
ticipat de foarte mult timp la 
o seară de dans. Tovarășa Va- 
îeria Stîrcea, secretara comite
tului U.T.G., a explicat că de 
succesul primei reuniuni de
pinde reușita tuturor celorlal
te. De aceea vor să pregăteas
că o seară distractivă cit mai 
bine pusă la punct. De acord, 
dar cit durează asta ?

Condica de sugestii 
nizării serilor de 
ne-au înfățișat-o 
300 de tineri cu 
de vorbă, relevă 
rințe, nelimitate 
organizare pe care le oferă o- 
rașul, unor seri cu adevărat 
distractive.

Sjdstrom. Stiller cultivă, de ase
menea, o fotografie de o mare 
forță plastică, fiecare imagine pă
tând a coborî din ramele unui 
tablou. După admirabila ecrani
zare a cărții „Legenda lui Gosta 
Berling" de Selma Lagerlof, 
Stiller pleacă și el la Uol- 
lywood. Aici realizează
mai două filme căci nu se poa
te împăca cu stilul cosmopolit 
al studiourilor americane și se 
reîntoarce în patrie, bolnav și 
obosit, pentru a muri prematur 
în 1928.

Așa au pierit cele două mari 
talente ale filmului suedez ne- 
antizîndu-și forța artistică prin 
desnaționalizare. A continuat o 
foarte mare pauză în filmul sue
dez care a durat pînă în 1944 
cînd Ingmar Bergmann, preluînd 
tradiția înaintașilor, a reușit să 
demonstreze alte noi potențe 

cinematografiei suedeze.
ATANASIE TOMA

CORNEI AURELIAN — Bo
toșani

Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ne-a făcut cu
noscut că întîrzierile în efectua
rea unor convorbiri telefonice de 
la Albești la Suceava sînt mai 
frecvente în orele de trafic in
tens, datorită numărului redus de 
legături telefonice.

Este prevăzut ca, pînă la sfîr- 
șitul acestui an, pe direcția Al
bești — Suceava să fie sporit 
numărul legăturilor telefonice, 
așa că nemulțumirile de genul 
celor relatate de dv. vor fi înlă
turate.

OPREA GHEORGHE — Cod- 
lea — Brașov.

Făcînd parte din ramura chi
miei, întreprinderea la care lu
crați („Colorom“ - Codlea) are 
un regim de lucru aparte. Con
ducerea procesului de producție 
necesită ca majoritatea muncito
rilor acestei întreprinderi să fie 
repartizați la locuri de muncă 
precise, cu sarcini concrete. și să 
fie organizați în trei și patru 
schimburi de lucru. Tocmai din 
această cauză este nevoie ca și cei 
145 de tineri înscriși la liceul se
ral să lucreze în schimburi. Cei 
mai mulți au fost repartizați însă 
în schimburile I și III.

Scrisoarea dv a fost 
cunoștința direcțiunii 
Din răspunsul primit
ea și-a îndreptat atenția asupra 
îmbunătățirii condițiilor munci- 
torilor-elevi pentru ca ei să poa
tă frecventa cursurile. Astfel s-a 
luat măsura de a se organiza în 
cadrul clubului o sală de clasă, 
înzestrată cu mobilier și mate
rial didactic corespunzător, a- 
ceastă sală de clasă este pusă la 
îndemîna tinerilor înscriși în 
clasa a IX-a. De comun acord cu 
conducerea 
tate, această 
și dimineața, 
posibilitatea 
frecventeze cu regularitate cursu
rile liceului seral.

Vă dorim spor la muncă și în
vățătură.

adusă la 
fabricii, 

reiese că

liceului din locali- 
clasă va funcționa 
creîndu-se astfel 

ca toți tinerii să

a orga- 
așa cum 
aproape 
am stat

dans, 
cei 

care 
multe prefe- 
posibilități de

Oglinzile magazinelor

nu este 
Au dovedi-

Rămîne ca organizațiile de 
Comitetul orășe- 

să tină sea-
bază U.T.C., 
nesc Iași al U.T.C. 
ma de ele.

Deci, distracția 
problemă minoră, 
t-o recent și discuțiile purta
te în conferințele de alegeri 
ale organizațiilor U.T.C., unde 
a fost criticat formalismul, mo
notonia, improvizația, șablo
nul ce caracterizează aseme
nea manifestări tinerești.

„Succesul serilor de dans se 
compune din sute de lucruri 
mărunte" — ne spunea 
din interlocutorii noștri.

Să dăm libertate imaginației, 
fanteziei, ingeniozității pentru 
a face din asemenea momente 
clipe de neuitat.



RADU PETRE

tăbăcar 
Tăbăcăria minerală 

Jilava

SILVIA SETNIC

studentă, anul I 
Facultatea de fizică 

Universitatea București

EUGEN REISLER

student, anul I, 
Facultatea de fizică 

Universitatea București

LA
invitați — li 
butonieră cîte

Priviți chipurile zîmbitoa- 
re ale acestor tineri : sînt 
dintre cei peste 250 000 de 
băieți și fete din întreaga 
țară care, în aceste zile, 
sînt întîmpinați — în clu
buri, case de cultură sau 
cămine culturale — de că
tre tovarășii lor de mun
că și învățătură 
ționala urare : 
ani". Sentimente 
bile, marchează 
lor în majorat.

Față în față cu 
și cu viitorul lor, 
rinții, maiștrii, i 
lor mai mari veniți 
felicite și să le 
succes în îndeplinirea ma
rilor lor idealuri, băieții și rea în sală, sărbătoriților prilejul împlinirii

cu tradi- 
„La mulți 
mari, no- 

trecerea

ei înșiși 
, cu pă- 
cu frații 

să-i 
ureze

fetele de 18 ani poartă cu 
ei sentimentul major al 
răspunderii față de patrie 
și partid, dorința 
munci bine, de a 
bine. Sărbătorile 
se închină în întreaga țară 
sînt semne ale grijii cu 
care sînt înconjurați, 
poposim la 
ele :

IAȘI. — E 
Un grup de 
ale școlii profesionale co
merciale se îndreaptă spre 
dealul Copoului, la Grupul 
școlar tehnico-profesional. 
Sînt invitatele organizației 
U.T.C. Ia seara închinată 
tinerilor majori. La intra-

de a 
învăța 

care li

cîteva
. Să 
dintre

sîmbătă
60 de

seara, 
eleve

— gazde și 
se prinde la 
o floare de trandafir.

împreună cu alți aproa
pe 100 de tineri ei ascul
tă cuvintele tovarășului 
Mihai Ganciu, maistru tur
nător la Nicolina, vechi 
membru de partid, care a- 
duce în fața celor prezenți 
imaginea trecută, lipsită 
de orizont și perspectivă a 
tinerilor din România bur- 
ghezo-moșierească. Din 
partea organizatorilor festi
vității fiecare sărbătorit 
primește cîte un mic dar 
în cărți. Pe fiecare — de
dicația: „Organizația U.T.C. 
vă oferă această carte cu 

vîrstei

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I

I
I
I
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

R
îndurile care urmează 
se vor simple semne de 
exclamare pe diplome
le de inginer elibera
te astă-vară de către 
Institutul politehnic din 
București fraților Ilie și 
Alexandru Dabu. Nu 
știu cîți absolvenți ai 
învățământ superior a 
comuna Văleni, raionul 

, regiunea Argeș, pro- 
alte diplome merită cel 

'. atenție: purtătorii lor

dilatare mereu încercată, mereu obiectiv 
imposibilă, 

totuși mereu încercată, ba în spre ora 
a 25-a, 

ba în spre ora minus 1, după cum 
le cerea marea foame a spiritului lor 
devoratoare de pagini, de pagini,

și încă de pagini...).

Institutelor de 
dat pînă acum 
Drăgănești-Olt, 
babil că multe 
puțin tot atîta 
au pornit la drum lung... Dar nu așa ar 
trebui început.

(Ar trebui început 
zău chiar așa aș

„a fost o dată ca

cu o formulă de basm, 
fi început dacă, 

din obișnuință, 
niciodată“ nu ne-ar 

îndepărta prea mult de
cei zece ani ce precedă momentul de față, 
altminteri însă nimic nu lipsește — 
nici vitejia sau iscusința voinicilor 
nici încercările grele, pieptiș înfruntate 
și nici năzdrăvanii prieteni, însuflețiți, 

neînsuflețiți, 
calul hrănit cu jăratec, moștenire

de la bătrînu', 
sabia și celelalte arme trezite din rugina 

poveștii, 
regina albinelor ce-ți răsplătește acum 

binele făcut odinioară 
nimic nu lipsește, spun, totul primește 

doar haină modernă, 
năzuroasa fată a lui Alb împărat

s-a costumat în cursul 
de rezistență a materialelor, 
sau ceva cam în genul acesta).

Ilie plecase de acasă la vîrstă frage
dă, îndată după ce tunurile tăcuseră. 
Plecase să învețe o meserie sau pur 
și simplu să învețe. ~ 
mare din 
indu-se să-l . .
nutrea nădejdea țărănească, cumpăni
tă gospodărește, că cel mai mare îi va 
trage după sine și pe ceilalți. Cap de 
pod. (Ceea ce mai tîrziu chiar avea să 
se întîmple). Erau ani duri, foamea 
încheia tranzacții cu albumele filateli
ce ale copiilor din primele clase de li
ceu : „Iți dau Venezuela, îți dau încă 
două timbre sud-americane, dă-mi o 
felie cu unt“. Dar mai presus de toate 
era matematica, erau științele exacte, 
era Cartea cu C mare. Ilie trebuia să a- 
jungă om cu carte. Orice s-ar fi putut 
întîmpla pe lume, numai anularea a- 
cestei hotărîri, nu.

Din liceu, întrerupt, a trecut în gim
naziu, de aici, întrerupt iar, a făcut 
o școală profesională de mecanică agri
colă, a lucrat pe și sub tractoare, și-a 
dat examenele de diferență și a intrat 
direct în anul II a unei școli medii 
tehnice. Să-i fi cerut să se auto-defi- 
nească ar fi spus ceea ce mărturisește 
și astăzi: cam ambițios. In materie de 
învățătură, cam ambițios. A terminat 
primul din serie, a ieșit tehnician, a în
ceput să lucreze într-o mare uzină 
bucureșteană.

Atunci i-a scris Alexandru, frate-său. 
Cum ar fi spus Caragiale: „Ia-mă 
nene“. Cu cinci ani mai mic. Cu o poftă 
de matematici fără vîrstă. Cu o îndîr- 
jire de a munci, și nu oricum — a mun
ci strașnic — cu totul potrivită înfăți
șării lui; tăiat ca în cremene. „Bine, 
vino“ a acceptat neică. Sandu a venit, 
a intrat numaidecît într-o fabrică de 
mobilă, și, nici una nici două, zdup! 
la școala serală. „Mă, ai să-ți strici și tu 
ochii, ca mine“, îl avertiza Ilie, ochela
ristul. „Să fii dumneata sănătos, ochii 
ți i-ai stricat în chițimia aceea a para
cliserului, gazda, acum e altă poveste“.

Cu un cuvînt, acum zece ani a în
ceput marșul în doi. Cel mare își lua 
examenele la o școală de maiștri. Cel 
mic, v-am spus: seralul.

Era cel mai 
cinci și taică-său, învo- 

vadă așezat la oraș,

(Nici pentru ei timpul
nu devenise mai generos decît pentru alții 
deși, în ceea ce-i privește,
îi tot forțau elasticitatea,
ca pereților unor artere de organism tînSr, 

nesclerozat, 
prin care sîngele clipelor să curgă

impetuos și fierbinte,

NI
de 18 ani“. Montajul lite
rar cu tema „Eroismul și 
patriotismul în poezia emi
nesciană“, suita de dansuri 
populare românești ca și 
„valsul majorilor“ (cu care 
a început și s-a încheiat 
dansul ce a durat cîteva 
ore) toate acestea au con
stituit clipe de neuitat pen
tru elevii celor două școli 
ieșene.

HUNEDOARA. — Prin
tre cei 150 tineri de la 
Grupul școlar al Combina
tului siderurgic-Hunedoa- 
ra, care au pășit în acest 
an pragul majoratului, se 
află viitorii muncitori și 
tehnicieni ai marilor în-

treprinderi din țară s oțe- 
lari și turnători, lăcătuși 
și strungari, proiectanți și 
laboranți. I-am întîlnit în
tre aceștia pe frații gemeni 
Aurel și Mircea Jurcă, din 
anul I — proiectanți și am 
stat de vorbă cu ei. Au 
coborît amîndoi din același 
tren, venind din cunoscu
tul oraș al oțelarilor, Oțe
lul Roșu, cu dorința de a 
intra în tainele unei pro
fesii îndrăgite încă de pe 
băncile liceului. Asemă
narea dintre ei nu este nu
mai fizică, ci și trăsăturile 
morale li se confundă de
seori. își dau foarte bine 
seama că evenimentul îm
plinirii celor 18 ani nu 
este numai un prilej de a 
primi felicitări și de a fi 
sărbătoriți ci, mai înainte 
de toate, începutul unui 
drum plin de mari răspun
deri, un drum pe care s-au 
angajat în aceste momente 
să-l străbată cu demnitate 
pînă la capăt. Dreptul de

SCRISORI OmiR-O IM d)
O scrisoare de Ia Uzina „23 August“. 

Cinci mii de tineri vor ca viața și ac
tivitatea lor să fie descrise într-un re
portaj. Cinci mii de destine. In noianul 
de detalii, existența lor are o axă prin
cipală, o trăsătură comună care nu se 
va dezvălui de la întîia privire. Nu-i 
cunosc. Nu i-am văzut niciodată. In- 
dreptîndu-mă spre această mare întîl- 
nire
re. 
dată 
țărm 
Care_____
principale ale reportajelor mele? Ochii, 
inima, mintea mi se deschid larg și, 
eliberat de orice altă preocupare, pă- 
țrund pe poarta enormă a realității.
f

încerc un sentiment de tulbura- 
Același pe care îl am de fiecare 

cînd presimt apropierea unui 
necuposcut. Cinci mii de tineri, 
dintre ei vor deveni personajele

țime, de lanțuri ce înfășoară piesele gre
le și înfocate, se aude continuu, cu ecouri 
înfundate, ca într-o imensă cutie de re
zonanță. Artiștii neferoaselor taie cu 
răbdare și minuțiozitate liniile pure ale 
organelor metalice. înainte de a primi 
suflarea vieții, motoarele capătă forme 
de argilă și de lemn.

Turnarea metalului se face într-un fel 
de pîndă și luptă. Pe terasa metalică din 
fața cuptoarelor mari, oțelarii se înșiră 
în linie, aleargă prin fața monstrului și-i 
dau să înghită hrana rece, iar cuptorul

a podului rulant. Vorbind despre exigen
țele meseriei, Ion Martin mi-a spus:

— Meseria e grea, cere o înaltă cali
ficare. Avem mulți tineri care au luat 
de la început taurul de coarne. Ne-au 
mai rămas acum, înainte de a trece la 
motorul de 1 250 HP, cartere de 350 și 700. 
Contribuția tinerilor în turnătorie e im
portantă. Este demn de subliniat felul 
cum fac față la turnarea pieselor de 
aluminiu și bronz. Aluminiul e metal 
ușor, piesa trebuie lucrată cu finețe, să 
nu aibă incluziuni de pămînt. Oțelul dă 
afară incluziunile, aluminiul însă nu are 
putere și se rebutează. Tinerii au redus 
mult rebuturile, ba și remanierile au 
scăzut simțitor. Pentru punerea la punct 
a tehnologiei, ne-am dat cu toții con
tribuția. La ora actuală, atelierul a fost 
lăudat pentru pasul făcut.

Maistrul Ion Comănici, șef de schimb

Patria în construcție socialistă cere 
din ce în ce mai multe cadre cu pregă
tire tehnică superioară. In 1959, la 
data apariției Hotărîrii cu privire 
la organizarea învățământului supe
rior seral, frații străbătuseră o eta
pă — absolviseră școlile respective ■— 
și erau gata să pornească mai departe. 
Parcă anume pentru ei înaltele foruri 
de partid și de stat luaseră Hotărîrea. 
In odaia de la ultimul cat al unei case 
de pe lîngă Obor au apărut într-o fru
moasă dimineață de toamnă doi stu- 
denți. Ilie — la tehnologia construcției 
de mașini; Alexandru — la construcții 
civile și industriale. Două planșete față 
în față.

uruie, axul să nu bată ? Eu știu, deci 
eu trebuie să intervin și să le explic 
și altora cum să intervină. Trebuie să 
dăm mobilei o finețe desăvîrșită, cel 
care o cumpără e un om de-al nostru, 
nu ne putem bate joc de el. Trebuie 
să rezolvăm fericit contradicția dintre 
nevoia de finețe a mobilei și necesita
tea de reducere a timpului de execuție.

Erau frămîntări soldate cu îmbună
tățiri tehnice. Beneficiau întreprinde
rile. Aici soseau, de la decanate, carac
terizări elogioase; publicații studen
țești, în vreun reportaj despre studenții 
seraliști, făceau loc în coloanele lor și 
numelui Dabu. Frații își comunicau li
niștit noutățile zilei, la ora tîrzie cînd 
trusa închidea, în patul ei de catifea, 
compasurile argintii. In primii ani de 
studenție fuseseră o seamă de materii 
comune amîndurora; cînd au început 
specialitățile, s-au despărțit: mecanicul 
într-o parte, constructorul în cealaltă. 
Dar întrecerea a rămas întrecere. Se
rioasă, pusă la punct. Întrecere cu

lo incercare, firește nu priceperea unor 
studenti de a rezolva temele unor șco
lari, ci o simplitate și un spirit tovără
șesc, una cu inima lor.

(Astfel înaintau pe spirala cunoașterii. 
Lumea 

adică tovarășii lor de convingeri, adică 
prietenii lor îmbibați de aceleași miresme, 

uleiuri, esențe, 
îi priveau cu o stimă sporită din vară 

In vară 
TU devenea un scorțos 

DUMNEAVOASTRĂ 
căpătau nici pe dînșii 

culori pastelate — 
gîndirii gonind tot mai 

iute, 
turbinele minții mărindu-și mereu numărul 

de rotații, 
au simțit cei din jur mari combustii 

sub tînăra frunte 
și-au venit tot mai des să primească 

de acolo căldură).

Iată-i ingineri, promoția 1965. Dar 
marșul în doi s-o fi încheiat oare«?

na !n sensul că

•—* salopetele nu

însă locomotiva

perseverenței
Cei de la moara Asan, vecinii, ve

deau planșetele, vedeau luminile aprin
se la 2 noaptea. Cei doi erau fruntași 
pe anul de studiu respectiv. Asta cerea 
muncă.

Pentru ca la fabrică, între tîm- 
plarii săi să nu dea de rușine faculta
tea, iar la facultate, între colegi, să nu 
mototolească prestigiul fabricii, Alexan
dru Dabu și-a consumat toate conce
diile de odihnă în prelungirea conce
diilor de examene și închinîndu-le tot 
examenelor. Șase ani în care numai 
cîteva ceasuri, duminică după-amiază, 
înțelegea să le rupă, parcimonios, pen
tru o fugară destindere. I-o ofereau o 
carte, o expoziție, un film, mai des o 
plimbare prin parc, printre tei. Cu dis
tracțiile facile nu s-a împăcat, pen
tru că și el, și fratele mai mare 
știau că lama unui cuțit de argint — 
exigența — trebuie să separe esențialul 
de neesențial.

(Oricum s-ar travesti, ispitele ușoare 
rămîn ceea ce sînt, vîrtejul Măelstrom, 
o pîlnie lichidă în care se rotesc 
din ce în ce mai iute, coborînd, 
frumoasele speranțe, magnificele planuri 

personale, 
iar prăbușirea pare fără dureri și chinuri 
doar pentru cei ce nu-și iubesc viitorul 
atît de mult încît să-i îngrozească 
întîiul cerc — din care pot să fugă, 
primul cerc lent din care, de vor, 

mai pot să fugă). 
Producția, învățătura, două fețe ale 

aceluiași disc solar. După ce o parte 
din noapte fusese dăruită studiului, di
mineața, la lucru, ■ ■ - - 
reala 
acces 
neau 
Nu e. 
Două 
meseriași cu 30 ani de experiență. Da,

niciodată mahmu- 
nu trecea poarta fabricii. Aveau 
numai niște preocupări care reu
și meseria, și studiul. E ciudat ? 
Azi ce-am de făcut ? Zece rame ? 
uși 1 Cot la cot cu mine lucrează 

........................... . ' "~t, 
însă cîți dintre ei știu să determine tu
rația motorului încît mașina să nu

cetățeni ai țării 
creează în același 
obligații la fel de 
Obligații pe care 

Jurcă le respectă 
cu care 

devină 
mediile

a fi 
noastre 
timp și 
mari, 
frații
prin seriozitatea 
se pregătesc să 
proiectanți, prin 
numai de Ia șapte în sus 
pe care le au, 
în catalog.

amîndoi,

tineretu-
oaspeții

SIBIU, — Casa 
lui își întîmpină 
în ținută de gală. 400 de 
tineri au fost invitați la 
carnavalul organizat pen
tru ei. De la disputatul 
concurs „Tinerețe, visuri, 
idealuri“. Ia momentele ve
sele, de la parada măști
lor la potpuriul de muzi
că populară, totul a fost 
pregătit cu grijă și aten
ție.

Festivități asemănătoare 
au fost organizate în a- 
proape toate întreprinde
rile sibiene. Astfel, la Uzi
na „Independența“ a avut

punctaj afișat, undeva între cele 'două 
planșete. Punctajul era pe note la nu
măr egal de examene. Trei ani de zile 
au avut același punctaj. Pînă la urmă 
— adică în șase ani de facultate! — 
Alexandru a fost dovedit cu două 
puncte de către cel mare. „O să-mi 
scoată ochii toată viața“ — rîde.

(Ei își erau, unul altuia, oglindă, 
și cum stăteau așa, unul în fața celuilalt, 
multiplicau infinit voința fiecărui,
la nesfîrșit reflectau demna lor hotărîre, 
un șir fără capăt de frați se zăreau,

cu simetrice gesturi, 
toți se trezeau dimineața în zori,

toți roboteau pînă noaptea, 
cu unelte în primele ore, cu rigla"

de calcul pe urmă 
toți acești muncitori urcau an după an, 

o zi după alta, 
muntele cărții cuprins între două oglinzi 

paralele).

'Acum știau multe. Programa de în
vățământ a facultăților tehnice pe care 
le urmau spune aproximativ ceea ce 
știau ei doi acum. Dar rămîn lucruri 
nespuse în această programă. Tîmplar, 
specialist în tot ce privește lemnul (zece 
ani de meserie) Alexandru și-a ales ca 
proiect de diplomă o temă de construcții 
metalice— hală de stripaj. Pentru asta 
a învățat să sudeze. Cine i-a cerut-o ? 
Nimeni. A simțit însă că trebuie să ca
pete autoritatea morală cînd îi va spu
ne sudorului — nu așa flăcăule, vezi ce 
faci, cu ondulatile astea, aici să știi că 
o să fisureze ...Ilie, maistru, nu se sfia 
să ceară părerea altora într-o mese
rie pe care o știa de mult în practică, 
iar acum și în conexiuni teoretice de 
detaliu. Modestia — umbră bună, 
îi însoțea. Fraților li se întîmpla deseori 
să primească niște „comenzi“ cu totul 
speciale: „vrei să te uiți peste proble
mele de mîine ale lui fiu-meu ? 
încurcate, ale dracului“. Ceea ce punea

Acum lucrează în locuri de muncă 
diferite, asaltați de probleme specifice, 
a căror rezolvare le cere studii aplica
te. In fond — un nou și uriaș cîmp al 
perseverenței. Au hotărît — nemulțu
miți cu cît au reușit să acumuleze în 
anii studenției și sfătuiți de tovarășii 
de muncă — să intensifice învăță
tura a două limbi străine. Și, în gene
ral, să învețe în continuare...

Că au fost muncitori — asta se 
simte. Sînt și acum. Considerați cuvîn- 
tul „muncitori“ adjectiv, nu substantiv. 
Deocamdată asta e tot. Vom mai vedea.

(Înțelepciunea de-acasă îi face smeriți 
în fața lucrului încă neștiut: 
întotdeauna orgoliul trebuie să piardă 
, , . . procesuljudecat în tribunalul lăuntric, 
întotdeauna cîștig de cauză trebuie să-aibă 

curiozitatea, 
setea lui Setilă pentru învățătură, 
iată de ce frății nu se sfiau să întrebe 
știau că e bine să întrebe — și întrebau, 
erau elevi în ultima clasă, întrebau, 
erau muncitori cu categoria a 7-a,
. , „ , maximă, și întrebau

studenți ajunseseră, în ultimul an
dar întrebau încă, 

sînt acum ingineri, dar tot mai au de pus
, întrebări

celor eh mustața îngălbenită de tutun 
celor cu mîinile asprite de fier, 
celor cu tălpile roase de umblet, 
celor cu inima arsă de stele). .

...In 1965, una din mesele rotunde or
ganizate de „Scînteia tineretului" a fost 
închinată revederii cu eroii reportaje
lor noastre din 1955. Printre cei cu 
care, de pe acum, știm că vom ține ne
greșit să ne revedem peste alți zece ani 
— dar de ce nu și mai curînd ? — se 
numără negreșit frații Dabu.

Să se considere invitați.

STEFAN IUREȘ
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w ici fierul trăiește nopțile lui 
? de demiurgică transformare, 

de feerie și de revelație, tre
ce la faza de minereu in
form la viața adevărată, 
prinde contur, prinde suflet 
și intră zvîcnind în motoa
re, cunoscînd vitezele me
teorilor, strălucirea și pier

zania, zbuciumul materiei civilizate. în 
aceste cetăți industriale metalul retră
iește mitologicul moment al revoltei 
vulcanice cînd, sub formă de lavă in
candescentă, a trecut pentru prima oară 
pragul lumii.
. Văzută de sus, de pe pasarelă, turnă
toria de otel pare un oraș în noapte și 
ceață. Podurile rulante trec la înălțime, 
purtînd în gheare oalele de metal incan
descent. în masa de întuneric pîlpîie, 
țîșnesc, explodează focuri bengale albe, 
verzi, violacee și portocalii. Cuptoarele 
rotative mestecă aluminiul iar creuzetele 
topesc bronzul forfotitor. Un zgomot ge
neral de mașini, de roți ce merg la înăl-

NOPȚILE
dudule, urlă, bufnește flăcări pe nas, Ișl 
întinde limbi albe, verzui pe dinafară, 
dogorind. CJnii se apropie cu mîna la 
ochi, prudenți, alții privesc prin sticla 
de cobalt — ca la o eclipsă de soare ■— 
toți trec repede prin fața focului într-un 
dans viu, continuu. Cuptoarele electrice 
detună și fulgeră, încît trebuie să mă 
resc de ninsoarea incandescentă. Mi 
pare că mă aflu în cala mașinilor, 
fundul unui vas oceanic. Vorbele 
prefac în țipăt, oamenii devin 
impulsivi, mai ageri, mișcările lor au un 
ritm febril. Uneltele mînuite de turnă
tori, troila, croșetul, leșurile au mărimi 
neobișnuite, sînt făcute pentru uriași.

S-a apropiat de noi turnătorul Ion 
Martin, un tînăr voluminos, cu gulerul 
descheiat, supraveghind mișcarea aeriană

fe
se 
în 
se 

mai

loc o dezbatere despre 
preocupările și problemele 
vîrstei tinerilor, despre 
contribuția ce se așteaptă 
de la ei, la traducerea în 
viață a programului mobi
lizator stabilit de partid. 
Tovarășul Miron Negrilă, 
directorul întreprinderii, 
le-a vorbit despre sarcini
le care Ie revin la locurile 
lor de muncă începîhd 
chiar din aceste zile cînd 
întregul popor pornește 
hotărît Ia înfăptuirea 
nului primului an al 
cinalului.

Vizitele, excursiile 
locurile istorice din 
și din împrejurimi, 
tineretului, spectacolele, 
expunerile inspirate din 
preocupările tinerilor, seri
le cultural-distractive oferă 
acestei sărbători a tinere
ții cadru festiv, emoțio
nant, memorabil.

sînt de părerei că, după proiectare, 
înainte de a se trece la stabilirea tehno
logiei, ar fi foarte necesar să fie consul
tați maiștrii atelierului de foc. Aceștia fac 
deseori modificări pe parcurs, în loc să 
fie făcute din capul locului. Niciodată teh
nologii nu vin să-și vadă opera în tur
nătorie, ci doar atunci cînd au urgențe. 
Atunci stau pe capul echipelor. O proiec
tare justă, fără defecte, fără intervenții 
ulterioare, înlătură eforturile oamenilor 
din turnătorie și duce la evitarea rebu
turilor și a întîrzierilor. în afară de asta, 
multe comenzi vin la turnătorie fără să 
specifice marca oțelului, ci doar analiza. 
La turnătorie se lucrează după marcă, 
nu după compoziție, și calculele noi ce 
•se cer pentru stabilirea mărcii dau 
bătaie de cap maiștrilor din atelier, le 
fură din timp.

Trecînd din hala oțelului la turnătoria

OȚELULUI
de TRAIAN FILIP

la atelierul de formare, împărtășește a- 
ceeași bună părere despre munca tine
retului.

— Tinerii activează In toate ramu
rile turnătoriei, pînă la produsul finit. Ei 
încep de Ia uscarea nisipului, de la pre
pararea amestecului. Am realizat, cu 
ajutorul lor, vagonul de zgură pentru 
Hunedoara și Reșița, traverse și cadre 
pentru vagoane basculante, cutii de un
gere. Pentru Galați, am turnat pereții 
despărțitori din oțel manganos, linii de 
ciment, inele și coroane pentru morile 
de ciment. în atelierul de formare se 
construiește acum un atelier de prepara
rea amestecului. Asta va elibera terenul 
și va contribui la înlăturarea prafului 
produs de nisipul răsturnat în tămbărău.

Atît Ion Martin, cît și Ion Comănici

de fontă, m-am oprit în fața uriașelor 
mormane de fier vechi. Un electromag
net atîrnat de lanțurile unui pod rulant 
ridică treptat părți din dealurile de fier 
vechi și le încarcă în vagonete. Discul 
electromagnetic se deplasează peste sti
va de cadavre metalice, peste roți, arbori 
cotiți, caroserii de automobil, osii, bare 
subțiri ca niște sulițe, și le soarbe avid, 
le atrage la pieptul său, ca stînca ferme
cată din poveste. Observi cum, la un 
impuls, sute de sulițe, subit înviate, țîș- 
nesc cu putere și lovesc discul electro
magnetic ca pe o platoșă, rămînînd apoi 
atîrnate de el. Uriașele mormane nu scad 
niciodată, deși cuptoaiele nesățioase le 
înfulecă zilnic, le topesc și le dă o 
nouă consistentă și o nouă viață.

Jumătate din secția turnătoriei de

fontă este în reconstrucție. Cubilourile 
argintii spre care urcă pe planuri încli
nate vagonete, au spații tăcute în spate, 
locuri de depozitare a materiei prime. O 
nouă uzină a crescut între timp sub 
pămînt, la subsol. ~ 
această dimensiune 
de fontă, pentru a 
mișcări din secție, 
cubilou la altul. Piesele vor zbura prin 
văzduh, în ghearele macaralelor, în timp 
ce miezurile sparte și nisipurile 
căpăta circuit subteran pe benzile 
lante. Ca într-o scenă de teatru, aici 
multe culise și multe fose menite 
înlesnească mișcarea la suprafață. Pro
cese foarte complicate preced spectaco
lul turnării fontei în batiuri. în interiorul 
formelor stau ascunse construcții de ca
rusel șl locomotivă. Stau piese mari,

Constructorii au dat 
subterană turnătoriei 
rezolva complicatele 
transportul de la un

vor 
ru- 

sînt 
să

care, dintr-o singură turnare, trebuie să 
primească forma prescrisă în desene. 
Bătătorul pneumatic pisează pămîntul în 
lăcașurile lui geometrice. Unii aruncă 
țărîna neagră pe grătarul batiului, alții 
o îndeasă centimetru cu centimetru. Pînă 
cînd se încheie un astfel de corp trec 
multe ore de muncă, multe zile, uneori 
săptămîni, deoarece modelul e nevoit să 
ia mai întîi forma lemnului, a liniei de 
metal, și abia apoi este dăltuit, netezit 
cu mistria, presat cu bătătorul pneuma
tic, copt în cuptoare.

în timp ce turnătoria de fontă se 
modernizează, producția n-a încetat. 
Metamorfoza s-a săvîrșit aproape pe 
nesimțite. Constructorii au muncit cot la 
cot cu turnătorii de fontă. Acum totul 
este aproape gata. Cubilourile străluci
toare și-au ocupat locurile. Ele vor fi 
comandate de la pupitru, prin mijloace 
electronice, cu aparate de măsură și 
control moderne. Cabina de comandă se 
ridică în linie cu cubilourile, la marginea 
halei. Este o construcție separată, închi
să, cu mari ferestre transparente, con- 
centrînd prin mii de fire, întregul sistem 
nervos al unei uzine care și-a păstrat 
doar forma exterioară, dar și-a schimbat 
întreaga structură internă, întregul 
echipament tehnic.



ctîțîa 1908—1966
Spartachia- 

de iarnă 
tineretului 

se află în aces
te zile în plină 
desfășurare. A 
chemat la în
treceri mii și 

mii de tineri. Succesul compe
tiției se hotărăște de fapt a- 
cum, în aceste zile desemnate 
etapei I, cînd pe fișele de con-

SPARTACHIADA DE IARNĂ
A TINERETULUI

curs apar nume noi ale tineri
lor aspiranți la titlul de cam
pion al asociației sportive.

Iată cîteva constatări asu
pra desfășurării întrecerilor 
fazei pe asociații, sugerate de 
un raid efectuat zilele acestea 
în cîteva asociații sportive 
din București.

De bună seamă timpul priel
nic acestor discipline îi va găsi 
bine pregătiți, gata de start.

UNDE ÎNCEPE ȘI UNDE SE
TERMINĂ COLABORAREA...

LA START DIN PRIMELE
ZILE

Pîrtiile de schi, patinoarele 
naturale se află și în aceste 
zile de decembrie în aștep
tarea condițiilor prielnice se
zonului. în așteptarea zăpe
zii o bună parte a asociații
lor sportive bucureștene au 
inaugurat încă din primele 
zile întrecerile Ia gimnastică 
sau haltere, șah sau tenis de 
masă, tir sau orientare tu
ristică, discipline prevăzute 
în regulamentul spartachia- 
dei și care se bucură de 
aceeași apreciere a tinerilor 
participanți.

Pe fișele de concurs întoc
mite de asociația sportivă a 
Uzinelor Grivița Roșie se 
află de pe acum peste 1200 
de concurenți (și numărul 
crește aproape zilnic) în ra
port cu preferințele la o dis
ciplină sau alta : recordul 
participărilor este deținut se 
pare, deocamdată, de gim- 
naști (peste 900 concurenți) și 
de amatorii întrecerilor de 
orientare turistică (aproape 
100), care și-au disputat re
cent întîietatea în împrejuri
mile cabanei Pustnicul.

Semnificativ pentru activi
tatea asociației sportive și a 
comitetului U.T.C. din uzină 
este faptul că întrecerile se 
desfășoară zilnic, pe baza 
unui grafic întocmit din vre
me, cunoscut de toți partici- 
panții la etapa I.

Un start bun au avut din 
primele zile și tinerii Uzinei 
„Automatica“. Deși asociația 
uzinei cuprinde un număr mai 
redus de membri U.C.F.S. (în 
jur de 200), majoritatea tineri, 
aproape toți au fost antrenați 
în competiție: la șah — 24 
participanți, la haltere — 28, 
la tir — 36, la tenis de masă 
— 30 etc. Acum, para
lel cu desfășurarea între
cerilor la disciplinele aminti
te, Comitetul U.T.C. și con
siliul asociației sportive se 
preocupă de înscrierea și mo
bilizarea tinerilor pentru schi, 
patinaj și orientare turistică.

„Spartachiada de iarnă a 
tineretului se află și la noi, 
la ordinea zilei — ne infor
ma tovarășul Petre Adrian 
secretar al clubului „Metalul“ 
din raionul 23 August. La ora 
actuală în majoritatea aso
ciațiilor sportive au început 
întrecerile etapei I precedate 
de interesante programe festi
ve. Activiștii clubului, antre
norii se preocupă îndeaproa
pe de spartachiadă ajutînd 
direct la buna' desfășurare a

tr-o ședință mai restrînsă la 
care au participat tovarășul 
Petre Adrian și cîțiva, mai 
precis : 2—3 activiști ai clu
bului), dar care a fost... citit 
și de tovarășul Stelian Anghel 
secretar al comitetului raional 
U.T.C. Un asemenea mod de 
colaborare, mult prea mult 
lăudat la început, are, negre
șit, urmări nedorite. E drept, 
în majoritatea asociațiilor 
sportive din raionul 23 Au
gust a fost inaugurată festiv 
etapa I, dar întrecerile se 
află încă în faza de pregătire, 
în acest sens un exemplu 
elocvent ne-a oferit asociația 
sportivă a 
de bumbac“. Spartachiada 
fost inaugurată în ziua de

ETAP

„Filaturii române 
a 

10

Petre Capoianu secretarul 
asociației sportive :

— în planul comun (al con
siliului asociației sportive și 
al comitetului U.T.C.) ne-am 
propus să participe peste 700 
de concurenți.

Nu prea poți înțelege : sînt 
200 sau 700 ? După cum, inex
plicabilă este orientarea doar 
către cîteva discipline (popice, 
șah), altele, ca halterele, gim
nastica fiind neglijate, deși în 
uzină există mulți pasionați 
pentru aceste sporturi.

— Nu prea avem posibili
tăți pentru aceste sporturi, 
încearcă să ne explice tova
rășul Capoianu.

Adevărata explicație : in
suficienta preocupare pentru 
etapa I a Spartachiadei, o 
evidentă lipsă de colaborare 
dintre asociația sportivă și 
comitetul U.T.C.

ZILELE NU INTRA ÎN.. 
SAC, DAR SE PIERD

P E SCURT
® Selecționata de hochei pe 

gheață a Bucureștiului susține as
tăzi o partidă de verificare în com
pania formației sovietice „Sibir" 
Novosibirsk. Intîlnirea se va des
fășura la patinoarul artificial „23 
August" din Capitală cu începere 
de la orele 19,30. Revanșa acestui 
meci va avea loc duminică de la 
ora 18,30 pe același patinoar.

• Amatorii de box din Capitală 
vor avea prilejul să asiste dumi
nică la una din semifinalele cam
pionatului republican pe echipe ce 
opune formațiile Dinamo Bucu
rești și Farul Constanța. Reuniunea 
se va desfășura în sala Floreasca 
de la ora 18.

• După turneul întreprins în 
America de sud, Mexic și S.U.A., 
selecționatele de volei japoneze 
au evoluat la Honolulu în compa
nia formațiilor havaiene „AII 
Stars". La feminin echipa japone
ză a cîștigat cu 3—0 (15—3, 15—2, 
15—2), iar la masculin cu 3—1 
(15—5, 15—17, 15—3, 15—3).

® Planoristul sportiv Josefiak a 
stabilit un nou record polonez de 
înălțime. Pilotînd un planor de 
tip „Bocian", el s-a ridicat la 
înălțimea de 10 610 m.

(Agerpres)

w PROGRAMELOR
FESTIVE“ ?

Raidul nostru prin cîteva asociații
sportive din București

ac- 
de 

a 
va

competiției. Și avem convin
gerea că în acest fel obiecti
vul propus în planul de 
țiune al comisiei raionale 
organizare — antrenarea 
peste 20.000 de tineri —
fi îndeplinit. în realizarea 
obiectivului colaborăm activ 
cu Comitetul raional U.T.C. 
U'.i exemplu concludent: cu 
ajutorul raionului U.T.C. am 
reușit să mobilizăm profeso
rii de educație fizică în 
scopul asigurării unei asis
tențe tehnice mai competente 
la întrecerile programate 
asociații mai mici, care 
dispun încă de antrenori 
instructori sportivi...“.

Evident, măsurile sînt inte
resante și ele ar putea con
tribui la buna desfășurare a 
concursurilor. Am socotit ni
merit să cunoaștem cum se 
răsfrîng aceste inițiative di
rect în activitatea asociațiilor 
sportive. Dar... ce-am aflat 
surprinde și pune la îndoia
lă temeinicia celor afirmate 
de secretarul clubului despre 
colaborarea cu comitetul raio
nal U.T.C. în realitate nu 
s-a reușit încă să se facă re
partizarea profesorilor în a- 
sociații. în cea mai „deplină“ 
colaborare a fost întocmit și 
planul de măsuri al comisiei 
de organizare (e drept în-

în
nu

sau

zidecembrie (și nu în prima 
a lunii, așa cum indică re
gulamentul).

O situație similară există 
și în alte asociații sportive 
ale raionului, dintre care ci
tăm doar „Perla“ și G. A. S. 
Pantelimon, unde despre între
cerile etapei I nu se pot con
semna decît inaugurarea cu 
deschiderea festivă și între
ceri demonstrative. Or, pen
tru timpul care a trecut 
(peste două săptămîni), mo
dul în care se desfășoară eta
pa I în acest raion es'te de 
departe necorespunzător.

Etapa I a fost „minuțios“ 
pregătită și la Uzina Laro- 
met, și unde, bineînțeles, 
există un plan comun de ac
țiune al comitetului U.T.C. și 
consiliului asociației sportive.

Toate bune mai ales dacă 
ținem seama că și aici între
cerile spartachiadei s-au 
chis în cadru festiv.

—■ în ce stadiu se află 
fășurarea primei etape ?

Răspunsul l-am primit
două... etape și merită con
semnat.

Ștefan Țenea, secretarul 
comitetului U.T.C :

— S-au înscris și vor par
ticipa la întreceri circa 200 
de tineri.

des-

des-

în

în cea de a treia săptămînă 
în multe asociații continuă 
încă să fie programate des
chideri „festive“, operație a- 
fectată primei zile, cea de 1 
decembrie. Cauza ? Există în 
practica 
sportivi 
etapa I 
că n-au 
cu alte 
păreri au fost de astă dată a- | 
limentate cu instrucțiuni con- g 
crete chiar din 
liului U.C.F.S. 
București.

La instruirea 
burilor sportive din Capitală 
s-au dat indicații care con
travin regulamentului spar
tachiadei și anume ca deschi
derile festive să fie organiza
te pînă în 12—15 decembrie. 
Astfel, în mod practic, startul 
etapei I a fost amînat în mul
te asociații, iar pregătirile 
s-au desfășurat sau se desfă
șoară în pripă, fără eficiență.

...Zilele nu intră în sac, dar... 
se pierd ! Acum, în etapa I, 
fiecare zi trebuie folosită pen
tru desfășurarea întrecerilor, 
pentru antrenarea unui nu
măr mare de tineri la startul 
competiției. La îndeplinirea 
acestui obiectiv s'înt chemate 
să contribuie, deopotrivă, clu
burile sportive raionale, aso
ciațiile. Aceasta impune însă 
o preocupare atentă, perma
nentă. Se observă, că unele 
cluburi (asemenea clubului 
„Metalul“ ; mai sînt și alte 
exemple) nu cunosc bine mo
dul de desfășurare a etapei I, 
socotind încheiate grija, pre
ocuparea pentru această în
trecere o dată cu desfășurarea 
deschiderilor festive. Or. un 
astfel de ajutor este foarte 
general și, bineînțeles, ine
ficace.

Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
trebuie să cunoască îndea
proape stadiul desfășurării 
competiției, să controleze și 
să ia măsuri acolo unde s-au 
semnalat deficiențe în orga
nizarea etapei I, a Spartachia- | 
dei de iarnă.

unor organizatori 
părerea că pentru 

es'te destulă vreme, 
intrat zilele în sac, 
cuvinte. Asemenea

partea consi- 
al orașului

activului clu-

Cinematografe
OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la București (orele 
8; 10,15; 12,30; 14,45; 17;
19,15; 2t,15), Luceafărul
(orele 11,1-5, 13,30t 15,45; 
18, 20,15).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Excelsior (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15, 20,30), Tomis (orele 
9; Ui 13; 15; 17, 19; 21), 
Feroviar 
12,30;
21,30). 
12; 14).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Republica (orele 
10; 12; 14; 17; 19; 21).

FATA LUI BUBE
rulează la Victoria (orele 

........................... 16,15; 18,30; 
(orele 9,15; 
16;....18,15;

(orele 8, 10,15;
14.45, 17, 19,15;
Miorița (orele 10;

Tineri cu clilerite aptitudini 
artistice frecventează cursu
rile școlii populare de artă 
din orașul Tg. Mureș. După 
absolvire, ei se vor integra 
în mișcarea artistică de ama
tori. Școala dispune de cla
se de pictură, sculptură, 
muzică, coregrafie etc. In fo
tografie : Secția de sculptură 

a școlii

Vineri dimineață a părăsit Ca
pitala Son Sann, al doilea vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Cambodgiei, ministru 
coordonator al problemelor eco
nomice, financiare și de planifi
care, consilier permanent al 
prințului Norodom Sianuk, îm
preună cu persoanele care îl în
soțesc.

★
Sub auspiciile Academiei Re

publicii Socialiste România, Mi
nisterului Învățămîntului, Comi
tetului național de sociologie și 
Societății de științe economice, 
vineri 17 decembrie, a avut loc 
în aula Academiei o ședință co
memorativă consacrată împlini
rii a zece ani de la moartea 
profesorului Dimitrie Guști, per
sonalitate marcantă a științei și 
culturii românești, sociolog de 
renume mondial. Au prezentat 
comunicări acad. Athanase Joja 
—- despre „Valoarea și sensul 
operei lui D. Guști“, prof. Henri 
H. Stahl — despre „Dimitrie 
Guști, profesor și creator de 
școală“, conf. univ. dr. Ovidiu 
Bădina — despre „Locul lui Di
mitrie Guști în sociologia vre
mii“.

★
în rotonda Ateneului român 

s-a deschis vineri la amiază 
Expoziția de muzică franceză 
contemporană.

Expoziția cuprinde imagini 
din activitatea unor reprezen
tanți de seamă ai muzicii 
franceze, aspecte de'la dife
rite festivaluri și concursuri 
organizate în Franța, portrete 
ale unor cunoscuți compozi
tori, dirijori și soliști vocali 
și instjumentiști francezi con
temporani. (Agerpres)

Primiri la președintele
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în cursul zi
lei de vineri, în audiențe de 
prezentare, pe ambasadorii : 
Austriei — dr. Johann Manz, 
R. P. Ungare — Jozsef Vince,

Marii Britanii — Leslie Char- 
les Glass, și Japoniei — Akira 
Sihgemitsu.

La primiri a asistat Eduard 
Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

■ 9,45; 11,45; 14;
20,45), Flamura
11,30; 13,45;
20,30).

COMPANIAIN
LINDER

rulează la Floreasca (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).

EXPRESUL
CHEN —
mai

LUI MAX

PARIS — MÜN- 
Completare „Tot

SUS" 
rulează 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45) 
21), Grivița (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
— cinemascop — (ambele se
rii) —

rulează la Central (orela 
9.45, 13, 16,15: 19.30).

CREDEȚI-MĂ OAMENI ! 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21)*

AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; . .
Giulești (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Bucegi (orele 
10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15;
Lira

la Festival (orele
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la o pace adevărată și durabilă. ■ 
Poziția guvernului Republicii De- I 
mocrate Vietnam definită în De- ■ 

■ația sa din 8 aprilie 1965, și cea ■ 
Frontului Național de Elibe- ■ 
e din Vietnamul de snd- for- ■ 

ia acestuia din ■ 
bucură din ce B 

> cnriiimil năl. “ 
și popoarelor g 

din lume. A- 0 
iHhrio iitTÎno. B

Conferința de presă 
de la Ambasada R

a cinci ani de la
Național

împlinirea 
înființarea Frontului 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, aniversarea zilei Armatei 
Populare Vietnameze și a zilei 
Rezistentei armate generale a 
poporului vietnamez împotriva 
colonialiștilor francezi, au con
stituit obiectul unei conferințe 
de presă care a avut loc vineri 
la amiază, la Ambasada R. D. 
Vietnam din București.

Despre semnificația și însem
nătatea acestor evenimente a 
vorbit ziariștilor români, cores
pondenților presei străine și ata- 
șaților de presă ai unor misiuni 
diplomatice, prezenți la confe
rință, ambasadorul Hoang Tu.

După ce s-a referit la lupta 
dusă de poporul vietnamez, sub 
conducerea Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, pentru 
cucerirea independenței, demo
crației și libertății, vorbitorul a 
trecut în revistă evenimentele 
istorice care au dus la lichida
rea colonialismului francez, 
oprindu-se ăpoi asupra inter
venției imperialismului ameri
can în Vietnamul de Sud. Vor
bind despre crearea Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, care grupează în 
sînul său peste 20 de partide po
litice și organizații de masă de 
diferite tendințe politice și con
fesiuni religioase, el a arătat că 
obiectivul luptei F.N.E. în prima 
etapă spre unificarea patriei, 
este independența, democrația, 
pacea și neutralitatea în Vietna
mul de Sud. Sub steagul Fron
tului — a subliniat Hoang Tu — 
poporul sud-vietnamez a obținut 
succese din ce în ce mai nume-

GHEORGHE NEAGU 
VASILE RANGA

Noi construcții de locuințe in cartierul Aeroport — Petroșani

Contractul cu uzina — puternic stimulent al cercetării
(Urmare din pag. I) 

lemnului din Blaj, sau la 
cererea Ministerului E- 
conomiei Forestiere.

Am citat mai sus cîte
va din temele cerute de 
unitățile productive și 
luate în cercetare pe 
bază de contract sau 
convenție pentru anul 
1965.

în afara rezolvării u- 
nor teme de cercetare 
științifică (în număr de 
130 — înscrise în planul 
pe 1965), cadrele didacti
ce ale institutului își 
aduc contribuția la in
troducerea progresului 
tehnic în unele ramuri 
productive asigurînd o 
asistență tehnică califi
cată prin vizitarea frec
ventă a uzinelor, prin 
participarea la consfă
tuiri tehnico-științifice 
din întreprinderi, orga
nizarea de conferințe 
științifice. Cadrele di
dactice tinere mai ales 
ajung să cunoască în a- 
cest fel direct progresul 
tehnic al întreprinderi
lor și să desfășoare o 
muncă inginerească de 
concepție și de condu
cere a proceselor tehno
logice. Cadrele didactice 
cu o îndelungată activi
tate didactico-științifică 
sînt solicitate cu ocazia 
stagiului în producție să 
rezolve problemele știin
țifice și tehnice de ne

cesitate imediată pentru 
unitățile productive.

Susțin principiul că 
munca științifică în ca
drul unor colective largi, 
formate din cadre di
dactice de la aceeași ca
tedră sau mai multe ca
tedre înrudite, precum 
și din specialiști din 
producție are cea mai 
mare eficacitate. Există 
în institutul nostru ca
dre didactice cu o boga
tă experiență de cerce
tare care polarizează în 
jurul lor cadrele tinere, 
în plină formare. în ca
drul multor catedre s-a 
statornicit o atmosferă 
de studiu, o ambianță 
de muncă științifică 
care stimulează intere
sul tinerelor cadre di
dactice pentru cercetare. 
Trebuie să remarcăm 
faptul îmbucurător că, 
în prezent, toate cadrele 
didactice tinere sînt cu
prinse în colective de 
cercetare și cele mai 
multe manifestă inte
res sporit pentru a- 
ceastă formă de acti
vitate. Multe dintre a- 
cestea au început să 
desfășoare o muncă de 
cercetare independentă 
înscriindu-se și obținînd 
titlul de doctor. Dintre 
cadrele didactice tinere 
un număr de 45 sînt în
scrise pînă acum la doc
torat, aflîndu-se într-un 
stadiu avansat de susți
nere a examenelor și

chiar de elaborare a lu
crării.

Și, pentru că am vor
bit de formarea tinere
lor cadre, talentate, care 
se afirmă tot mai mult 
în domeniul cercetării 
științifice, aș vrea să a- 
mintesc și faptul că în 
institutul nostru s-a sta
tornicit preocuparea de 
a-i antrena în activita
tea de elaborare a unor 
lucrări necesare pro
ducției și pe studenții a- 
nilor superiori. Sub în
drumarea cadrelor di
dactice, studenții anilor 
superiori, prin biroul de 
proiectări, elaborează 
proiecte cu teme din 
producție, venind astfel 
în sprijinul întreprinde
rilor. în anul 1965 au 
fost elaborate, pe bază 
de convenție, de către 
studenții anilor IV și V 
T.C.M., un număr de 35 
proiecte de ștanțe și dis
pozitive pentru Uzina 
„Electroprecizia“ Săcele. 
Este o experiență pe 
care noi intenționăm să 
o lărgim pentru că ea 
concură la creșterea efi
cacității perioadei de 
stagiatură a tînărului 
absolvent la formarea u- 
nor cadre de specia
liști care să desfășoare 
o muncă creatoare în 
producție, să aibă cali
tățile cercetătorului ca
pabil să desfășoare o 
muncă de studiu în fo
losul dezvoltării științei

și tehnicii românești; 
totodată, îi mijlocește 
posibilitatea să se în
scrie din primul an 
al ingineriei la exa
menele pentru obține
rea titlului de doctor.

Avem, fără îndoială, 
rezultate bune în munca 
științifică. Și totuși ca
drele didactice ale insti
tutului pot da mult mai 
mult în munca științi
fică. în cadrul unor ca
tedre se manifestă ten
dința de fărîmițare a 
muncii de cercetare, ceea 
ce duce unori la nere- 
zolvarea completă a u- 
nor teme deosebit de 
importante pentru pro
ducție. De asemenea, nu 
se acordă întotdeauna 
suficientă atenție valori
ficării lucrărilor științi
fice prin introducerea 
lor în circuitul produc
ției și nu se urmăresc 
pînă la capăt rezul
tatele tehnico - econo
mice obținute. Activi
tatea științifică în ca
drul unor colective se 
desfășoară fără ritmici
tate, în salturi, în preaj
ma unor conferințe 
științifice. Este adevărat 
că uneori și unitățile 
productive manifestă 
rezerve față de proce
deele și tehnologiile noi 
rezultate pe baza cer
cetării științifice, ceea 
ce creează dificultăți în 
introducerea și urmări
rea lor în practică. Por

nind de la aceste obser
vații, socotesc că este 
necesar ca în viitor co
lectivele de cercetare să 
aibă o legătură mai 
strînsă cu întreprinderi
le productive, cărora să 
le acorde un sprijin per
manent în aplicarea re
zultatelor științifice, iar 
acestea din urmă să ne 
solicite mai mult și cu 
mai multă încredere în 
rezolvarea unor proble
me tehnico-științifice ca
re le interesează. Este 
necesar ca activitatea 
științifică să fie în viitor 
și mai ferm axată pe 
problemele de cea mai 
mare importantă și ac
tualitate în diferitele ra
muri ale științelor teh
nice, iar temele să fie 
rezolvate în mai mare 
măsură pe bază de con
tract sau convenție prin 
care se stabilesc obliga
țiile bilaterale. în acest 
mod se poate evita a- 
bordarea unor teme cu 
rezolvări parțiale sau 
minore.

Institutul, oricît de 
bine ar fi înzestrat el, 
nu poate asigura baza 
materială completă, așa 
cum o poate asigura o 
uzină modernă, pentru 
desfășurarea unei acti
vități științifice de înal
tă ținută. Iată un motiv 
în plus care pledează 
pentru o mai strînsă co
laborare în munca știin
țifică cu producția.

(Agerpres)

D. Vietnam
din ce în ce mai impor- 
Anul 1965 s-a soldat cu

roase, 
tante. 
cele mai mari victorii ale forțe
lor de eliberare, acțiunile ameri
cane încheindu-se cu eșecuri.

După ce a amintit principalele 
evenimente ale anului pe fron
tul sud-vietnamez, pierderile tot 
mai mari pe care intervențio- 
niștii americani le suferă, vorbi
torul a spus : Poporul vietna
mez a suferit mult în cursul a 
20 de ani de război. El aspiră la 
pace cu înfocare, pentru a-și 
putea reconstrui țara. Pacea, în
să, nu poate fi disociată de in
dependența națională și numai o 
independență adevărată va duce

clarația sa din 8 aprilie 1965, și cea 
aT ' ", ‘
rare din Vietnamul de sud, for
mulată în Declarația acestuia din 
22 martie 1965, se I 
în ce mai mult de sprijinul căl
duros al guvernelor și popoarelor 
iubitoare de pace <’ 
ceste poziții constituie unica 
bază justă pentru reglementa
rea problemei vietnameze. Nu
mai pe aceste baze se va putea 
proceda la o examinare și so
luționare politică a problemei 
vietnameze.

în încheierea conferinței de 
presă a fost prezentat filmul de 
scurt metraj „Sîntem hotărîți să 
învingem pe agresorii americani“, 
care redă aspecte din lupta 
eroică a poporului vietnamez 
împotriva intervenționiștilor ame
ricani.

(Agerpres)

G. VAIDA

A încetat din viață, după o 
lungă și grea suferință, scrii
torul A. G. Vaida, vechi mi
litant al mișcării muncitorești 
din țara noastră.

Născut la 30 ianuarie 1910 
la Iași, A. G. Vaida a parti
cipat din tinerețe la lupta 
împotriva exploatării capita
liste, pentru eliberare socială, 
în anul 1930 a devenit mem
bru al Partidului Comunist 
Român. Pentru activitatea s.a 
revoluționară, el a suferit mă
surile represive ale regimului 
burghezo-moșieresc, fiind în
temnițat ani îndelungați.

După eliberare, el a depus 
o activitate susținută în do
meniul literaturii și al publi
cisticii, evocînd în scrierile 
sale momente ale luptei co
muniștilor în ilegalitate.

Pentru merite în activitatea 
sa, a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Socia
liste România. Prin moartea 
lui A. G. Vaida pierdem un 
tovarăș devotat cauzei socia
lismului în patria noastră.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMÂNIA

"■—————-I
Ochiul atent al muncitorului cu experiență | 

face cit o sută de lecții I
!

(Urmare din pag. I) 

la început că vom întîmpina greu
tăți cu ucenicii, mărturisea tova
rășul Gheorghiu, economistul 
principal al secției uzinaj. Nu 
ne-am declarat prea mulțumiți de 
ei nici în timpul practicii. Unii 
nu au cunoștințe profesionale su
ficiente pentru a face față ritmu
lui în care se lucrează în uzina 
noastră“.

Iată-ne în fața a două proble
me foarte importante. Dacă ti
nerii nu și-au însușit cunoștințele 
profesionale care să le permită 
să lucreze acum, cot la cot cu 
ceilalți muncitori, o parte din 
vină o are chiar conducerea sec
ției. Ei au făcut practică aici, 
„li avem azi ca muncitori — re
marca inginerul loan Moțiu — 
așa cum i-arn pregătit ieri, ca 
ucenici“.

Inginerul Moțiu are perfectă 
dreptate. Dar, trecînd peste a- 
ceasta (școala și conducerea uzi
nei au prilejul să tragă învăță
minte din cele petrecute cu pro
moția anului 1965), ar fi fost 
bine ca la intrarea în producție 
să se ia măsuri care să grăbească 
încadrarea absolvenților în rit
mul de muncă al uzinei. Ce s-a 
făcut practic ? S-a hotărît ca ti
nerii să lucreze o lună în regie 
pentru a se acomoda cu tehnica 
uzinei. Foarte bine. Dar măsura 
n-a fost dusă pînă la capăt. Pe
rioada de acomodare trebuie să 
fie, în fond, o adevărată școală 
pentru absolvenți. Trebuia — și 
acesta era și sensul „lunii de

acomodare“ — să se inițieze a- 
numite acțiuni de perfecționare 
a calificării profesionale a tine
rilor. Se remarcă faptul că unii 
tineri nu știu să-și organizeze 
locul de muncă, că nu cunosc 
desenul tehnic fără de care nu 
se pot executa piese de tehnici
tatea celor care se lucrează aici. 
Perioada de acomodare era cel 
mai bun prilej pentru a-i iniția 
pe tineri și în aceste „secrete“ 
ale meseriei —■ fie prin lecții, 
fie prin demonstrații practice 
ori schimburi de experiență.

In ultimul timp conducerea 
uzinei a sesizat aceste neajunsuri 
și și-a propus o seamă de măsuri. 
A fost întărită asistența tehnică 
în toate schimburile Maiștrii au 
fost dublați în fiecare schimb cu 
ajutori de maiștri care au primit 
sarcina să se ocupe în mod spe
cial de acești tineri.

Dacă crearea condițiilor de 
muncă — instruire asistență teh
nică — este o sarcină a conduce
rii, educarea absolvenților este o 
sarcină care revine, în primul 
rînd organizației U.T.C. L-am 
întrebat pe secretarul organiza
ției U. T. C. a secției uzniaj, 
schimbul I: ce s-a făcut pentru 
educarea tinerilor nou veniți în 
uzină ? „Am asistat și eu — ne-a 
spus tovarășul Ferdinant Petz — 
la discuțiile care au avut loc. 
cînd au fost invitați în uzină 
părinții unor tineri“.

Cuvîntul „asistat“ este, in
tr-adevăr, cel mai potrivit. Mem
brii biroului organizației U.T.C. 
au „asistat“ la procesul de înca

drare a absolvenților în disciplina 
uzinei. Deși fiecare caz în parte 
din cele relatate în acest articol, 
merita să fie tratat diferențiat de 
către organizația U.T.C., abate
rile de la disciplină au fost dis
cutate „global“.

Formarea conștiinței profesio
nale a tinerilor nou intrați în 
uzină este un proces îndelung. 
El cere o muncă de educație 
permanentă. Cîte acțiuni nu s-ar 
putea întreprinde I In secția uzi
naj, lucrează, bunăoară, Constan
tin Goian, un muncitor în vîrstă. 
In cei 30 de ani de cînd lucrea- „ 
ză în uzină, tovarășul Goian n-a B 
lipsit măcar o singură dată. Cu- E 
noașterea experienței de viață și » 
de muncă a acestuia ar constitui I 
pentru tineri un puternic mo- B 
ment educativ, un prilej de a ■ 
medita asupra răspunderilor lor B 
profesionale.

Nici folosirea timpului liber al ■ 
tinerilor nou angajați n-a stat, B 
cum se cuvenea, în atenția corni- ■ 
tetului U.T.C. Or, faptele arată ■ 
limpede că între preocupările lor B 
în timpul liber și activitatea din B 
uzină există o strînsă legătură, a 
Comitetul U.T.C. ar trebui să B 
înscrie pe agenda preocupărilor g 
sale asemenea acțiuni: concursuri 
pe meserii și literare, întîlniri I 
cu muncitori în vîrstă și multe- “ 
altele, care pot contribui în- ■ 
tr-o importantă măsură la dez- B 
voltarea dragostei tinerilor față ■ 
de uzină, a răspunderii față de n 
muncă, față de colectivul în care B 
lucrează.

DE-.

20,30),

. . 20,30),
(orele 10,30, 15; 17, 

19, 21 — Completare „Pio- 
nieria").

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE

rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15;

Claudia Cardinala fu Jțiimuh pa 
care

cardinale fu iiimuh pa 
nu trebuie pierddțit 

„Fata lui Èabe“

20,30), Crîngași (orei» 
16 î 18,15 , 20,30).

DINCOLO DE BARIERA 
rulează la înfrățirea intre 
popoare (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20). Arta (orele 10; 
12,15 ; 16 , 18,15 ; 20,30)«
Cosmos (orele 16 ; 18 : 20).

BOCCELUȚA
rulează la Cultural (orele 
10,30; 16, 18,15, 20,30).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII

rulează la Dacia (orele 9,30; 
—14 (în continuare) 16,15; 
18,45; 21).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Buzesti (orele 9; 
11,15; -----
20,30),
15,30; 18, 20,30).

FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
BABĂ

rulează
15.30,
(orele

VESELIE
rulează la Vitan (orele 11; 
16; 18.15, 20,30).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD

13,30; 16, 18,15»
Viitorul (orele Uf

A 
O

la Flacăra (orele 
17.45 , 20). Miorița 
16,15; 18,30; 20,45).

LA ACAPULCO

rulează la Munca (orele 
10,30; 14,30). UN SURÎS 
ÎN PLINĂ VARĂ (orele 
16,30; 18,30; 20,30).

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

CĂPITANUL ZERO
rulează la Popular (orele 
16; 18,15: 20.30).

UN LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează la Colentina lorele
15.30, 17,45 , 20).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop —

rulează la Volqa (orele 10; 
12, 14,15: 16,30: 18.45, 21), 
Pacea (orele 11: 14, 16, 18: 
20).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Moșilor (orele 
11; 15,30; 18, 20,30) Dru
mul Sării (orele 11. 15: 
17.30 , 20).

CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii —

rulează la Rahova (orele
15.30, 19)

NEVASTA NR. 13
rulează la Cotroceni (orele 
14, 16.15, 18.3O| 20.45).

RUNDA 6
rulează la Ferentari (orele 
15,30î 18, 20,30).

Televiziune
SÎMBATA 18 DECEMBRIE

19,00 : Jurnalul televiziunii (I) ; 
19,15 : Emisiune pentru Copii și 
tineretul școlar . Mozaic muzi- 
cal-distractiv, 20,00 Teleenciclo- 
pedie ; 21,00 : Program interpre
tat de orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii sovietice (transmi
siune de la Moscova) ; 21,50 :
Rapsozi populari : Maria Precup 
din comuna Leșul Ilvei, regiunea 
Cluj; 22,20: Filmul „Sfîntul“; 
23,10 ; Jurnalul televiziunii (II).

Sport. Buletin meteorologic.



■

Era firesc ca în conferința 
unei organizații raionale, care 
cuprinde în rîndurile sale tineri 
cu preocupări fi îndeletniciri 
atît de diferite (muncitori din 
industria metalurgică, ufoară și 
chimică, din comerț și coopera
ție, tineri lucrători din 
re, elevi ai liceelor, ai școlilor 
profesionale și tehnice) 
problemelor dezbătute 
foarte complexă. Atît darea de 
seamă, și mai ales vorbito
rii în cuvîntul lor s-au referit la 
tot ceea ce este mai valoros în 
activitatea organizațiilor U.T.C., 
au evidențiat experiența bună, 
au analizat cu o matură exi
gență lipsurile existente, sta
bilind împreună acele măsuri 
menite să ducă la o permanentă 
îmbunătățire a activității organi
zației.

Pentru rezultatele bune obți
nute, organizația raională a fost 
felicitată de tovarășul Sandu Ser
bau, primul secretar al comitetu
lui raional de partid. In cuvîntul 
său, tovarășul Sandu Serbau a in
sistat în mod deosebit asupra sar
cinilor mari care stau în fața or
ganizațiilor U.T.C. în mobiliza
rea tineretului la îndeplinirea 
exemplară a obligațiilor profesio
nale, în activitatea de educare 
comunistă a tinerei generații.

Activitatea organizației U.T.C. 
pentru creșterea răspunderii ti
nerilor față de îndatoririle ce 
le au la locul lor de muncă 
sau învățătură, pentru educarea 
lor politică, moral-cetățenească, 
a constituit de altfel numitorul 
comun al 
dezbateri, 
me s-au 
lor Gh. 
„Timpuri 
nașe „Flacăra 
Dinca I.C.R.T.I., Străuț Monica 
elevă la Liceul nr. 17 „Matei Ba- 
sarah“ și alții.

GHEORGHE BUZNEA: — 
„Conținutul principal al tuturor 
activităților noastre l-a constituit 
tocmai creșterea răspunderii ti
nerilor față de îndatoririle ce le 
au în producție«. Acestei cerințe 
i-au răspuns multe din adună
rile generale, ședințele de grupă 
ale U.T.C., în care s-au analizat 
cum își îndeplinesc tinerii anga
jamentele luate în întrecerea 
socialistă, întîlnirile cu muncito
rii vîrstnici ca și celelalte ac
tivități organizate. Au dat rezul
tate toate aceste activități ? Răs
punsul ni-1 dă faptul că de la 
60 de tineri evidențiați anul tre
cut lună de lună în întrecerea 
socialistă, s-a ajuns la 90 în a- 
cest an.

Sigur, această situație nu ne 
mulțumește. Că mai avem încă 
multe de făcut ne-o dovedesc și 
manifestările de indisciplină ale 
unor tineri : randamentul scăzut 
din schimbul III ; lucrul de 
slabă calitate, absențele și întâr
zierile unora, lipsa de grijă și 
atenție față de utilajul încredin
țat a altora.

Pornind de la cîteva cazuri 
concrete de indisciplină am - or
ganizat o adunare cu tinerii la 
care au participat și invitați din 
partea conducerii uzinei, munci
tori vîrstnici, maiștri, părinții ti
nerilor în cauză. Important în 
această adunare a fost nu nu
mai faptul că s-a discutat des
pre tinerii respectivi, ci șj faptul 
că, pomindu-se de la aceste ca
zuri s-au tras concluzii utile tu
turor tinerilor participanți, s-au 
desprins învățăminte concrete 
pentru munca și viața lor de fie
care zi".

ministe-

Si aria 
să fie

tuturor înscrierilor la 
La astfel de proble- 

referit în cuvîntul 
Buznea — Uzinele 

Noi“, Dobre Tă- 
Rofie“, Maria

D.C.S. „Sînt lector și propa
gandist al învățămîntului politic 
U.T.C. din 1957. Ca lector am 
avut posibilitatea să merg în 
multe întreprinderi și instituții 
din raion pentru a ajuta la buna 
desfășurare a învățămîntului po
litic. Am constatat de fiecare 
dată că în acele cercuri în care 
propagandiștii au știut să pună 
accentul pe conținut, în care l-au 
ajutat pe fiecare tînăr să-și în
sușească temeinic problemele
studiate, activitatea cercului a
avut o influență directă asupra 
răspunderii cu care tinerii și-au 
îndeplinit obligațiile în producție. 
Tot ceea ce am acumulat bun în 
această direcție trebuie să folo
sim și să îmbogățim în acest an 
de învățământ când 
cercurile politice se 
Documentele celui de 
Congres al partidului, 
organizații a fost

în toate 
studiază 

al IX-lea 
în multe 

seminarizată 
de acum tema „Politica partidu- 

industrializare socialis-

s-o poarte fiecare lucrător din 
comerț bunurilor încredințate, 
noi discutăm deseori în adună
rile generale, despre asemenea 
lucruri ne vorbesc cadre de con
ducere din unitatea noastră. Co
mitetul U.T.C. s-a ocupat îndea
proape de educarea politică a 
tinerilor, i-a îndrumat și ajutat 
să-și completeze studiile, să în
vețe o limbă străină.

Dar nu aș vrea să se înțelea
gă de aici că am făcut totul. în 
condica de sugestii și reclamații, 
din cînd în cînd mai apare și 
numele cîte unui tînăr. Evi
dent, în jurul fiecărui caz am 
purtat discuții foarte serioase. 
„Cazurile" au existat însă și ele 
dovedesc că noi trebuie să fa
cem și mai mult pentru a educa 
tinerii în spiritul unei înalte 
răspunderi față de munca ce o 
au".

Distrîndu-ne împreună, 
putem ajuta mai mult reciproc 
pentru a avea o ținută demnă, 
o comportare frumoasă, civili
zată“.

Este greu ca în spațiul limi
tat al unui articol să redai toată 
bogăția de idei fi fapte exprimate 
de la tribuna conferinței, să cu
prinzi 
bleme analizate. Noul 
raional al U.T.C.. așa cum s-a 
spus și în conferință, are datoria 
de a studia ou toată atenția pro
blemele ridicate de fiecare vor
bitor, de a organiza de îndată 
munca de îndeplinire a propune
rilor tinerilor, concretizate în 
planul de măsuri adoptat.

La conferință a participat 
tovarășul PETRU ENACHE, 
prim secretar al C.C. al U.T.C. 
Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor pe marginea dării 
de seamă, tovarășul Petru Ena
che a subliniat importanța de
osebită a Congresului al IX-lea

multitudinea de pro- 
comitet

înaltă tehnicitate, a fazelor pro
ceselor tehnologice și a rețetelor 
de fabricație pentru a evita în
treruperile în procesul de pro
ducție. Pe teritoriul raionului dv. 
aveți un număr însemnat de în
treprinderi ale industriei ușoare, 
în aceste întreprinderi, activita
tea organizației U.T.C. trebuie 
orientată mai mult în direcția 
mobilizării tinerilor spre îmbu
nătățirea sortimentelor și reali
zarea unor produse de calitate 
superioară.

Referindu-se la sarcinile care 
stau în fața organizațiilor U.T.C. 
în vederea sprijinirii tinerilor 
pentru continua ridicare a cali
ficării profesionale, vorbitorul a 
subliniat necesitatea ca organiza
țiile U.T.C. să ajute mai mult la 
aplicarea în viață a măsurilor 
luate în acest sens de conduce
rile întreprinderilor și de sindi-

vilor la însușirea permanentă și 
temeinică a cunoștințelor, la 
dezvoltarea pasiunii pentru cu
noașterea celor mai de seamă 
realizări din domeniul științei și 
culturii.

în activitatea noastră desfă
șurată în rîndul elevilor e nece
sar să ținem mai mult seama 
de caracteristicile lor de vîrstă, 
de dorințele și aspirațiile lor, de 
cerințele muncii educative pe 
care le ridică un colectiv sau 
altul.

în cuvîntul tovarășului Petru 
Enache, un loc important l-au 
ocupat problemele muncii edu
cative desfășurate de organizația 
noastră în rîndul tuturor cate
goriilor de tineri.

Este bine că s-a subliniat fap
tul că în centrul întregii activi
tăți educative desfășurate de or
ganizațiile noastre trebuie să 
stea educarea tineretului în spi
ritul dragostei față de muncă, de 
învățătură. Nu trebuie să uităm 
însă că atitudinea tînărului față 
de muncă și învățătură este 
strîns legată de modul în care 
noi reușim să sădim în conștiința 
fiecăruia înțelegerea profundă a 
politicii partidului nostru, de fe- 

în care-1 ajutăm să-și forme- 
concepții trainice, sănătoase

pol 
lui

ințifice. Avem toate posibilitățile 
să le satisfacem aceste dorințe.

Tinerii trebuie ajutați să-și în
sușească temeinic bogatul conți
nut de idei cuprins în Documen
tele Congresului al IX-lea al par
tidului, să desprindă învățămin
te pentru activitatea lor concretă, 
de fiecare zi, pentru viața și com
portarea lor. Asigurînd în perma
nență un bogat conținut învăță- 
mîntului politjc U.T.C., trebuie 
să extindem mai mult întîlnirile 
tinerilor cu activiști de partid și 
de stat, cu personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale, 
care să-i ajute pe tineri să pă
trundă mai adînc conținutul sar
cinilor stabilite de Congresul par
tidului pentru dezvoltarea în vi
itor a economiei, artei, științei și 
culturii românești.

Caracteristic tineretului nos
tru — a spus în continuare to
varășul Petru Enache — îi este 
atitudinea morală înaintată, o 
conduită corespunzătoare, dem
nă, civilizată în toate împrejură
rile vieții.

Organele și organizațiile U.T.C. 
au datoria de a desfășura și în 
viitor o activitate atentă, perse
verentă pentru a dezvolta la ti
neri dragostea și respectul față 

muncă și oamenii muncii,

mult pe tineri să cunoască bo
gata cultură și artă românească, 
marile opere care oglindesc și re
flectă lupta de veacuri a poporu
lui nostru pentru libertate, pentru 
o viață mai bună, să-i ajutăm să 
cunoască și să îndrăgească bogă
ția folclorului românesc, muzica 
și dansul nostru popular ; în a- 
celași timp să-i ajutăm pe tineri 
să cunoască și ceea ce s-a pro
dus mai bun în cultura mondia
lă, în artă și literatură. Trebuie 
mai bine folosite în acest sens 
condițiile minunate de care dis
pune Capitala noastră. Să-i apro
piem pe tineri de muzica cultă, 
să populăm mai mult cu prezen
ța lor sălile de concerte, să-i a- 
jutăm să îndrăgească opera, să le 
dezvoltăm interesul pentru a vi
ziona și comenta spectacolele de 
teatru, să organizăm pentru ei 
mai des vizite la muzee de ar
tă, unde să invităm oameni de 
specialitate care să le vorbească, 
să folosim mai des și cu mai 
multă pricepere serviciile O.N.T.- 
ului pentru a organiza excursii 
interesante, educative.

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare necesitatea ca noul organ a- 
les să-și îmbunătățească în perma
nență stilul său de muncă, să 
dezvolte continuare

MONICA STRAUȚ — „Am 
înțeles că a-i ajuta pe elevi să-și

MUNCIIy

EDUCATIVE

Aspect din timpul conferinței organizației raionale Tudor V ladimirescu a U.T.C.

COORDONA TELE

tă a țării". Cel mai bine s-au des
fășurat acele seminalii care au 
fost precedate de consultații 
date tinerilor de activiști de 
partid și de stat, de directori, 
ingineri șefi ai unor întreprin
deri. Aceste consultații i-au ajutat 
pe tineri să înțeleagă sarcinile 
generale trasate de partid într-o 
strînsă legătură cu sarcinile 
concrete ce revin întreprinderi
lor în care lucrează, cu îndato
ririle care stau în fața fiecărui 
tînăr muncitor, inginer sau teh
nician.

Așadar s-a pornit bine, există 
o experiență bună. Ea trebuie 
generalizată. în această privință 
un rol mare revine comisiei de 
propagandă de pe lîngă comite
tul raional care trebuie să ajute 
mai mult activitatea concretă a 
propagandiștilor. Centrul de greu
tate al activității comisiei să fie 
cercul politic. Pentru aceasta tre
buie folosite cadre competente, 
și în raion există un număr foarte 
mare de tineri intelectuali care ar 
primi cu plăcere o asemenea sar
cină".

ELENA BUCUR — Magazi
nul „Victoria“. „în fața noastră, 
a lucrătorilor din comerț, Con
gresul partidului a pus sarcini 
deosebit de mari. în anii cinci
nalului volumul desfacerilor va 
crește cu 50-55 la sută. Aceasta 
presupune o îmbunătățire con
tinuă a recepției calitative a 
mărfurilor, o ridicare perma
nentă a nivelului de servire a 
populației.

Desigur, despre toate acestea, 
ca și despre grija pe care trebuieCORNEL PRISĂCARU

organizeze bine timpul liber, 
presupune 
pentru a-și continua, 
formă și pe alte planuri, preocu
pările școlare. Cu alte cuvinte 
a-i ajuta să înțeleagă responsa
bilitatea pe care o au față de 
învățătură. înseamnă aceasta o 
prelungire a orelor de clasă ? 
Nicidecum. Am discutat la orele 
de clasă despre trecutul de luptă 
a poporului nostru, despre lup
ta partidului în anii grei ai ile
galității. Elevii au vrut însă să 
cunoască și mai mult. Așa s-a 
născut ideea organizării unor 
seri de poezie închinată parti
dului, a întâlnirilor cu activiști 
de partid care au vorbit despre 
trecutul glorios de luptă al 
partidului clasei muncitoare.

Baza cunoașterii tezaurului li
teraturii noastre ne-o dau orele 
de clasă. Dar pe această teme
lie se poate construi continuu. 
Despre Creangă și Caragiale am 
discutat la ore, dar ideea unor 
concursuri „Cine știe, răspunde" 
în. legătură cu opera acestor cla
sici ai literaturii noastre s-a 
bucurat de adeziunea tuturor 
elevilor. Organizația noastră a 
acordat atenție și organizării 
reuniunilor tovărășești. Este 
drept, numărul acestora este 
încă mic față de cerințe. Dar în 
afară de număr se ridică și pro
blema modului în care sînt or
ganizate. Va trebui să le pre
gătim cu mai multă atenție, pro
gramul să fie mai variat și mai 
atractiv, iar atmosfera pregăti
toare cît și cea în care se desfă
șoară reuniunea să fie cît mai 
tinerească.

sprijinirea acestora 
sub altă

al P.C.R. în viața partidului, a 
poporului nostru, sarcinile mari 
care rezultă pentru organizația 
noastră, din istoricele Documen
te adoptate.

Lucrările Conferinței — a 
spus în continuare vorbitorul — 
au demonstrat că organizația 
raională s-a întărit, că a crescut 
maturitatea sa politică, capacita
tea sa de mobilizare a tinerilor 
la înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid, a devenit din ce în ce 
mai mare influența sa în rîndul 
tuturor categoriilor de tineret.

Apreciind activitatea tinerilor 
din întreprinderile industriale ale 
raionului vorbitorul a subliniat 
sarcinile mari care le stau în 
față.

Ne mai desparte puțină vreme 
de începutul anului 1966, cînd 
vom pomi la îndeplinirea sarci
nilor primului an al viitorului 
plan cincinal. întreaga muncă 
politico-educativă desfășurată de 
organizațiile U.T.C. trebuie să 
fie îndreptată în direcția înțele
gerii depline de către fiecare tî
năr a însemnătății îndeplinirii 
ritmice și la toți indicatorii, încă 
din primele zile ale anului, a 
planului de producție. Este ne
cesar ca organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile metalurgice ale 
raionului să aducă o mai mare 
contribuție la rezolvarea tuturor 
problemelor legate de asimilarea 
de noi produse și asigurarea rea
lizării acestora la un înalt nivel 
calitativ. în întreprinderile in
dustriei chimice din raion, or
ganizațiile U.T.C. sînt chemate 
să ajute tinerii în cunoașterea 
instalațiilor și agregatelor de

Așa cum a rezultat din confe
rință, organizația raională a acu
mulat o bună experiență în acea
stă privință. în multe organizații 
sînt folosite numeroase forme 
specifice, cu eficacitate sporită, 
cum sînt : concursurile pe mese
rii cu fază de masă, difuzarea în 
rîndul tinerilor a cărții tehnice 
de specialitate, organizarea, în 
colaborare cu sindicatul, a unor 
demonstrații practice, schimburi 
de experiență, ajutorarea tinerilor 
care își îndeplinesc mai greu 
sarcinile de producție. Este ne
cesar ca toată această experiență 
să fie mai mult generalizată, să 
fie permanent îmbogățită.

îndeplinirea exemplară de că
tre fiecare tînăr a sarcinilor pro
fesionale, este strîns legată de în
tărirea continuă a disciplinei so
cialiste în muncă a tineretului. 
Aceasta înseamnă să desfășurăm 
o temeinică muncă politică pen
tru a lichida absențele și întîr- 
zierile tinerilor de la lucru, să 
mobilizăm tinerii pentru a res
pecta întocmai normele tehnolo
gice, normele de tehnica secu
rității muncii, pentru îngrijirea 
sculelor și utilajelor încredințate, 
pentru a-și organiza bine locul de 
muncă — toate acestea conducînd 
în mod firesc la îndeplinirea 
exemplară a obligațiilor profesio
nale de către fiecare tînăr.

Referindu-se la activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din școli, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
ca acestea să-și orienteze mai 
mult munca în direcția sprijinirii 
școlii în mobilizarea tuturor ele-

despre lume, despre viață, des
pre societate.

Avem destule mijloace și for
me pentru educarea politică a 
tineretului. Ceea ce trebuie să 
ne rețină atenția este faptul că 
noi nu am reușit întotdeauna să 
dăm tuturor acestora un conți
nut cît mai bogat, să le asigu
răm o maximă eficacitate edu
cativă. Este necesar să conce
pem activitatea de educare po
litică a tineretului nu pornind de 
la niște scheme, nu preocupîn- 
du-ne în mod exclusiv de forme, 
ci avînd întotdeauna în vedere 
problemele de conținut, sarcinile 
educației ca și ceea ce-i preo
cupă pe tineri, ceea ce ei vor să 
cunoască. Tinerii manifestă un 
viu interes pentru cunoașterea 
aprofundată a politicii partidu
lui, a tradițiilor de luptă ale 
poporului, ale clasei muncitoare, 
ale partidului comunist, pentru 
cunoașterea realizărilor și 
spectivelor de dezvoltare ale 
triei noastre. Tinerii doresc 
înțeleagă evenimentele care 
loc în lume, să dobîndească 
gate cunoștințe culturale și

pentru a-i educa în spiritul unei 
conduite civilizate. Aveți în ra
ion multe întreprinderi comerci
ale. Să ne ocupăm mai mult de 
educarea tinerilor lucrători din 
comerț în spiritul unei atitudini 
civilizate, pline de solicitudine 
față de cumpărători. Să dezvol
tăm în rîndul tinerilor o puter
nică opinie de masă împotriva 
oricăror încălcări a normelor con
viețuirii noastre socialiste. Avem 
datoria să ne ocupăm mai mult 
de educarea 
respectului 
să-1 ajutăm 
sau fată, să
marile răspunderi ce-i revin căsă- 
torindu-se, obligațiile reciproce 
pe care le au întemeind o familie.

Este necesar să ne ocupăm 
mai mult de educarea estetică 
a tineretului nostru, să-i ajutăm 
pe tineri să-și formeze capacita
tea de a discerne în operele de 
cultură ce-i sînt puse la dispozi
ție ceea ce este folositor și slu
jește mersului nostru înainte, de 
ceea ce este străin concepțiilor 
noastre despre viață. în această 
privință, trebuie să-i ajutăm mai

tinerilor în spiritul 
față de

pe
vadă cu luciditate

familie, 
tînăr, băiat

colective, să ajuteritul muncii 
mai mult decît pînă acum organi
zațiile de bază în vederea înde
plinirii măsurilor stabilite. Comi
tetul raional este dator să stu
dieze cu toată atenția propune
rile făcute de tineri în conferință 
și să organizeze cît mai bine 
munca de îndeplinire a planului 
de măsuri adoptat.

Peste cîteva luni — a spus în 
încheiere tovarășul Petru Enache 
— în viața organizației U.T.C., 
a întregului tineret al patriei 
noastre socialiste, va avea loc 
un eveniment de o deosebită în
semnătate — Congresul Uniunii 
Tineretului Comunist.

Tineretul este chemat să întîm- 
pine acest eveniment cu noi și 
importante realizări în toate do
meniile în care activează, să-și 
dedice cu și mai mult entuziasm 
și competență capacitățile și pri
ceperea cauzei nobile a înfăptui
rii obiectivelor stabilite de istori
cul Congres al partidului, să slu
jească cu devotament idealurile 
înalte ale socialismului.

Descoperiri arheologice
Una dintre ultimele descoperiri 

făcute la Nedeia, în regiunea 
Oltenia, de un grup de istorici și 
muzeologi craioveni, condus de 
prof. Nicolăescu Plopșor, membru 
corespondent al Academiei, repre
zintă două vase datând din pe
rioada de sfîrșit a epocii de bronz

PETRU ISPAS

O

și de început a epocii fierului. 
Unul dintre vase, conținînd oase 
arse, este o urnă funerară de inci
nerare. Ca tip, formă și orna
mentare, această urnă reprezintă 
o verigă de legătură între sfîrșitul 
epocii de bronz și începutul epo
cii fierului.

Aspect cotidian de la biblio-
teca clubului Uzinei mecani

ce din Sinaia, regiunea 
Ploiești

Foto : AGERPRES

NOTE DE LECTOR tr-o bună tradiție a literaturii 
onirice. Romanul începe însă 
abia cu rememorarea de către 
doctor a nopții trecute și în 
echilibrul narațiunii visul devine 
inutil, simplu exercițiu scriitori
cesc. Istoria vagonetului care 
înaintează în noapte cu doi pă
durari care întinzîndu-și sticla 
cu țuică refac înaintea doctoru
lui antecedentele unui omor în 
pădure, ca apoi să descopere 
avarierea podului, sînt un bun 
început de roman, o conforta
bilă punere în temă cu iz de va 
urma. Asta a și făcut pe cineva 
să catalogheze romanul între 
cele de factură polițistă. O lec
tură pînă la capăt a romanului 
îndepărtează eticheta. C. Țoiu 
nu face roman polițist dar folo
sește pentru a-și captiva citito
rii unul din procedeele literatu
rii, mai general spus, de acțiune, 
în continuare relatarea deziluzio-

Compozițional cerințele și rezul
tatele ar fi fost diferite : prima 
tratare nu putea da decît o nu
velă, a doua un roman. Mixtura 
lor deranjează cel mai mult la 
lectură. început dinamic prin 
ocolirea momentului expozitiv 
de tatonare, romanul face loc 
unor lungi fișe biografice 
explicație în echilibrul cărții. 
Personaje pe care s-ar fi cuvenit 
să le cunoaștem din acțiune, din 
comportament, sînt portretizate 
migălos de autor, timp în care 
acțiunea a încremenit cu totul. Și 
în aceasta constă trădarea pro
misiunii. Impasul și l-a creat 
chiar autorul dorind să facă din- 
tr-un subiect în circuit un ro
man. Forțarea cadrelor duce la 
un dezechilibru compozițional, 
artistic în ultimă instanță.

Luate în sine fișele biografice 
vădesc știința portretizării. Geor- 
gică Pasăre, contabilul care nu-și

vremea muncii ilegale ; 
de știință pasionat de 
lui. Un degenerat cu 
forței trăind vicios cu 
bătrînă. Mary o izolată 
cui ei pierdut în munți. __ 
rile nu sînt exclusiv noi. C. Țoiu 
le problematizează pentru un 
plus de interes dar ceea ce-1 
face să nu rămîuă ca personaje 
este renunțarea la maniera epică 
în care totul se petrece nu 
este spus de autor. Balansul nu 
este deci numai compozițional. 
Poate că ceea ce anemiază 
ființa acestor eroi este și o 
caracterizare repetată. Autorul 
adaugă pentru o singură tră
sătură de caracter dovezi noi 
ceea ce e inutil artistic, căci 

. ține narațiunea pe loc.
acesta nu e domeniul 
evoluție cel mai lejer pentru au
tor stau dovadă scenele de miș
care, aglomerarea din gară 
venirea presupusului 
mălai — scenă de 
scriitoricească, unde 
și ritmul sînt exacte și dau im
presia de autenticitate — și bă
tălia finală, mai ales împresura- 
rea conacului și exterminarea 
bandei, cu situații bine regizate, 
de un realism accentuat.

Moartea în pădure este un 
debut scriitoricesc notabil. Exce
sul de „literatură" strică unei 
narațiuni care debutează mai 
mult decît promițător și finali
zează — înțelegem prin final 
scenele de la conac nu și ane
xele cu Brega și Cheroiu, inutile 
— la fel. O schemă conflictuală 
simplă care avea nevoie de in
cursiuni în trecut — nevoia de 
a se explica e a reporterului — 
n-a putut susține toate intențiile 
artistice ale autorului. Socot car
tea un exercițiu (prealabil) al 
unei viitoare proze contem
porane de calitate.

meseria 
obsesia 

o femeie 
la cóna- 

Tipu-biectul aspirației mărturisite 
nu al acestuia. Abordarea 
devine un veritabil examen 
care tracul nu lipsește. Moartea 
în pădure e o demonstrație în 
acest sens. Ambiția autorului e 
de a arăta că știe să facă lite
ratură, că mai nici unul din pro
cedeele speciei abordate nu-i 
sînt străine. Subtitlul cărții „Cro
nica unei zile" e și ea o con- 
strîngere la virtuozitate. De aici 
o oarecare indiferență la temă și 
la subiect care se pare că au 
preocupat pe autor în măsura în 
care pot facilita demonstrația. 
Pe scurt Constantin Țoiu a ținut 
să facă dovada capacității sale 
de romancier profesionist pe o

lasă în proza tinerilor scriitori. 
De data asta nu este vorba de 
un reporter pasager ci de unul 
din reprezentanții marcanți ai 
reportajului. Deprinderile speci
ei se presupun a fi mai acute și 
consecințele aidoma. în mod 
obișnuit trecerea de la jurnalis
tică la nuvelă sau roman se sol
dează cu diluiția substanței epi
ce, cu o lipsă de artă a expu
nerii, înlocuită cu procedee ga
zetărești. Nu acesta este cazul 
romanului lui Constantin Țoiu și 
acesta e primul semn al reușitei.

El reflectă un proces de pro
fesionalizare scriitoricesc remar
cabil care merită a fi subliniat 
într-un peisaj literar în care scri-

sau 
lor 
din

Comentarea autorilor contem
porani nu se poate sustrage u- 
nor anumite rigori; critica e 
datoare să înregistreze o evolu
ție, s-o puncteze, să ajute la cla
rificarea publicului și a autoru
lui. Raportările, înainte de a ne 
trimite la alți scriitori, se cer 
făcute în cuprinsul aceleiași bio
grafii scriitoricești. Toate aceste 
banale propoziții au fost reche
mate de lectura romanului lui 
Constantin Țoiu, Moartea în pă
dure. Reporter de talent recu
noscut, Constantin Țoiu se în
cearcă în epica de ficțiune cu 
un roman. E însă ceva în Moar
tea în pădure care-1 face pe au
tor puțin inactual, ușor desuet 
Sînt situații și scene deja văzute, 
rezolvări cunoscute din lectura 
altor autori, în orice caz cartea 
dă sentimentul a nu fi simul
tană reportajelor recente ale au
torului. Romanul pare dintr-o 

’ i mai veche a scrisului 
lipsa datării finale poate 

să inducă în eroare pe mulți 
asupra stadiului pe care l-a atins 
cu adevărat autorul astăzi. Cri
ticul este, se pare, pus în ciudata 
situație — din cauza editurii sau 
a autorului ? — de a discuta un 
aspect depășit al creației sale. 
Riscurile nu sînt de trecut cu 
vederea.

Oricum, oartea marchează te
merara trecere de la jurnalismul 
de tip reportericesc la roman, și 
saltul ne dă primii termeni 
discuției. Constantin Țoiu 
este primul reporter care tre
ce la proza de ficțiune. în 
literatura ultimilor ani, fenome
nul este curent și a intere
sat datorită amprentelor — de 
multe ori dezavantajoase — 
pe care activitatea de reporter o

fără

I 
II
I
I perioadă 

său și li 
cq Inrliir'

I

I
Dacă înainte nu puteau fi de- g 
gresate zilnic decît piesele a 7-8 i 
tractoare, noul procedeu per- “

I
l cîștigat să poată R 
bine la reparațiile b 

tractoarelor, în ■

Exploatarea minieră Aninoasa. Un nou front de lucru e ame
najat și o nouă încărcătură de cărbune obfinută peste preve

derile planului anual va porni de aici
Foto: AGERPRES

Un procedeu util 
pentru mecanizatori Un examen • •

scriitoricesc •)

C,ă 
de

la 
tren cu 
acuratetă 

observația

In anii anteriori, mecanizato
rii de la S.M.T. Băilești consu
mau un mare volum de muncă 
pentru degresatul pieselor de 
tractor și al blocurilor mo
tor, intrate în ciclul de reparații. 
Operațiile de degresaj se făceau 
manual, ele ocupînd complet 
timpul a cîte 3-4 oameni, 
colectiv de tineri muncitori din 
atelierele stațiunii, condus de 
inginerul Constantin Ciobanu, au 
proiectat fi realizat pentru aces
te operații un tunel de degre- 
sare fi o baie rotativă pentru 
blocurile motor. Tunelul e com
pus din trei compartimente. In 
primul funcționează jeturi pu
ternice de petrol. De aici, la co
mandă prin apăsarea unui bu-

Un

alton, reperele trec în cel de 
doilea, sub jeturi de apă fier
binte care le spală complet. 
Răcirea e făcută în cel de al 
treilea compartiment, cu apă 
rece. Aproape la fel se petrec 
lucrurile fi la baia rotativă pen
tru degresarea blocurilor motor.

tractoare, noul procedeu per
mite ca operația să fie făcută la 
20 de tractoare de către un sin
gur om. Noua realizare va per
mite ca timpul 
fi folosit mai 1 
mașinilor și 
scopul îmbunătățirii calității 
acestora.

ai 
nu

T. ION

itorii cu adevărat profesioniști 
(nu în sensul comercial al cu- 
vîntului ci în acela al stăpînirii 
procedeelor artistice) sînt puțini. 
Nu se poate nega acestui debu
tant în literatura amplă de ficți
une stăpînirea mijloacelor speci
fice prozatorului, uneori pînă la 
exces. C. Țoiu mînuiește cu pri
cepere atît efectele prozei obiec
tive cît și pe ale celei analitice, 
retrospectiva interioară ori știința 
de a crea suspens. Problema era 
deci aceea a rezolvării și aici lu
crurile nu mai stau cum 
bui. Să ne explicăm, 
o mistică a 
une, a prozei propriu-zis 
tice de care orice reporlm 
scapă. Romanul, nuvela

ar tre-
Există 

prozei de ficți- 
artis- 

nu 
sînt o-

temă abordată și de alți scriitori 
dar nu epuizată, așteptîndu-și în 
continuare autorii care s-o fixe
ze în istoria literaturii prin opere 
fundamentale: eforturile de conso
lidare 
după 1944, 
atent 
dit :
— înainte de naționalizare — 
este puțin explorat, iar locul ac
țiunii, o întreprindere forestieră 
în munți, presupune o problema
tică umană particulară.

Comprimarea într-un spațiu 
prea mic a două derulări su
fletești spectaculoase strică u- 
nui debut epic care, alt
fel, ar fi putut fi excelent. 
Visul doctorului Brega e în-

a industriei naționale 
Scriitorul a fost 

cu elementele de ine- 
momentul istoric ales

nează sub raportul ritmului pro
mis de începutul abrupt și bine 
ritmat, presupus din chiar sub
titlul romanului, „Cronica unei 
zile“. Promisiunea nu e atît de 
ordin „polițist“ cît artistic. Un 
roman care debutează brusc evi
tând expozițiile lămuritoare e o 
probă a fugii de discursivitate, 
a orientării spre o proză hrănită 
de abundența faptelor. După pri
mul capitol povestirea însă se 
rarefiază, se dispersează și între
barea inevitabilă este cea asupra 
scopurilor cărții : s-a urmărit să 
fie un roman bine ritmat al con
flictelor dintre bandele ascunse 
prin păduri și muncitorii indus
triei forestiere, sau o expunere 
paralelă de biografii exemplare ?

cunoaște decît meseria și face 
opoziții de bun simț unui propa
gandist deplasat ca Neacșu, are 
un umor ce se ține minte. O 
intenție nedusă pînă la capăt e 
Neacșu, personajul care afișează 
și cere și altora o înaltă conștiin
ță de clasă, dovedindu-se însă 
un om al exceselor. Pe Sandu, 
pe dr. Brega, pe Constanța Che- 
roiu, pe inginerul silvic Teodo- 
rescu, autorul i-a anemiat prin 
pozitivare, reminiscență gazetă
rească, deși mai toți aveau tot ce 
le trebuia pentru a fi niște per
sonaje interesante : doctor Brega, 
un doctor talentat, aproape ratat 
și bețiv notoriu, retras la un spi
tal de munte ; o femeie care su
feră o învinuire nedreaptă din

MIHAI UNGHEANU

*) C. Țoiu — Moartea in pădure
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România condamnă crearea

AL U.I.S

• Protestul unor elevi din Detroit

apa-

• Represiuni împotriva studenților spanioli

milioane âe ale- 
voteze pentru 

să se abțină.

termocentrala Tiszapal- 
cele mai mari din 
Ungarăale 

Înalte

cu reprezen-

® CONSILIUL Guvernamental uruguyan a ac
ceptat joi demisia ministrului de interne, Adolfo 
Tejera și a colonelului Ventura Rodrigues, șeful 
poliției din Montevideo. Aceste demisii sînt con
secința unui conflict ivit între ministrul de inter
ne și poliție. Consiliul Guvernamental a numit deja 
în funcțiile rămase vacante — pe Nicolas Stora- 
ce ca ministru de interne și pe colonelul Carlos 
Martin, fostul adjunct al poliției, ca șef al poliției.

Vineri a luat sfîrșit campania electorală in 
vederea celui de-al doilea tur de scrutin al ale
gerilor prezidențiale din Franța. Generalul dc 
Gaulle și Francois Mitterrand au adresat în cursul 
serii, prin intermediul radioului și televiziunii, 
un ultim apel alegătorilor de a le acorda votul, 

în ultimele zile, diferite grupări politice și per- 
' sonalități proeminente au publicat declarații în 
care s-au pronunțat în favoarea unuia sau altuia 
din candidați. Jean Lecanuet, candidatul partidelor 
de centru în primul tur de scrutin, a declarat că 
lasă la aprecierea celor peste trei 
qători care au votat pentru el să 
candidatul stîngii, Mitterrand, sau

e CELEBRUL tenor italian Tito Schipa, în vîrstă 
de 75 de ani a încetat din viață la New York.

TURCIA. — Vedere de peuna din străzile principale ale orașului Istanbul

uu trasat atunci 
dația unei 
electrice, 
nării și

Rezoluția adoptată cu 86 de 
voturi pentru, unul contra și 7 
abțineri referitoare la teritorii
le britanice Basutoland, Beciu-

• ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
Z. FLOREA ‘j

Aspect interior de la 
konya. una din 

R. P.

Amina re
u toate că pînă ia expirarea terme
nului de două decenii pe cît a fost 
încheiat inițial Pactul nord-atlantic 
mai sînt peste doi ani, la confrunta
rea de la Paris a celor 15 miniștri 
de externe ai țărilor membre s-a 
resimțit din plin tendința de stabi
lire a orientării politice în afara 
N.A.T.O. Sesiunea Consiliului Mi

nisterial al N.A.T.O. s-a înscris doar ca unul dur 
evenimentele —- și nu principalul — actualului 
sezon diplomatic hibernal interoccidental, prece- 
dînd tratativele primului ministru englez Wilson 
și, apoi, ale cancelarului vest-german Erhard cu 
președintele Johnson. Explicația diminuării impor
tanței acestui for — considerat odinioară atot
puternic pentru întreaga lume occidentală — re
zidă în manifestarea tendințelor centrifuge ca 
urmare a zdruncinării poziției dominante a S.U.A.

Apelul secretarului de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, adresat partenerilor N.A.T.O. pentru un 
sprijin cît mai larg în favoarea politicii america
no în Vietnam a fost lipsit de rezonanță. Inten
ția diplomației americane de a extinde competen
ta N.A.T.O. la o zonă mai vastă decît cea în
scrisă în tratat constituie o încercare de a rezolva 
ascuțirea contradicțiilor pe făgașul unei orientări 
agresive comune. înscrierea în comunicatul final 
a cererii lui Rusk pentru obținerea unui sprijin 
sporit în favoarea S.U.A. în Vietnam fără o pre
cizare de acceptare din partea partenerilor apare 
doar ca un glas în deșert... Ministrul de externe 
al Canadei, Paul Martin, a declarat că „apelul 
lui Dean Rusk ä găsit un oarecare ecou doar la 
belgieni și olandezi“. Evident, nu este vorba de 
o împotrivire uniformă față de politica S.U.A., 
ci de o nuanțare a pozițiilor de la refuzul expli
cit al Franței de a sprijini politica americană în. 
Vietnam pînă la rețineri vecine cu prudența ale 
altor state, în primul rînd ale membrilor nordici 
ai N.A.T.O.

Dacă în problemele „extra-N.A.T.O.“ s-au în
registrat rezultate atît de reduse, în cele care 
privesc direct relațiile dintre parteneri în pro
blemele nucleare s-a procedat pur și simplu la... 
amînarea adoptării de hotărîri. Avertismentele 
anterioare apărute în presa americană să nu se 
aștepte „hotărîri spectaculoase“ s-au confirmat 
întrutotul. Comunicatul a consemnat doar „satis
facția“ pentru faptul că este în curs „stabilirea 
obiectivelor“ pînă în 1970 (deci sub ipoteca re
organizării N.A.T.O. în 1969) a „chestiunilor inter
dependente ale strategiei și ale cerințelor privind 
forțele și resursele“. Impasul diferitelor formule 
legate de coordonarea politicii nucleare a fost 
confirmat de secretarul general al N.A.T.O., Man
ko Brosio, care s-a mulțumit să precizeze că vii
torul „comitet special“ în problemele nucleare nu 
are „un caracter permanent“. Așadar, între tra
tativele duse de cei zece miniștri ai apărării, care 
nu s-au bucurat de sprijinul celorlalți membri ai 
alianței, și sesiunea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. nu s-a produs revirimentul așteptat de 
ministrul apărării al S.U.A., McNamara, atunci 
cînd a inițiat crearea „Comitetului special“ ca o 
formă de suplinire a planurilor forței nucleare 
multilaterale sau a forței nucleare atlantice.

Amînarea adoptării unor hotărîri precise în 
problemele nucleare nu înseamnă însă abandona
rea vechilor proiecte. Cercurile din preajma de
legației vest-germane la N.A.T.O. au exprimat — 
potrivit agenției FRANCE PRESSE — „speranța 
că Comitetul special va contribui la realizarea 
unor noi progrese în acest domeniu“. Apare deci 
limpede că primejdia pe care o implică accesul 
Bundeswehrului la arma nucleară nu a dispărut, 
și că aranjamentele au fost reportate la tratati
vele Johnson-Wilson și, în special, Johnson-Er- 
hard. Controversa asupra oportunității, din punc
tul de vedere al poziției americane, de a se a- 
corda R.F.G. accesul la arma nucleară este în 
toi. Comentatorul ziarului „NEW YORK TIMES '. 
Sulzberger, atrăgea atenția că „există mii de fo
coase stocate în Germania occidentală, deși ele 
se află sub control american“. Or, controlul asu
pra acestor focoase a devenit acum un obiect 
de tîrguială, în sensul că diplomația americană 
vrea să obțină avantaje în alte domenii pentru 
a-și da consimțămîntul ca și alții să participe la 
..control“.

Sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O. a 
demonstrat că politica agresivă a acestui bloc 
militar întîmnină dificultăți tot mai serioase.

NEW YORK 17 — Trimisul special Ager
pres, Nicolae îonescu, transmite: la 
O.N.U. a fost dat publicității — ca docu
ment oficial al Adunării Generale și al 
Consiliului de Securitate — o notă ver
bală adresată secretarului general U 
Thant de către misiunea permanentă 
Republicii Socialiste România.

După ce se menționează că 
„guvernul român a luat cunoș
tință de rezoluțiile’O.N.U. și Or
ganizației Unității Africane, prin 
care se cere adoptarea de măsuri 
hotărîte de către autoritatea ad- 
ministrantă pentru a se pune ca
păt acțiunilor ilegale ale autori
tăților locale din Rhodesia de 
sud“, în notă se subliniază :

„Republica Socialistă România 
militează pentru dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
de a-și rezolva problemele potri
vit voinței și intereselor sale, dc 
a alege liber căile sale de dezvol
tare. De aceea, România spriji
nă dreptul poporului Zimbabwe

la libertate și Ia independența 
reală.

Acțiunea întreprinsă de autori
tățile locale fie la Salisbury are 
un caracter ilegal și abuziv mer- 
gînd împotriva aspirațiilor poporu
lui zimbabwe, care constituie 
marea majoritate a populației, ne- 
gîndu-i astfel dreptul de a dis
pune de propria-i soartă și urmă
rind astfel —- sub forma unei 
„independențe fictive“ — perpe
tuarea regimului colonial, punînd 
în pericol pacea și securitatea in
ternațională.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, se spune în încheiere 
în notă, condamnă crearea și nu 
recunoaște stalul rasist al Rhode- 
siei de sud“.

ITALIA. — Aspect de la de

diții mai bune de muncă pe

șantiere

întrevederile
Adunarea Gene

rală a O.N.U. a 
adoptat în ședința 
de joi după-amiază 
un număr de rezo- 
hițîi care cer Marii 
Ivitanii și Spaniei 
să acorde indepen
dența teritoriilor 
din America Latină, 
Africa.

Paris : Ultimul apel către alegatori

ANGLIA. Ca și in alte orașe, la Londra conti
nuă demonstrațiile în cursul cărora se cer mă
suri energice împotriva guvernului rasist de la 

Salisbury

■ Mi-a
S.U C'~
’.ellért 

numai
panoramă 
pestei, 
parcă,

Note de drum

dm R. P. Ungară

Intre 6—15 decembrie a.c. 
s-a desfășurat la Karlovv 
Vary, în Republica Socia

listă Cehoslovacă, ședința Comi
tetului Executiv al Uniunii Inter
naționale a Studenților. Partici
panții la ședință au discutat pro
bleme privind contribuția U.I.S. 
în lupta împotriva imperialismu
lui, împotriva violării democrați
ei și libertății, pentru apărarea 
drepturilor studențești, pentru 
menținerea păcii mondiale. O 
deosebită atenție a fost acordată 
problemei intensificării solidarită
ții cu poporul și studenții din 
Vietnam care luptă cu eroism

analand și Swaziland, sublinia
ză dreptul la libertate și inde
pendență al populației respective 

Alte rezoluții recomandă Spa
niei și Marii Britanii să depună 
eforturi pentru reglementarea 
problemei Gibraltarului și 
informeze sesiunea viitoare 
Adunării Generale asupra nego
cierilor în această problemă.

Tot în ședința de joi, Aduna
rea Generală a hotărît cu majori
tatea de voturi convocarea în 
anul 1966 a unei conferințe in
ternaționale asupra politicii de 
apartheid dusă de guvernul 
R.S.A.

In Comitetul juridic al Adu
nării Generale a O.N.U. a fost 
depus un proiect de rezoluție 
privind principiile de drept in
ternațional care trebuie să stea 
la baza relațiilor dintre state. 
Proiectul a fost, elaborat de un 
grup de țări printre care Anglia, 
Argentina, Cehoslovacia, Chile, 
India, Irak, Mexic, Polonia, Ro
mânia, Ungaria.

în document se subliniază im
portanța codificării principiilor 
de drept internațional și se pre
vede constituirea unui Comitet 
special care să studieze proble
ma codificării principiilor egali
tății suverane a statelor, inadmi- 
sibilității folosirii forței — sau 
amenințării cu folosirea forței - 
în relațiile dintre state, regle
mentării pe cale pașnică a dife
rendelor internaționale, neinter
venției în afacerile interne ale 
statelor.

împotriva agresiunii imperialiste. 
Un punct al ordinei de zi a fost 
consacrat mișcării studențești din 
Africa și luptei studenților afri
cani împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru liber
tate, pentru înființarea și dezvol
tarea universităților africane și 
pentru renașterea adevăratei 
culturi africane. S-au stabilit, 
de asemenea, măsuri în legătură 
cu sărbătorirea celei de a XX-a 
aniversări a U.I.S.

La lucrările ședinței a partici
pat o delegație a U.A.S.R. con
dusă de tov. Alexandru Ignat, 
secretar al Consiliului U.A.S.R.

Wilson-Johnson
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

— Primul ministru britanic Harold 
Wilson care a sosit joi la Wa
shington a avut vineri întrevederi 
cu președintele Johnson și cu 
principalii colaboratori ai acestuia, 
printre care secretarul de stat 
american Dean Rusk și ministrul 
apărării Robert McNamara. Potri
vit relatărilor agenției-Reuter, 
Wilson a folosit acest prilej pen
tru a discuta, în special proble
mele cu. caracter militar ale Marii 
Britanii, îndeosebi, angajamentele 
engleze la „Est de Suez" în lumi
na situației din Vietnam.

Cil toate că, la Washington se 
păstrează multă discreție asupra 
subiectelor abordate de Wilson și 
președintele Johnson, după cum 
relatează agențiile americane <le 
presă, se crede că au fost trecu
te în revistă situația din N.A.T.O,. 
războiul din Vietnam și relațiile 
bilaterale dintre Marea Britanic 
și S.U.A., precum și situația din 
Rhodesia. în legătură cu proble
ma embargoului asupra exportu
lui de petrol în Rhodesia, săptă- 
mînalul .NewsWeek" scrie că este 
puțin probabil să se cadă de acord 
asupra înăspririi sancțiunilor eco
nomice împotriva Rhodesiei, întru- 
cît „nici guvernul S.U.A. nu do
rește să aducă prejudicii compa
niilor petroliere americane*.

Sîmbătă, Wilson urmează 
plece la Ottawa, unde va a 
convorbiri cu primul ministru al 
Canadei, Lester Pearson.

HANOI 17 (Agerpres). — După cum anunță 
agenția V.N.A., la 16 decembrie avioane de luptă 
cu reacție americane, decolînd de pe navele flo
tei a 7-a și de la bazele din Vietnamul de sud și 
din Tailanda, au pătruns în repetate rînduri în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, bombardimi și 
mitraliind regiuni populate din provinciile Son 
La, Nghe An, și Ha Tinh.

La 14 decembrie, orele 22, nave de război a- 
mericane și saigoneze au pătruns în apele terito
riale ale R. D. Vietnam, în largul coastei provin
ciei Thanh Hoa și au deschis focul asupra unui 
vas pescăresc. A fost ucisă o persoană, trei au 
fost răpite, iar bunurile aflate pe vas au fost con
fiscate. In aceeași zi, un vas pescăresc a fost ata
cat și scufundat în largul coastei provinciei Ninh 
Binh.

• O DELEGAȚIE româna de specialiști în dome
niul planificării, condusă de Alexandru Sobaru, di
rector în Comitetul de Stat al Planificării a făcut 
o vizită de două săptămîni în Anglia la invitația 
guvernului britanic. în timpul vizitei specialiștii 
români au purtat discuții la Foreign Office, Dopai- 
lamentul Afacerilor Economice, Ministerul Comerțu
lui, Camera de Comerț din Londra, __ __r____ _

ai unor întreprinderi industriale și comerciale 
vizitat unele întreprinderi.

LA 17 decembrie, Ho Și Min, președinte;
Vietnam, a primit delegafia Uniunii Tinere- 
Comunist Chinez, condusă de Ian Hai-bo, 

membru al secretariatului C.C. al Uniunii, și a 
avut cu ea o convorbire cordială și prieteneasca.

® IN urma pierderilor sulerite în ultimul timp 
de trupele guvernamentale în luptele din nord- 
estul Guatemalei cu detașamentele de partizani, 
regimul militar guatemalez, condus de colonelul 
Enrique Peralta Azurdia a trecut la un nou val 
de represiuni. Au Iost răspîndite fotografii ale 
principalilor conducători ai forțelor armate revo
luționare (F.A.R.), iar ziarul „El Imparciai" a 
anunțat că se oferă recompense, bănești pentru 
denunțarea și predarea patrioților.

® VINERI au început Ia Pisa lucrările intîlnirii 
interuniversitare italo-română, consacrată probleme
lor agriculturii. Din Republica Socialistă România 
participă prof. Gherasim Constantinescu, de la Insti
tutul Agronomic „N. Bălcescu". Toma Dragoș, di
rectorul Institutului de cercetări pentru mecanizarea 
agriculturii, Tiberiu Mureșan, directorul Institutului 
de cercetări pentru cereale și plante tehnice „Fun- 
dulea“, prof. Emil Negruțiu, rectorul Institutului 
Agronomic dr. Petru Groza din Cluj. Printre repre
zentanții italieni, se numără prof. Turno Rotim de 
la Universitatea din Pisa, prof. Giulio Crescimanno 
de la Universitatea din Palermo, prof. Emmanuele 
Piccone de la Universitatea din Catania, precum și 
alți oameni de știință de Ia Universitățile din Pa
lermo, Pisa, Bologna, Padovia și Milano.

• IN Uniunea Sovietică a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos-100". 
Pe bordul satelitului se află instalată aparatură 
științifică destinată pentru continuarea explorării 
spafiului cosmic, în conformitate cu programul a- 
nunlat de agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită circulară cu pa
rametrii apropiafi de cei stabiliți prin calcul : 
perioada inițială de revoluția — 97,7 minute, 
distantă de la suprafa/a Pămîntului — circa 650 
kilometri, unghiul de înclinație a orbitei — 65 
grade.

Pe scurt

rlmus im-pre- 
de pe muntele 

se vede nu 
strălucitoarea 

a Buda- 
ridicîndu-sc 

puivu, pe celebrele ei 
poduri, de-a dreptul 
din albastrul apelor ci 
și Szaszhalombatta, a- 
șezare nouă, la 30 de 
kilometri depărtare. Se 
vede sau se aude. Se 
vede în lumina orașu
lui și se aude în res
pirația adîncă a mare
lui combinat metalur
gic de pe insula Cse- 
pel. Pentru că Szaszha
lombatta, noul centru 
industrial al Ungariei 
a și început să dea 
capitalei și întregii țări 
energie electrică 
combustibil.

Satul celor 100 de 
movile de pe malul 
Dunării, păstrînd ur
me ale marșului legiu
nile“ romane și cava
leriei otomane și a- 
vînd, prin trecutul său, 
faima unui muzeu na
tural 
scris, 
ani, 
cele 
puncte pe harta șan
tierelor țării. Buldo
zerele și excavatoarele

ș/

de istorie s-a în- 
în urmă cu cinci 
ca unul dintre 
mai importante

centrale 
a unei rafi-
a unui nou

oraș; o construcție de 
mare amploare și-a
serbat logodna cu cîm- 
pia dunăreană.

Am vizitat Szaszha
lombatta în toamna a- 
cestui an. Ne-a 
rut de departe prin 
imensele coșuri 
termocentralei, 
de 200 m, doborind 
cu 80 de metri „recor
dul la înălțime“ deți
nut de Tiszapalkonya, 
pînă acum cea mai 
puternică centrală din 
țară.

Centrala de la Szasz
halombatta cu o capa
citate de 600 000 k.W. 
intrată parțial în func
țiune va fi de trei ori 
mai puternică și va 
produce atît curent e- 
lectric, incit dacă cu
rentul ar 
numai la 
casta ar i 
milioane 
mente, 
gigantului au 
procedee îndrăznețe și 
proiecte noi. Ei au 
renunțat la ridicarea 
unor hale, construind, 
prima termocentrală

fi utilizat 
iluminat, a- 

alimenta trei 
de aparta- 
Constructorii 

folosit

cu instalații în aer li
ber din Ungaria.

Chiar în apropierea 
termocentralei se află 
rafinăria care a și dat, 
în acest an, primele 
tone de benzină. Ca și 
termocentrala, ea este 
cea mai mare rafinărie 
de petrol din țară 
o capacitate de 
Hon tone pe an, 
Szaszhaombattei 
numele de oraș 
trolului.

Termocentrala 
finăria s-au înălțat 
trăiesc alături într-o 
adevărată simbioză in
dustrială. In explica
țiile sale, tînărul ingi
ner chimist Sokorai 
Istvăn ne-a dat ur
mătoarele detalii ■ din 
rezidurile produselor 
sale, rafinăria fumi

cu
1 mi- 

dind
re-
pe-al

ra-
Și

zează centralei elec
trice combustibilul ne
cesar. In 1967 cînd 
termocentrala va pro
duce cu întieaga ei 
capacitate, ea va con
suma anual 1 200 009 
tone de reziduri. în 
schimb termocentrala 
asigură rafinăriei abu
rii, căldura și lumina.

De jur împrejurul 
combinatului. născut 
o dată cu el, se înalță 
orașul. Mulți dintre 
locuitorii satelor din 
apropiere au devenit 
muncitori în industria 
de prelucrare a țițeiu
lui, tehnicieni la cen
trala electrică. Noul 
oraș Szaszhalombatta 
a adus vechilor locuri 
strălucirea istoriei pre
zente.

VASILE BĂRAN

Patru elevi dintr-un liceu din orașul Detroit au fost exmatricu
lați pentru că și-au pus doliu la braț în semn de protest îm
potriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Directorul școlii 

a declarat că primul dintre elevii exmatriculați a fost Barry Biesanz, 
în vîrstă dc 17 ani, după ce a protestat în fața biroului de informații 
militare deschis în incinta școlii. „Băiatul — a declarat directorul 
— mi-a spus că este împotriva războiului din Vietnam și împotriva 
pregătirii militare deoarece tinerii sînt învățați să ucidă femei și copii 
nevinovați“.

Rectorul universității din 
Barcelona a interzis parti
ciparea la cursuri a stu

denților anului al treilea de la 
Facultatea de Științe Juridice. 
Această măsură represivă a fost 
luată ca răspuns la greva stu
denților de acum două săptă
mîni, cînd aceștia au cerut des-

• Tokio : 0 anchetă

ființarea sindicatului universitar 
franchisi și crearea unui sindicat 
independent.

Pentru a putea reveni la 
cursuri, studenții trebuie să de
pună o nouă declarație, condu
cerea universității avînd astfel 
posibilitatea să elimine pe stu
denții pe care îi consideră in
dezirabili.

semnificativă

Ziarul japonez „Sankey Shimbun“ a publicat recent rezul
tatele unei anchete organizate de Ministerul educației 
din Japonia în legătură cu condițiile de viață ale studen- 

țiilor din instituțiile de învățămînt superior din țară, din care 
rezultă că în ultima vreme taxele școlare au crescut conside
rabil. începînd din 1963, taxele pentru studii au sporit cu 40 la 
sută.

în capitala Republicii Dominicane 
s-au înregistrat joi și vineri inci
dente. Ele au izbucnit joi, atunci 
cînd unitățile braziliene din cadrul 
forțelor interamericane au încercat 
să împrăștie pe participanții la un 
miting organizat în semn de protest 
împotriva prezenței trupelor inter- 
venționiste ale O.S.A.

Manifestația a luat repede amploare, nu
meroși locuitori ,ai capitalei ieșind pe străzi 
și scandînd lozinci prin care cereau ca for
țele O.S.A. să părăsească imediat țara. Gru
puri de demonstranți au incendiat mai muite 
automobile ale forțelor S.U.A. și apoi au ri
dicat baricade pe străzile din centrul orașu
lui. Unități ale forțelor O.S.A. care au fost 
trimise de urgență pentru a „restabili ordi
nea“ au aruncat grenade cu gaze lacrimo-

gene dar nu au putut pătrunde în regiunea 
baricadată.

Potrivit agenției Associated Press, această 
puternică demonstrație s-a extins și în alte 
sectoare ale capitalei dominicane, 
ciocnirilor de joi 40 de persoane 
arestate.

Vineri grupuri de dominicani au 
să demonstreze în centrul orașului Santo Do- 
mingo. Un convoi militar american care în
cerca să treacă podul Duarte s-a retras după 
ce manifestanții au aruncat cu pietre asupra 
camioanelor.

Președintele guvernului provizoriu domini
can, Hector Garcia Godoy a convocat Consi
liul de Miniștri pentru examinarea situației.

In cursul 
au fost

continuat
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