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Ultimele retușuri făcute de lin arul Petre Popa, de la Uzina de 
utilai petrolier Tirgoviște, și aut o-macaraua turn va lua drumul 

marilor șantiere

Proletari din toate fările, uniți-vă!
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în dezbatere — proiectul Statutului 
cooperativei agricole de producție

Foto : S VIOREL

Noi linii electrica de inaltă tensiune
Constructorii suceveni au 

pus sub tensiune liniile elec
trice de 20 kilovolți Suceava- 
Costîna-Cacica și Suceava- 
Ilișești, care totalizează peste 
40 de kilometri. Prin intrarea

în funcțiune a acestor linii 
electrice, unitățile industriale, 
agricole, social-culturale, ca 
și locuitorii primesc energie 
din sistemul energetic națio
nal.

Duminică 26 decembrie 1965

/i spiRim 
responsmităjii comp
„Brigada — se arată în pro

iectul noului statut al cooperati
vei agricole de producție — este 
forma de bază în organizarea 
muncii și se constituie finind 
seama atît de cerințele produc
ției, cit fi de necesitatea folosi
rii depline și raționale a forțelor 
de muncă, a mijloacelor de pro
ducție, precum și de experiența 
dohîndită de cooperativa agri
colă“. într-un singur paragraf 
sînt cuprinse mai multe precizări 
de mare importanță. în 15 ani 
de activitate, cooperativa noas
tră a acumulat în această privin
ță o experiență bună. Organiza
rea producției și a muncii, apli
carea formelor înaintate de coin
teresare materială a cooperatori
lor sînt de neconceput fără or
ganizarea temeinică, în primul 
rînd, a brigăzilor și echipelor, 
care să asigure o justă reparti
zare a forțelor de producție, a 
suprafețelor de teren, a anima-

lelor și uneltelor de muncă. în 
anii care au trecut de la înfiin
țarea cooperativei noastre au fost 
experimentate mai multe moduri 
de organizare a muncii. La în
ceput am avut un număr mai 
mare de brigăzi. N-am obținut 
rezultate prea bune pentru că în 
perioada aceea erau puțini oa
meni pregătiți, capabili să con
ducă și să organizeze producția 
pe un număr mare de hectare. 
S-au organizat apoi brigăzi mai 
puține și mai mari. într-o altă 
perioadă am avut brigăzi mixte, 
care se ocupau și de cultura 
plantelor și de zootehnie. S-a re
nunțat și la această formă. Era 
greu ca un brigadier să se spe
cializeze, să cunoască temeinic 
și să coordoneze în mod cores
punzător activitatea din două 
sectoare de producție impor
tante.

Actuala formă de organizare 
a dat și dă cele mai bune rezul-

tate. De cultura plantelor în coo
perativa noastră ,se ocupă acum 
două brigăzi de cimo. Brigada 
noastră, în forma actuală, este 
organizată de trei ani și este al
cătuită din 120 de țărani coope
ratori. Mai mult de jumătate din

ION FRATILA 
brigadier

ION CIUCIULICA
secretar al organizației U.T.C. 

din brigada Nr. 2 de cîmp 
de la cooperativa agricolă 
de producție „Cumpăna“, 

regiunea Dobrogea
(Continuare in pag. a Il-a)

Elena Ciuvică — laborantă, 
execută in laboratorul Fabricii 
de scule Rișnov probe metalo- 

grafice la 'microscop
Foto: AGERPRES

jUN IMPERATIV
1 COLABORARE 
‘ PERMANENTĂ
! CU UZINA

BORIS BARBAIANI 
maistru principal 
la secția ringuri

RODICA ROȘCULEȚ 
secretara comitetului U.T.C. 

pe fabrică

CU PLANUL ANUAL
ÎNDEPLINIT
• întreprinderile Ministerului Industriei Alimentare au în

deplinit planul producției globale pe acest an cu 6 zile înainte 
de termen.

Antrenate în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor luate în cinstea celui de al IX lea 
Congres al Partidului Comunist Român, colectivele din între
prinderile aparținind acestui minister realizează în acest an 
peste plan produse în valoare de 340 milioane de lei.

Succesele obținute în acest an în industria alimentară se 
datoresc în mare măsură sporirii capacităților de producție și 
productivității muncii.

• Din datele centralizate Ia Direcția regională de statistică 
MARAMUREȘ rezultă că întreprinderile industriale și unită
țile economice din această parte a țării au îndeplinit înainte 
de termen planul anual la producția globală și marfă.

Față de realizările anului 1959, volumul producției indus
triale a sporit pe ansamblul industriei regiunii cu aproape 90 
la sută iar productivitatea muncii cu 17,9 la sută.

• Planul pe 1965 revenind industriei regiunii CLUJ a fost 
îndeplinit cu 11 zile înainte de termen. La realizarea acestui 
succes o contribuție importantă au adus cele peste 30 de în
treprinderi industriale din regiune, care și-au realizat pînă 
acum planul anual. Printre acestea se numără Uzinele con
structoare de mașini și utilaje pentru industria alimentară 
„Tehnofrig“, Uzinele textile „Unirea" din Cluj, Uzinele chi
mice, fabricile „Proletarul“ și „9 Mai' din Turda, Fabrica de 
produse refractare din Dej, întreprinderile aparținind Direcției 
regionale a economiei forestiere și altele.

(Agerpres)
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Prof. dr. ing.
MIHAI DRÂGANESCU

decan
al Facultății de electronică 

a Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“

Legea privind înfi
ințarea Consiliului 
Național al Cercetării 
Științifice, adoptată 
recent de Marea Adu
nare Națională, con
stituie un act de stat 
de mare importanță. 
Cercetătorilor științi
fici din institutele Aca
demiei, cadrelor din 
învățămîntul superior, 
din institutele depar
tamentale și labora
toarele uzinale, li se 
deschid noi perspecti
ve de muncă crea
toare.

Raportul prezentat 
în fața Marii Adunări 
Naționale de tovară
șul Nicolae Ceaușes- 
cu, secretarul general 
al partidului — docu
ment de o deosebită 
însemnătate — anali- 
zînd profund proble
mele cercetării științi
fice din țara noastră 
a indicat liniile direc
toare ale activității 
de cercetare legate 
de cerințele econo
miei naționale.

Activitatea de cer
cetare a omului de 
știință nu interesează 
numai cercul de spe
cialiști. ea devine as
tăzi parte integrantă 
a unui efort unic, ho- 
tărît, de dezvoltare a 
industriei și științei 
în țara noastră, parte 
integrantă a procesu
lui complex de desă- 
vîrșire a construirii 
socialismului. La a-

cest efort este chemat 
și învățămîntul supe
rior (cu cele 11000 
de cadre didactice ca
re lucrează aici) care, 
pe lîngă rolul său de 
a pregăti specialiști 
de înaltă calificare, 
trebuie să aducă o 
contribuție hotăritoa- 
re și la dezvoltarea 
cercetării științifice.

Neîndoios, activita
tea de cadru didactic 
în învățămîntul supe
rior reprezintă o po
ziție extrem de favo
rabilă pentru desfășu
rarea cercetării. Ea 
conferă o privire de 
ansamblu asupra u- 
nui întreg domeniu 
larg de activitate. De 
aceea, după părerea 
mea, cadrul didactic 
se poate mai ușor a- 
propia de domenii 
științifice învecinate, 
așa cum sînt cele ce 
Sg situează la frontie
rele dintre științe — 
ramuri care progre
sează în ritm rapid și 
prezintă o uriașă per
spectivă. în electroni
că astfel de ramuri ar 
fi electronica corpu
lui solid, electronica 
maselor plastice, elec
tronica medicală, bio- 
electronica și altele.

însă activitatea ști
ințifică este indispen
sabilă unui cadru di
dactic și din alte 
considerente. Este 
vorba despre necesi
tatea de a crește ge-

Institutul
de

invătămînt
9 

superior - 
centru

de
cercetare 
științifică

nerații de studenți — 
schimbul nostru de 
mîine — în spiritul 
pasiunii pentru mun
ca de cercetare, pa
siune care trebuie să 
se îngemăneze cu de
prinderea de a lucra 
cu competență, răs
pundere și îndrăznea
lă încă de pe băncile

(Continuare 
în pag. a ll-a)

SARCINI MOBILIZATOARE, 
PE DEPLIN REALIZABILE

DEZBATE! 
CIFRELE 

DE PLAN

1
BF In așteptarea luì Moș-

Gerilă...

Foto : AGERPRES Pe șantierul
Secția filatură a întreprin

derii textile „Dacia" este una 
din cele mai mari unități de 
acest iei din țară. Acum cîte- 
va zile s-a Încheiat dezba
terea sarcinilor de plan 
pe 1966. Pentru a cunoaște 

ce-și propun organizațiile 
U.T.C. in vederea sporirii con
tribuției tinerilor la Îndeplini
rea exemplară, a sarcinilor de 
plan, la îmbunătățirea, calității 
produselor, am organizat o an
chetă in acest important sec
tor al Întreprinderii:

I Ing. NICOLAE VASILIU
șeful secției

în anul 1965 noi am rămas 
datori față de beneficiarii noș
tri cu calitatea. Deși trebuia ca 
87 la sută din volumul produc
ției noastre să fie . de calitatea 
„A", abia am realizat , 60 la 
sută. Tocmai de aceea, atenția 
principală va: fi îndreptată, în 
1966. spre Îmbunătățirea' cali
tății produselor. Am stabilit . o 
seamă de măsuri, care prevăd.: 
Îmbunătățirea organizării mun
cii, Întărirea disciplinei de pro
ducție, Întreținerea și exploa
tarea rațională,a utilajelor, exe
cutarea unor., reparații și, re
glaje de calitate superioară, 
recepționarea cu. maximum de 
exigență a materiei prime in
troduse in fabricație, perfec
ționarea calificării muncitorilor 
etc. . • ■

Am amintit detaliat princi
palele! măsuri întrucît spre a- 
ceste obiective am dori să-și 

■ Îndrepte''toată atenția și-orga
nizațiile U.T.C.,- fiecare tinăr la 
locul său de muncă.- De opera
tivitatea și răspunderea cu care 
le vom rezolvă depinde, in 
mod. cert. îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
ce ne revin pe 1966:

Secția filatură a întreprinderii Dacia“

OBIECTIVELE 
PLANULUI PE 1966:

• 3 250 tone fire
• 87,5 la sută producție de

calitatea „A“
• Indicele de utilizare : 675 

kllo-numere pe 1 000 iuse- 
oră

CUM VOR
PARTICIPA

TINERII LA 
REALIZAREA 

LOR

procesului de producție. Altfel 
apar repercusiuni dintre cele 
mal grave. Rezultatele slabe 
obținute anul acesta la calitate 
se datoresc și abaterilor de la 
disciplină. Mă refer nu numai 
ia absente și intirzieri. Avem 
tineri care, în goana după can
titate, „omit“ să curețe mașinile 
conform graficului orar, inter
vin cu Intlrziere in eliminarea 
unor defecte curente : rupere 
de fire, aprovizionarea mașini
lor cu materie primă etc. Ar fi 
bine ca organizația U.T.C. să 
pună in centrul muncii de edu
cație tocmai aceste probleme, 
într-un cuvînt să dezvolte la 
tineri răspunderea personală 
pentru fiecare operație pe care 
o execută. Am constatat că or
ganizația U.T.C. intervine în 
combaterea manifestării de in
disciplină numai atunci cînd 
tinerii au săvirșit mai multe 
abateri. Cred că nu e bine. Ar 
fi mai bine să se desfășoare, 
în primul tind, o muncă de e- 
ducație, de prevenire a acestor 
abateri chiar de la primele ma
nifestări. Se va crea astfel o 
opinie puternică de masă și a- 
ceasta va fi cel mai bun edu
cator.

PRODUCȚIA DE

VA CRESTE IV 1966 CU

OȚEL Șl 
LAMINATE

hidrocentralei 
de pe Argeș
Constructorii barajului Vi- 

draru al hidrocentralei de pe 
Argeș au început să toarne 
ultimii 500 mc. de beton pre- 
văzuți. înălțimea barajului 
atinge acum, pe circa 90 la 
sută din lungimea totală, cota 
finală de 165 metri. în ace
lași timp, pe galeria de fugă, 
viitoarea albie a Argeșului și 
a celorlalte rîuri captate în 
lacul de acumulare, brigăzile 
complexe de mineri și beto- 
niști înaintează pe ultimii 600 
de metri din lungimea totală 
de 11 133 metri. Succese de 
seamă sînt înregistrate și în 
centrala subterană la monta
jul turbinelor. Pe șantier sînt 
promovate, în scopul reduce
rii termenelor de execuție 
cele mai perfecționate metode 
de lucru.

(Agerpres)

ȘTEFANIA IONESCU 
muncitoare la mașinile 

de levate

BORIS BARBAIANI 
maistru principal 
la secția ringuri

— Sarcinile anului 1966 sînt 
pe deplin realizabile. Tovară-

șul șef al sectorului are per
fectă dreptate cînd spune că va 
trebui să acordăm cea mai 
mare atenție respectării disci
plinei de producție. Speciiicul 
activității noastre cere o supra
veghere cu maximum de aten
ție, de ordinul secundelor, a

îmi dau perfect de bine 
seama după dezbaterea sarcini
lor de plan că aportul nostru, 
al tinerilor, trebuie să fie mult, 
mai mare decît în 1965. Pentru 
aceasta cred că este necesar 
să se rezolve două probleme 
foarte importante.

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

ȚARA
Eu, țara mi-o închipui în orice om visînd, 
Și-n orice pasăre ori spic de grîu sau rouă, 
In laudele toamnei urcate din pămînt 
Și-n codrul de zăpadă și cerbi sub lună nouă.

I-aduc prinos și slavă cu brațul și cu gîndul. 
înfășurați mi-s pașii de drumuri și de ape.
Eu, țara mi-o închipui în ori ce om, urcîndu-1 

La piscurile ploii și-n adîncimi de clape.

Chiar fruntea mea, chiar mama, chiar iarba și Carpații. 
S-aud iubind prin glas înalt ori șoaptă.
Se umple ochiul de timp fecund și spații 
închipuind un arc rotund in fiecare faptă.

E patria în lucruri, și-n brațe, și-n cuvinte, 
Și-n pacea împlinirilor adinei de sub amiază, 
în piine și-n furnale se dăruie fierbinte 
Cu fiecare om ce urcă și visează.

Cînd scriu scrisori departe și-mi arde pieptu-n ele 
E vorba despre țară atunci și despre oameni, 
E vorba despre mari alunecări de stele 
în brazdele pămîntului ce încolțesc semințe.

ION CRINGULEANU

I



Marile t 
descoperiri 
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SECOLUL 

[LECIMUTISWI
de Dorel Dorian

In diferite studii închinate istoriei electromagnetismului este 
amintit deseori faptul că Oersted — un savant îndeajuns de puțin 
cunoscut pînă în 1820 — ar fi observat în acel an, cu totul acci
dental, că trecerea curentului electric printr-un conductor poate 
să devieze acul unei busole. De unde, apoi, ca o simplă conse
cință — s-ar spune — descoperirea diferitelor corelații dintre 
electricitate și magnetism și crearea unei științe unitare, în afara 
fericitului „accident“ etc.

Faptul, însă, absolut riguros ca anecdotică și relatare formală 
este profund inexact în esență și interpretare științifică. Încă din 
secolul XVII, Guericke, Picard și, mai ales, Hauksbee — asistentul 
lui Newton — s-au ocupat, într-o măsură sau alta, de problemele 
magnetismului și ale electricității (descărcări electrice, efecte lu
minoase în vid etc.), nemaivorbind de faptul că Stephen Grey, 
un alt adept al lui Newton, a ajuns în 1729 la descoperirea fun
damentală a „transmisiunii electricității“, electricitatea fiind după 
el „un fluid imponderabil“ care se poate propaga de la un loc 
la altul „fără vreo manifestare exterioară a mișcării materiei“. Ur-

1

„Cine
Plăcut și instructiv 

a fost pentru noi con
cursul „Cine știe, cîș- 
tigă“ organizat de 
I.C.R.S. Craiova și 
secția de învățămînt 
Tg. Jiu, cu tema e- 
cranizări românești: 
„Pădurea spînzurați- 
lor“, „Străinul“, „Ce
lebrul 702“, „Porto- 
Franco" și operele 
care au stat la baza 
scenariilor. Cîteva su
te de iubitori ai fil
mului, în majoritate 
elevi ai celor două li-

------•

<">■

■’ •:

știe, câștigă
cee din Tg. Jiu, au 
urmărit cu interes 
concursul, i-au încu
rajat pe concurenți. 
A fost un bun prilej 
de verificare a cunoș
tințelor noastre des
pre patru scriitori cu
prinși și în programa 
de învățămînt; în a- 
celași timp o plăcută 
întîlnire cu colegii de 
la Liceul nr. 1. 
Concurenților — din
tre care s-au remarcat 
elevii Ana Ștefănescu 
(Liceul nr. 1) și Ha-

ranaciu (Liceul 
nr. 2) — le-au fost 
atribuite premii. La 
sfîrșit, a rulat noul 
film românesc „Run
da a 6-a“. Am dori 
să se organizeze cît 
mai des astfel de con
cursuri, pe teme le
gate direct de activi
tatea noastră.

MIRCEA 
MĂRGĂRITĂROIU

GHEORGHE 
BURLAN 

elevi

Studenti ai Facultății de chi-

mie a Universității

București, in ttypul unor lu-

crări de laborator

Foto : AGERPRES
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FARA

Sarcini
mobilizatoare,

pe deplin
realizabile
(Urmare din pag. I)

mează apoi, într-o cronologie alertă, clasica experiență cu butelia 
de Leyda ; contribuția lui Franklin la definirea electricității pozi
tive și negative cit și intuiția sa de mare profunzime privind ana
logia dintre descărcările produse în laborator și cele atmosferice : 
și, în sfîrșit, remarcabila intervenție a lui Coulomb care, stabilind 
legea atracției dintre polii unui magnet și, respectiv, dintre sar
cinile electrice ajunge să aplice la electricitate întregul „aparat 
al mecanicii newtoniene.

Spre sfîrșitul secolului XVIII, Galvani și Volta descoperind 
respectiv curentul și pila electrică, dau un nou avînt cercetării 
științifice a fenomenelor electromagnetice. Oersted însuși s-a stră
duit timp de 13 ani să stabilească legătura dintre electricitate și 
magnetism și descoperirea sa, într-un anume sens... „plutea în aer“. 
Calculul probabilităților ar fi putut demonstra din plin iminența 
descoperirii din anul 1820. Și nu este exclus ca fenomenul în sine 
să fi fost observat mai ourîncl de alți cercetători care n-au avut 
însă revelația că se află în fața unei descoperiri. Din nou, deci, 
întîmplătoare au putut fi anul, luna și ziua descoperirii, poate chiar 
și numele descoperitorului, dar descoperirea — subliniem — nu 
mai putea întîrzia. Caracterul necesar al acestei descoperiri a fost 
de altfel demonstrat istoricește prin descoperirea la un interval 
foarte scurt a electromagnetului (1823), prin inventarea aproape 
simultană a telegrafului electric și a motorului electric, prin declan
șarea unei noi avalanșe de cercetări și descoperiri, impulsionată 
de o pleiadă de mari personalități ca Ampère, Gauss, Ohm care 
transformă electromagnetismul intr-o știință cantitativă1-

Dacă Franklin are meritul de a fi dat pentru prima oară o coor
donată de utilitate practică studiilor sale teoretice privind electri
citatea, Faraday este primul om de știință care, descoperind induc
ția electromagnetică (1831) și dezvăluind „posibilitatea de a ge
nera curenți electrici pe cale mecanică și. invers, de a acționa 
mașinile cu ajutorul curenților electrici“, prefigurează întreaga dez
voltare a industriei electrotehnice modeme. Faraday are totodată 
intuiția unei corelații complete între electricitate, magnetism, căl
dură și lumină, corelație pe care reușește experimental s-o și de
monstreze. John Bernal subliniază pe bună dreptate că „opera lui 
Faraday, în care locul atracțiilor între puncte geometrice este 
luat de cîmpuri și potențiale. a completat marea sinteză mate
matică a lui Newton". Ecuațiile lui Maxwel — fără a le subestima 
importanța lor în evoluția științei — nu reprezintă decît transpu-

1. Numele Iui Ampère, Volta, Ohm, Gauss au fost imortalizate 
elogios în istoria și evoluția științei și tehnicii ca unități de măsură 
pentru curent, tensiune, rezistență, inducție magnetică.

■> ■

Detaliu de la Combinatul de 
cauciuc sintetic din orașul 

Gheorghe Gheorghiu Dej
Foto: FL. ȚAGA

Fiecare elev
un cititor
pasionat

2

nerea și dezvoltarea matematică a întregii teorii electromagnetice 
a lui Faraday. De altfel, paradoxal, tot acest proces de matema
tizare a teoriei electromagnetice a făcut-o multă vreme de neîn
țeles în ochii contemporanilor săi, obișnuiți cu concretizarea mă
rimilor teoretice în modele perceptibile și reprezentabile*. Și 
poate din această cauză aplicațiile practice ale descoperirilor fun
damentale ale lui Faraday șl Maxwell au întîrziat aproape 50 de 
ani, pînă când Hertz, în 1888, a putut demonstra în condiții de 
laborator, existența undelor electromagnetice, pe care Maxwell, 
prin cele patru legi ale sale, le stabilise anterior, pe baza unui 
calcul de mare exactitate și profunzime matematică.

Momentul hotărîtor al transformării descoperirilor teoretice și 
de laborator din domeniul electromagnetismului în aplicații prac
tice (și, implicit, într-0 industrie rentabilă) îl marchează, însă, 
crearea primului dinam electric în 1867 s, descoperirea lămpii cu 
incandescență — 1873 — 4 și, în sfîrșit, înființarea de către Edison 
a primei uzine electrice — 1881 — cu o rețea precisă de centrale 
și instalații de distribuție.

La numai cîțiva ani, prima societate de ingineri telegrafiști se 
transformă în Instituția mondială a inginerilor electricieni. Se 
încheie în felul acesta prima mare etapă a dezvoltării electroteh
nicii și energeticii. De reținut, de altfel, că în anul 1884, Timișoara 
era unul din primele orașe electrificate ale Europei, iar Dragomir 
Hurmuzescu, trimis bursier la Paris, descoperea dielectrina și se 
înscria — după cum aveau s-o confirme soții Curie — ca realizato
rul unui electroscop de o factură cu totul originală și denumit pe 
drept „electroscopul Hurmuzescu" Dar am amintit de soții Curie 
și, am pătruns, fără să vrem, în cea de a doua etapă, hotărîtoare 
pentru întreaga dezvoltare a științei moderne, o etapă însumând 
descoperirea razelor Roentgen, a electronului, a radioactivității, 
a tuburilor electronice și a energiei electrice obținute vrin fisu
rarea nucleului. Despre toate acestea, însă, în însemnările noastre 
viitoare.

2. încă de pe vremea lui Descartes se considera real și concret 
numai ceea ce putea fi reprezentat „prin intermediul figurilor și miș
cărilor*.

3. în acest an, Wilde și Siemens au descoperit că curentul electric 
de Ia o mașină poate fi folosit pentru a exercita cîmpul electromag
netic al unei alte mașini, ceea ce a condus Ia crearea primului 
dinam.

4. Problemă tehnică a realizării ta scară industrială a unui bec 
electric, rezistent șt puțin costisitor, începută de Ladîghin în Rusia, 
s-a prelungit mai mult de un deceniu.
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‘ Pentru elevii Școlii profesio
nale de mecanici agricoli de pe 
Ungă S.M.T.-Călugăreai biblio
teca școlii constituie un sprijin 
permanent în însușirea cunoștin
țelor tehnice și de specialitate. 
Zilnic, aici se desfășoară o susți
nută muncă cu cartea. Deși anul 
acesta împlinește abia patru ani, 
biblioteca noastră dispune de 
un fond de peste 5 000 volume, 
aproape 3 500 fiind cărți tehnici 
și manuale de specialitate. 
măiul cititorilor este egal 
acela al elevilor — 395.

Organizarea unei vitrine 
„Cărții tehnice“ și a unei expo
ziții : „Ce e nou în biblioteca 
noastră", a trezit mult interesul 
elevilor pentru lectura cărților 
de specialitate.

Deosebit de instructive și edu
cative s-au dovedit serile de poe
zie, referatele, recenziile, sim
pozioanele literare. Printre cele 
mai reușite amintim serile de 
poezie „Mihail Eminescu“ și 
„Nicolae Labiș“ și simpozionul 
literar „Ion Creangă“, pregătit 
cu sprijinul organizației de bază 
U.T.C. din școală. Printre cei 
mai buni cititori ai bibliotecii 
sînt elevii: Dobre Marin, Tănă- 
săoaia Ion, Căpățînă Stan, Drag- 
ne Milan și alții.
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Un imperativ :
COLABORARE
PERMANENTĂ

CU UZINA
(Urmare din pag. I)

facultății. Roadele unei astfel 
de deprinderi se manifestă, ade
seori, de timpuriu. Sînt și 
studenți care încă de pe băn
cile facultății obțin rezultate 
valoroase în activitatea științifi
că, publicate în reviste ale insti
tutelor de învățămînt superior, 
sau chiar în cele ale Academiei. 
Alteori, ei scriu comunicări îm
preună cu cadrele didactice.

Faptul că studenții învață să 
cerceteze în mod serios, matur, 
se oglindește în însăși desfășu
rarea fructuoasă a sesiunilor ști
ințifice studențești organizate la 
nivel republican pe specialități.

Un astfel de student introdus 
în munca de cercetare după ter-

minarea studiilor are loate 
sele de a deveni, în scurtă 
me, un cercetător format, 
păcate există încă — 
punct de vedere 
Este vorba despre 
elemente care „promit“ și 
fie că nu sînt repartizate în mod 
corespunzător, fie că nu sînt fo
losite în mod eficient.

Domeniul electronicii și tele
comunicațiilor a devenit în anii 
noștri extrem de vast atît dato
rită unor aspecte fundamentale 
legate strîns de matematică și 
fizică, cît și extinderii considera
bile a aplicativității sale în toa
te sectoarele de activitate. Există 
astăzi nu mai puțin de 21 de di
recții de cercetare în acest do
meniu al științei și tehnicii.

ION C. ȘTEFAN
profesor

--------e--------
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JTE ÎNCURCATE

șan- 
vre- 
Din

- din acest
— pierderi, 

asemenea
care

D acă are cineva 
curiozitatea să 
confrunte tabe
lul elevilor de 
la școala pro
fesională — ve
ți iți să facă 
practica la Fa
brica „Țesătti- 
cu prezența lor 

va 
li

ra“ din Iași 
fizică, concretă, lingă mașini, 
constata că, zilnic, unul din 
tor ii muncitori lipsește de la lo
cul său de muncă. Ca un ecou, 
întâmplarea se repetă, la o altă 
întreprindere ieșeană — cea de 
tricotaje. Singura deosebire în- 
tîlnită aici este că. în aceeași zi 
și cu aceeași regularitate, lipsesc, 
deodată, doi elevi.

„Absenții“ își consumă orele 
de practică intr-unui și același 
loc... la garderobă, supraveghind 
hainele celorlalți colegi.

De fapt acesta este un „amă
nunt“, un exemplu mic care 
denotă „grija“ unor întreprin
deri ieșene pentru practica vii
torilor lor muncitori. Inleresîn- 
du-ne de modul în care este or
ganizată și se desfășoară practi
ca elevilor în întreprinderile de 
industrie ușoară din oraș am 
fost, de la început, puși în fața 
unei situații nu tocmai firești. 
209 elevi, totalizînd șase clase 
(trei pentru Fabrica de tricotaje 
și trei pentru „Țesătura“) se in
struiesc la Grupul școlar de chi
mie. Timp de aproape 
ani (pentru că situația 
tează din 1957) oamenii 
întrebat, desigur, ce au

Programa școlară, normele ela
borate de Ministerul Învățămân
tului prevăd ca inițierea viito
rului muncitor să se facă, înainte 
de toate, treptat. într-un atelier- 
școală înzestrat cu tot ce este 
necesar. Argumentînd pe bună 
dreptate că pe frontispiciul ei 
scrie „Grup școlar de chimie“, 
școala n-a putut crea atelierele 
amintite pentru țesători sau fi
latori. Ea nu avea nici spațiu și 
nici materialul didactic necesar 
unei instruiri practice corespun
zătoare a elevilor.

In oraș sînt trei întreprin
deri, aparținînd aceluiași minis
ter. Nu puteau ele crea condiții 
unindu-și eforturile pentru în
ființarea unor astfel de ateliere 
pentru viitorii lor muncitori ? Fi
rește, da. Existau astfel de posi
bilități dacă era intenția serioasă

buiau să fie de mai bine de un 
an de zile 
teva luni 
școala...“

Școala a ajutat întreprinderile, 
le-a pus la dispoziție programa 
școlară de instruire practică, 
programa de la tehnologia me
seriei cu scopul ca, pe baza 
unui grafic, elevii de anul 
I îndeosebi să treacă, în timpul 
practicii, pe la toate operațiile, 
de lucru, să le cunoască și să 
și le însușească. Nu era desigur 
o treabă simplă. Dar poate că 
tocmai datorită acestui fapt la 
Fabrica „Țesătura“ s-a preferat 
o metodă care să nu dea prea 
multă bătaie de cap : graficul de 
rotire a fost înlocuit cu un plan 
fix de repartizare. Astfel, în loc 
să treacă pe la mai multe ma

șini, elevul e repartizat tot timpul

însușite. Și peste cî- 
elevii vor absolvi

Prima: acțiunea de ridicare 
a calificării să se organizeze 
temeinic. Anul acesta cursurile 
au iost organizate fără o dife
rențiere a cursanților după sur

sa de calificare (școala profesio 
nală sau calificare la locul de 
muncă) după nivelul de pregă
tire. Rezultatul. Lectorii au in
dus lecțiile la un „numitor co
mun". Cursurile n-au trans
mis noul in tehnică ci lucruri 
elementare. Aș propune ca în 
anul viitor să nu se mai repete 
această greșeală. Noi am sesi
zat anul trecut comitetul U.T.C. 
pe fabrică. Cerem actualului 
comitet U.T.C. să intervină pe 
lingă conducere pentru a orga
niza cursurile pe baza unor cri
terii mai judicioase, care con
duc la eficacitate.

A doua. Sint de părere că 
organizația U.T.C. va trebui să 
se ocupe de generalizarea in
tr-ajutorării Ia locul de muncă. 
In secția noastră există peste 
40 de mașini de levată. întra
jutorarea intre tinerii de la ma
șinile de levată și legătoarele 
de fire ar fi o cale principală 
de creștere a productivității 
muncii, de îmbunătățire a cali
tății. Ar fl bine ca in prima a- 
dunare generală U.T.C. să dis
cutăm amănunțit această pro
blemă.

SÎRFESk MESERIEI
PE MÎINI BUNE

10 
da- 

s-au 
comun 

cu chimia viitorii țesători trico- 
teri și filatori. Răspunsul îl de
ține Direcția personal și în
vățămînt din Ministerul Indus
triei Ușoare și asupra lui 
vom mai reveni. Fapt este că 
„atașarea“ celor 209 țesători, 
filatori și tricoteri pe lin
gă chimiști e considerată un 
provizorat șl acest lucru gene
rează, justificat și nejustifi
cat, dificultăți în ceea ce pri
vește instruirea lor practică.

Dar să dăm .mai bine cuvîn- 
tul faptelor.

de a colabora, fiecare întreprin
dere punînd la dispoziție cîteva 
utilaje adecvate pentru desfășura
rea instruirii practice de inițiere 
a elevilor din anul 1. Dar în loc 
să se întîmple așa, acești elevi 
sînt repartizați în fabrici, la fel 
cd și cei de anul II. Contactul 
lor- tu producția nu este astfel 
nici logic și nici firesc. Inginerul 
Constantin Chiriacescu, șeful 
atelierului de preparație de la 
„Țesătura“, avea de aceea drep
tate cînd spunea : „Elevii țesă
tori, care sînt acum în anul II, 
au învățat multe lucruri la orele 
teoretice din anul I. Dar fiindcă 
confruntarea noțiunilor teore
tice cu practica n-a fost făcută la 
vreme, trebuie să le arăți de 
abia acum unele lucruri care tre-
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la una și aceeași mașină. O ast
fel de practică restrînge foarte 
mult orizontul profesional al vii
torului muncitor, îl limitează 
la cunoașterea unui singur 
utilaj. Pentru un asemenea luciu 
se înțelege că n-ar fi fost ne
voie de 2 ani de școală profesio
nală.

Lacune serioase sînt și în 
ceea ce privește controlul pe 
care trebuie să-l efectueze în
treprinderile în timpul cit elevii 
fac practică. La Fabrica de tri
cotaje s-a procedat bine cînd e- 
levii au fost dați în grija maiștri
lor de schimb. Rău este însă că 
aceștia își aduc aminte de viito
rii lor muncitori numai cînd 
unul comite vreun act de indis
ciplină și trebuie muștruluit.

La Fabrica „Țesătura“ lucru
rile s-au petrecut cam așa :

— Tovarășe Dimitriu, a spus 
cineva din conducerea întreprin
derii adresîndu-se unui maistru. 
Știm că dumneata te ocupi cu 
calificarea muncitorilor la locul 
de muncă. De aceea îți dăm și 
.băieții de Ia profesională să-i în
veți. Așa, provizoriu, faci și dum
neata ce poți.

Și astfel maistrul Vasile Di
mitriu a primit o nouă sarcină :

să se ocupe de 35 de elevi fila
tori de anul II, treabă pentru 
care, evident, nu are timp. Așa 
stînd lucrurile, nu-i de mirare 
că în trimestrul I, cînd elevii țe
sători ar fi trebuit să lucreze la 
războaiele automate pentru a 
cunoaște mecanismele de acțio
nare a ițelor, mecanismele de 
bătaie, vătala etc., ei au fost fo
losiți la îndepărtarea firelor de 
pe copsuri ori la curățenie prin 
secție.

Am discutat, în timpul. raidu
lui nostru, cu tovarăși din con
ducerile întreprinderilor „Țesă
tura“, „Moldova“, și cu conduce
rea Grupului școlar. Le-am adus 
la cunoștință cele relatate mai 
sus și au promis că pe viitor se 
vor ocupa mai temeinic de in
struirea practică a viitorilor lor 
muncitori.

— Aceasta, ne-au declarat 
dînșii, nu exclude necesitatea în- 
ființării la Iași a unui centru 
profesional cu profil textil. Nu a 
fost prilej ori vreo discuție mai 
importantă cu tovarășii din Di
recția personal și învățămînt a 
ministerului nostru în care să nu 
ridicăm problema înființării unei 
astfel de școli. De fiecare dată 
însă propunerea noastră s-a 
tat și ni s-a spus că se va 
dia.

Iată, așadar, ce fel de 
puns a dat forul tutelar uneia din 
cerințele principale ale pregătirii 
viitoarelor sale cadre de munci
tori. Supunem, de aceea, încă o 
dată amintitei direcții, pentru a 
fi examinate cu toată seriozita
tea, argumentele aduse în 
cuția pe care am avut-o 
la Iași.

La Iași sînt în 
trei mari fabrici care 
de Ministerul Industriei Ușoa
re. La Bîrlad, în aceeași 
regiune, este o altă fabrică ele 
confecții care-și lărgește pro
ducția și , implicit, numărul de 
muncitori, In prezent, la Vaslui 
se construiește, de asemenea, o 
modernă fabrică de confecții. 
De Iași nu sînt departe Gala- 
țiul, Botoșanii, Bacăul unde ne
voia cadrelor de muncitori cali
ficați este la fel de acută.

Crearea unui centru școlar 
profesional textil va fi astfel de 
natură să contribuie la pregăti
rea mai temeinică a muncitorilor 
nu numai pentru o întreprindere, 
ci pentru o serie întreagă de fa
brici.
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C. SLAVIC

RODICA ROȘCULEȚ 
secretara comitetului U.T.C. 

pe fabrică

In sectorul iilatură aveam 
de rezolvai toarte multe pro
bleme. Comitetul U.T.C. și-a 

propus să acorde un ajutor mai 
mare organizațiilor de bază de 
aici. Ce-am stabilit concret 1 In 
luna ianuarie vom organiza o 
dezbatere pe tema disciplinei 
cu toți 
Vrem ca 
aibă un 
educativ.
preună cu maiștrii vor prezenta 
tinerilor ce consecințe are asu
pra procesului de producție, la 
fiecare fază, un minut de ln- 
tîrziere sau de nesupraveghere 
a mașinilor. Se vor face exem
plificări și se va da cuvintul ce
lor in cauză. Am stabilit de 
asemenea, ca în cadrul acestei 
dezbateri muncitori în vîrstă, 
tineri fruntași să vorbească 
despre metodele lor de muncă, 
despre felul cum organizează 
deservirea mașinilor in timpul 
celor 8 ore de lucru.

Nu vom rezolva cu această 
consfătuire totul. Dar pornind 
de aici vom imprima organiza
țiilor U.T.C. metoda de a ana
liza permanent disciplina de 
producție a tinerilor. In aceas
tă direcție ne-am propus să 
organizăm — cu colective for
male din maiștri și cei mai buni 
tineri — raiduri in toate schim
burile și în special in schim
burile de noapte. Concluziile 
acestor raiduri vor fi aduse la 
cunoștința tinerilor. în adună
rile generale și ele vor fi ur
mate de dezbateri.

Observația tovarășei Steiania 
Ionescu. cu privire Ia organiza
rea cursurilor de ridicare a ca
lificării, am s-o aduc la cuno
ștința conducerii întreprinderii 
pentru a se lua măsuri. Ne-am 
propus ca să îmbogățim cuno
ștințele profesionale ale tine
rilor și pe alte căi: vom or
ganiza în primul trimestru două 
concursuri „Cine știe meserie, 
răspunde" cu întrebări din 
„îndrumătorul pentru îmbună
tățirea calității în filaturi“ edi
tat de centrul de documentare 
tehnică; pentru tinerii de la 
seral, vom organiza în colabo
rare cu cabinetul tehnic un ci
clu de conferințe pentru popu
larizarea metodelor noi de 
muncă.

tinerii din filatură, 
această dezbatere să 
pronunțat caracter 

Șeful sectorului îm-

z
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La cercul filatelic „Giprian Porumbescu" din orașul Suceava, micii iilateliști fac schimburi 
de impresii ți timbre

In cadrul facultății noastre 
obiectivele muncii de cercetare 
au fost determinate atît de către 
profilul catedrelor, cît și de li
nele tradiții statornicite și — mai 
ales — de aprecierea necesități
lor de viitor ale economiei națio
nale.

Aș aminti, în acest sens, des
pre studierea problemei modu
lației de frecvență de către un 
colectiv condus de prof. Gh. 
Cartianu.

Numeroase teme de cercetare 
au fost abordate în colaborare 
cu industria. A fost realizat, de 
pildă, un model electronic ana
logic pentru studiul fenomenelor 
de foraj la sondele petroliere, 
11 n radio-dispecer pentru minele 
de cărbuni, s-a studiat problema 
siguranței de funcționare a 
aparaturii radioelectronice. Apli
carea în producție a rezultatelor 
obținute prezintă o certă efi- 

, ciență economică.
Alte cercetări se referă la sis

temele de comunicație. Ele sînt 
importante atît prin atacarea 
unor probleme cu aspect funda
mental, cît și prin faptul că ur
măresc realizarea unor instalații 
necesare economiei naționale. In 
domeniul televiziunii în culori 
continuăm cercetările avînd ca 
obiectiv imediat transmiterea 
unor imagini fixe colorate.

Cercetările în domeniul circui
telor de comutație statică se re
feră la studii teoretico și experi
mentale urmărind electronizarea 
centralelor telefonice. Aceasta 
este o problemă științifică de 
mare actualitate internațională și 
națională. Lucrările din acest 
domeniu pregătesc terenul pen
tru atacarea unor teme mai vas
te, legate de introducerea cen
tralelor telefonice electronizate și 
automate.

In cadrai facultății noastre a 
mai fost amorsată și problema 
siguranței de funcționare a apa
raturii electronice, cu concursul 
întreprinderilor productive; a- 
ceastă problemă prezintă o mare 
însemnătate pentru industria 
electronică.

Se poate remarca că în facul
tatea noastră s-au obținut rezul
tate cu caracter în special teore
tic, ceea ce nu poate fi mulțumi
tor pentru un domeniu al științe
lor tehnice unde activitatea ex
perimentală este hotărîtoare. Este 
adevărat că electronica ridică și 
probleme teoretice dificile, însă șj 
acestea trebuie să se ancoreze în 
experimentele de laborator.

In lumina recentelor hotărîri de 
partid și de stat este necesar ca 
în domeniul electronicii să se a- 
tace probleme cu caracter fun
damental și aplicativ care să ducă
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la ridicarea rapidă a acestui do
meniu important al științelor teh
nice.

Pînă în prezent, problemele 
de cercetare fundamentală din 
acest domeniu au fost „atacate" 
— în fapt —• numai de cadrele 
didactice din facultatea noastră. 
In lipsa unui institut de electro
nică, este evident că astfel de 
preocupări continuă să ne revină 
nouă. Ar fi chiar greu să se 
propună înființarea unui aseme
nea institut mai înainte de a li 
folosite din plin posibilitățile 
existente în munca de cercetare 
din acest domeniu. Propun, de a- 
ceea, întărirea substanțială a co
lectivelor noastre de catedră, pen
tru a lărgi posibilitățile de cerce
tare ale acestora.

In ceea ce privește problemele 
aplicative ale cercetării, se im
pune o colaborare mai strînsă 
cu institutele de cercetare și 
uzinele. Bineînțeles, nu este 
practic posibil ca, în cadrul fa
cultății, să ne ocupăm de toate 
direcțiile de cercetare în electro
nică. De exemplu, în ceea ce 
privește domeniul radiorecepto- 
rilbr, cel mai eficient loc unde 
se poate desfășura cercetarea 
științifică este, neîndoios. Uzina 
„Electronica“ unde se fabrică 
anual sute de mii de receptoare- 
radio. Cadrele didactice ce lu-

crează pe acest tărîm propun să-și 
desfășoare activitatea în cadrul a- 
cestei uzine. Evident se pot face 
propuneri similare și pentru alte 
specialități din facultatea noastră.

Există, apoi, domenii în care 
cercetarea trebuie să se desfă
șoare, concomitent, în mai multe 
locuri. în domeniul complex ăl 
elementelor electronice, de exem
plu, este firesc faptul ca cerce
tarea să se efectueze în cadrul 
catedrei noastre de specialitate, 
al Institutului de fizică-București 
și al laboratorului uzinal IPRS- 
Băneasa. Fără îndoială, totul 
depinde de domeniul respectiv 
de cercetare, de forțele științi
fice care pot fi angajate într-o 
direcție sau alta, de experiența 
ca și de baza materială exis
tentă.

Pe linia unei mai bune colabo
rări cu producția în vederea in
troducerii în practică a rezultate-

lor cercetării, propun ca după 
terminarea cercetării în laborato
rul catedrei să se treacă la o a 
doua etapă și anume formarea 
unui colectiv din cercetătorii ca
tedrei și personal tehnico-ingine- 
resc din întreprinderi care să lu
creze în comun la aplicarea în 
producție.

Avînd în vedere că în acest fel 
se îndeplinește cerința ca într-a- 
devăr știința să pătrundă în pro
ducție, o astfel de activitate pro
pun să fie considerată activitate 
științifică și să facă parte din pla
nul de cercetare al catedrei. în 
acest mod planurile de cercetare 

, vor conține și teme privind fina
lizarea în producție a cercetări
lor anterioare. Pe această cale efi
ciența economică a cercetării ști
ințifice va crește, realizîndu-se o 
legătură firească între cercetare 
și aplicarea ei în practică.

In spiritul
responsabilității colective
(Urmare din pag. I)

sînt tineri. La organizareaei 
brigăzii s-a ținut seama ca mem
brii ei să locuiască cît mai 
aproape unii de alții, să se cu
noască bine.

De doi ani fiecare brigadă de 
cîmp de Ia noi este deservită de 
cîte o brigadă de tractoare de 
la S.M.T. Topraisar. Măsura a- 
ceasta este deosebit de bună. 
Atît noi, cît și mecanizatorii, ne 
putem coordona munca în func
ție de cerințele concrete ale pla
cului, de condițiile specifice ale 
solului etc,

De la început am fost con
vinși că una din principalele 
condiții pentru obținerea unor 
producții mari este respectarea 
disciplinei socialiste a muncii de 
către fiecare țăran cooperator. 
Am amintit că mai mult 
de jumătate din membrii bri-

găzii sînt tineri. I-a revenit, 
astfel, organizației U.T.C. de 
brigadă un rol deosebit în mun
ca de educare ă acestora. Am 
considerat că este foarte util ca 
tinerii să cunoască de fiecare 
dată prevederile planului brigă
zii, căile de realizare a lui, lu
crările și importanța lor. De a- 
ceea, la început de an, după 
adunarea generală a țăranilor 
cooperatori, invităm în mijlocul 
tinerilor din brigadă pe tovară
șul președinte sau pe inginerul 
agronom, care ne vorbesc des
pre planurile și recoltele pe care 
urmează să le realizăm, Dezba
terea nu este nicidecum o reedi
tare a celei din adunarea gene
rală a cooperativei. La cererea 
noastră, brigadierul și președin
tele ne vorbesc despre recoltele 
care s-au obținut pe aceste pă- 
mînturi cu ani în urmă, despre 
metodele a căror aplicare a fă-

cut să sporească producția la 
hectar.

O atenție deosebită acordăm 
celor mai tineri membri ai bri
găzii, care sînt la începutul ac
tivității lor în producție. Cu fie
care dintre ei stăm de vorbă 
amănunțit. Le sînt explicate nu 
numai sarcinile de producție și 
îndatoririle lor, ci li se vorbește 
și despre tradițiile brigăzii, des
pre succesele pe care le-a dobîn- 
dit ea în anii anteriori.

între biroul organizației U.T.C. 
și brigadier s-a statornicit o strîn- 
să legătură. Brigadierul este in
vitat întotdeauna la adunările 
generale ale organizației, la a că
ror bună pregătire experiența sa 
de viață și de muncă este deo
sebit de utilă. Această legătură 
permanentă oferă totodată mem
brilor biroului posibilitatea să 
cunoască din timp cerințele pro
cesului de producție și să asigu
re participarea operativă a tutu
ror tinerilor chiar în cazuri de 
mare urgență, cum s-a înțîmplat 
în primăvară, cînd s-a produs un 
atac de dăunători la porumb șl 
floarea-soarelui. Cu mașina pe 
care o avem nu puteam asigura 
o intervenție rapidă pe întreaga 
suprafață. Brigadierul a luat le
gătura cu membrii biroului orga
nizației U.T.C. de brigadă, tine
rii au fost anunțați imediat, toți 
au fost prezență la cîmp dimi
neața în zori, și pînă seara peri
colul de atac a fost înlăturat.

Permanentizarea oamenilor în 
brigadă, întărirea disciplinei, 
buna organizare a muncii ne-au 
ajutat să obținem rezultate bune 
în producție. Pe 455 hectare cu 
grîu am obținut anul acesta o 
producție medie de 2 705 kg, cu 
705 kg mai mult decît planifi
casem. La porumb, am realizat 
o producție de 3 816 kg la hec
tar, iar la floarea-soarelui 1850 
kg-

Avem toate posibilitățile și sîn- 
tem hotărîți ca în anul 1966 să 
obținem de pe fiecare hectar re
colte mai mari, contribuind astfel 
la dezvoltarea puterii economice 
a cooperativei noastre agricole.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
Zilele trecute, la Buzău, s-a încheiat cursul de pregătire a ca

drelor U.T.C. nou alese, organizat de comitetul raional. Despre 
conținutul și modul în care s-a desfășurat, un redactor al ziarului 
nostru a avut o convorbire cu tovarășul GHEORGHE FRĂȚILĂ, 
prim-secretar al comitetului raional U.T.C.

— Ce și-a propus comite
tul raional U.T.C. să 
prin 
curs ?

— Am 
rind, să 
cretarilor 
cunoască 
revin organizației noastre 
documentele Congresului par
tidului, din celelalte documente 
de partid care au fost publi
cate în perioada care a urmat 
Congresului ; să-i ajutăm să-și 
însușească o seamă de cunoș
tințe absolut necesare pentru 
buna organizare a muncii. Am 
creat totodată posibilitatea să 
se cunoască, să facă un cît 
mai rodnic schimb de expe
riență.

La cursul de 3 zile au parti
cipat aproape 400 de secre
tari, ai comitetelor U.T.C. pe 
comună, ai organizațiilor de 
bază și ai organizațiilor U.T.C. 
pe brigăzi, din cei 409 existenti 
în raion. Cei care au lipsit au 
fost bolnavi. Ne pare rău că nu 
am invitat în locul lor pe locții
tori. Dar, faptul este consumat. 
Noi ne-am gindit ca fiecare din 
cele trei zile să fie închinate 
unei singure probleme. Am în
ceput cu activitatea pe care 
trebuia să o desfășoare organi
zațiile U.T.C. pentru a contribui 
.și mai mult la înfăptuirea sar
cinilor mari trasate de partid 
în vederea dezvoltării multila
terale și intensive a agricultu
rii noastre socialiste.

Un; loc important în 
acestor probleme l-a 
expunerea tovarășului 
Constantin, prim-secretar 
comitetului raional de partid. 
Subliniind importanța istorică 
a cejui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., vorbitorul a evidențiat 
în mpd deosebit sarcinile ce 
revin organizațiilor U.T.C. Nu
meroasele exemple concrete 
folosite iu expunere au dat a- 
cesteia o eficientă deosebită. 
Despre unele probleme speci
fice agriculturii raionului nos
tru a vorbit apoi tovarășul 
G'eorge Niculescu, președintele 
consiliului agricol raional. Cu- 
noscîrid bine activitatea orga
nizațiilor U.T.C., vorbitorul s-a 
referit în special la sarcinile 
acestora în mobilizarea tineri
lor la munca de fertilizare a 
solului, irigații, terasări, de re
dare în circuitul agricol a unor 
terenuri sărăturoase, punînd un 
accent deosebit pe însușirea 
de către tineri a meseriilor noi 
care apar în agricultură, a ști
inței agrotehnice.

în cadrul dezbaterii acestei 
probleme, un punct nu mai pu
țin interesant l-au constituit și 
scurtele informări cu privire la 
metodele folosite de organiza
țiile U.T.C. în munca cu tine
rii,, prezentate de unii secretari 
cu vechime și experiență, cum

organizarea
obfină 

acestui

primulurmărit, în 
prilejuim tuturor se-
U.T.C. de la sate să 
mai bine sarcinile ce 

din

sînt Dumitru Lapoviță — Pa
dina ,- Gheorghe Sava — Ghe- 
răseni; Viorica Vlad — Pogoa
ne. Ei s-au referit în informă
rile prezentate la experiența 
concretă a organizației lor în 
mobilizarea tinerilor la lucră
rile din cooperativa agricolă, la 
activitatea tinerilor din zooteh
nie, au vorbit despre preocu
parea organizației pentru a 
dezvolta la tineri dragostea și 
interesul pentru noile meserii 
din agricultură, pentru însuși
rea și aplicarea științei agro
zootehnice.

Noi apreciem ca un lucru po
zitiv faptul că 
lui s-a pus un

in cadrul cursu- 
accent deosebit

tratarea 
ocupat 
Sandu 

al

Utilaje de înalt 
nivel tehnic

Uzinele „1 Mai“ din Plo
iești au livrat schelelor petro
lifere noi tipuri de preveni
toare de erupție, cu acționare 
hidraulică pentru presiuni 
pînă la 700 de atmosfere. U- 
tilajele, caracterizate prin- 
tr-un înalt nivel tehnic, au 
fost experimentate cu succes 
în condițiile unor foraje de 
mare adîncime. Cu acest pri
lej s-a constatat că noile uti
laje asigură sondelor o mai 
mare siguranță în forajul 
structurilor necunoscute la 
adîncimi de peste 6 000 de 
metri. Acționarea hidraulică a 
comenzilor de închidere și 
deschidere a prevenitoarelor 
se face de la distanță, evitîn- 
du-se eventualele accidente 
în caz de erupție. Se prevede 
ca în anii cincinalului fiecare 
instalație de foraj construită 
la uzinele ploieștene să fie 
echipată cu asemenea agre
gate.

(Agerpres)

tural-artistice și sportive, a 
distracției tineretului; infor
marea politică operativă a ti
nerilor și folosirea presei. în 
acest sens, au prezentat expu
neri Gh. Lucică — Padina; Cretu 
Vasile — Lopătari ; Constantin 
Mușat — Cernătești. Discuțiile 
purtate apoi de multi alți se
cretari au contribuit la clari
ficarea unor probleme, lă ge
neralizarea experienței pozi
tive.

Participanții la curs au as
cultat cu mult interes expune
rea făcută de tovarășul Stamate 
Gheorghe, activist ai
tului raional de .partid, despre 
politica internațională a parti
dului și statului nostru, despre 
poziția P.C.R. în problemele 
mișcării comuniste ți muncito
rești internaționale.

Dezbaterile în legătură cu 
problemele muncii de educație 
au fost încheiate cu expunerea 
tovarășului Vasile Iosif, secre
tar al comitetului raional 
U.T.C. El a vorbit pe larg des-

comite-

Tot in această zi, participanții 
la curs au audiat două expu
neri : una prezentată de tova
rășul Constantin Oană, secre
tar al comitetului regional 
U.T.C., despre U.T.C., organiza
ție revoluționară de luptă a ti
neretului din țara noastră ; con
ducerea de către partid a orga
nizației noastre, izvorul forței 
și tăria U.T.C. A doua expunere 
a fost prezentată de tovarășul 
Andrei Marian, responsabilul 
sectorului de carnete și evidenta 
membrilor, despre planificarea 
și organizarea muncii, pregăti
rea și desfășurarea adunărilor 
generale, sarcinile organizațiilor 
U.T.C. în vederea creșterii per-’ 
manente a rindurilor organiza
ției, încasarea cotizației și or
ganizarea evidenței membrilor.

în dezbaterile care au avut 
loc în această zi, un accent 
deosebit a fost pus pe organi
zarea în cele mai bune condi
ții a acțiunii de preschimbare a 
documentelor U.T.C. Noi am a- 
jutat secretarii să vadă în acea-

UN RODNIC SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ

pe mobilizarea tinerilor la însu
șirea științei agrozootehnice, a- 
ceasta fiind o sarcină de mare 
importanță care stă în fața or
ganizațiilor U.T.C.

Ca o concluzie a tuturor dez
baterilor, pe marginea informă
rilor metodice, interesante și 
fructuoase, după părerea noas
tră, am evidențiat în expunerea 
pe care am ținut-o cele mai 
bune metode și forme de mun
că care s-au dovedit practic e- 
ficiente fn antrenarea tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Munca organelor și organi
zațiilor U.T.C. pentru educarea 
comunistă a tineretului a con
stituit a doua mare problemă 
studiată și dezbătută in cadrul 
cursului nostru. Și de data a- 
ceasta, referatele, metodice au 
ocupat un loc important. Pre
ocuparea organizațiilor U.T.C. 
pentru a asigura o bună des
fășurare și un conținut cores
punzător învățămîntului poli-

pre formele și metodele care 
stau la îndemina organizațiilor 
U.T.C. în munca de educare 
politică a tinerilor, de dezvol
tare a dragostei lor față de 
muncă, a devotamentului față 
de patrie și partid, de promo
vare în rindul tineretului a 
trăsăturilor moralei noastre so
cialiste, ,

în seara celei de-a doua zile, 
am organizat, in colaborare cu 
colectivul de metodiști ai bi
bliotecii raionale, o seară cul
turală care s-a bucurat de a- 
precierea 
U.T.C.

Ùltima 
dedicată problemelor muncii 
organizatorice. Și de data a- 
ceasta, secretari U.T.C. cu ex
periență au prezentat referate 
metodice în legătură cu pregă
tirea și desfășurarea adunări
lor generale, munca politică de 
creștere a rindurilor U.T.C. 
etc. urmate, bineînțeles, de dis-

tuturor secretarilor

zi a cursului a fost

stă importantă acțiune prilejul 
îmbunătățirii întregii activități 
de organizație, a creșterii răs
punderii fiecărui utecist față de 
calitatea de membru al organi
zației comuniste de tineret.

In timpul cursului au fost tot
odată studiate acele capitole 
din documentele Congresului 
partidului care se referă la agri
cultură, documentele 
în ultima vreme, au 
diate instrucțiuni ale 
U.T.C. cu privire la 
rea învățămîntului politic, pri
mirea în U.T.C., încasarea coti
zațiilor, organizarea evidenței 
membrilor și altele.

Mi-a revenit sarcina, in în
cheierea cursului, de a trage 
concluziile cu privire la des
fășurarea acestuia, de a pune 
in fața organizațiilor U.T.C. 
sarcinile ce ne revin pentru a 
întîmpina Congresul U.T.C. cu 
rezultate tot mai bune 
ca de organizație.

— Pentru că tot 
bit de concluzii cu

publicate 
fost stu- 
C.C. al 

organiza-

în mun-

aii vor- 
privire

la curs : cum apreciati că 
s-a desfășurat ?
— Consider că el și-a alins 

pe deplin scopul. Și în timpul 
( ursului și după aceea, am dis
cutat cu mulți secretari. Cu 
toții au- apreciat utilitatea zile
lor petrecute aici. Acum, însă, 
privind lucrurile mai „la rece", 
ca să zic așa, cred că au fost 
și minusuri. în primul rind nu 
sint pe deplin mulțumit nici cu 
expunerea metodică făcută de 
mine și nici de expunerile fă
cute de ceilalți tovarăși din bi
rou. Exemplele noastre trebuiau 
să fie mai mult decit au fost: o 
adevărată sinteză a tot ceea ce 

este bun, valoros, in activitatea 
organizațiilor U.T.C. într-un 
domeniu sau altul. Putea fi 
mai ridicată și calitatea unora 
din referatele metodice pre
zentate de secretarii U.T.C., 
dacă activiștii noștri i-ar fi a- 
jutat cu mai multă grijă și a- 
tenție.

— Încheierea acestui curs, 
presupunem că nu înseam
nă și Încheierea muncii de 
pregătire a cadrelor.

— Evident. Această muncă 
continuă in primul rind prin a- 
jutorul concret, practic, pe care 
îl acordăm comitetelor, birou
rilor U.T.C. să-și îndeplinească 
sarcinile ce le au. Vor urma 
însă și cîteva activități, ca să 
zic așa, mai deosebite. Este 

’ vorba de ședințele de pregătire 
a activelor U.T.C., organizate 
pe centre de comună. Acestea 
vor fi conduse de cite un mem
bru a) biroului comitetului ra
ional sau de instructori cu cea 
mai bună experiență. în aceste 
ședințe vom sublinia sarcinile 
concrete care revin fiecărui re
sort în parte, munca diferen
țiată pe care trebuie să o des
fășoare organizațiile U.T.C. cu 
diferite categorii de tineri. Atit 
la cursul pe care l-am încheiat 
cit și cu prilejul ședințelor a- 
mintite am stabilit și vom sta
bili acele măsuri care să ducă 
la antrenarea activă a tinerilor 
la dezbaterea proiectelor de sta
tut al cooperativei agricole de 
producție și a Uniunilor coo
peratiste,. am antrenat și vom 
continua să antrenăm toate ca
drele U.T.C. pentru a studia te
meinic acest document. Ne gîn- 
dim, totodată, să organizăm 
niște seminarii, poate pe grupe 
de comune, cu secretarii U.T.C. 
din zootehnie, pomicultură, vi
ticultură, unde să discutăm 
problemele specifice sectoarelor 
respective de activitate.

Vedere din cartierul figlino I din Galati
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INFORMAȚII
înapoierea de la Moscova 

a ministrului 
comerțului exterior 

Gheorghe Cioară

După semnarea la Moscova,, a 
noului acord comercial de lungă 
durată pe perioada 1966—1970 
între Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică și pro
tocolul privind livrările reciproce 
pe anul viitoi între cele două 
țări, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, s-a înapoiat 
sîmbătă în țară.

în întîmpinarea sa, pe aero-. . 
portul Băneasa se aflau Bujor 
Almășan, ministrul minelor, și 
membri ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior, precum 
și reprezentanți ai ambasadei 
U.R.S.S. la București.

_____ privind 
pe anul viitoi

Plecarea ambasadorului 
R. P. Chineze

Sîmbătă seara a părăsit defini
tiv țara noastră Liu Fan, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Chineze în Re
publica Socialistă România.

)

La plecare, in Gara de Nord, 
Liu Fan a fost salutat de Dio- 
nisie Ionescu, ambasador, direc
torul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe. Au fost de 
față membrii Ambasadei Repu
blicii Populare Chineze, șefii u- 
nor misiuni diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă România 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

★

A părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Havana, Mircea Ra
dulescu, redactor șef al ziarului 
„România Liberă“, membru al 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
pentru a participa ca observator 
la conferința de solidaritate cu 
popoarele din Asia, 
America Latină, care 
loc în capitala Cubei 
și 10 ianuarie 1966.

Africa 
va 
între

și
avea

3
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OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la cinematograful 
Patria orele 9; 11.30» 14;
16.30, 19, 21.30

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Lumina orele 10» 
12; 14» 16; 18,15; 20,30; Bu- 
cegi orele 10; 12» 14; 16; 
18.15; 20,30; Tomis orele 
10, 12; 14, 16, 18, 20

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la cinematograful 
Luceafărul orele 9, 11,15;
13,30; 15.45;
București orele
12,30;
21,15;
12.30, 
21,30; 
13,30; 
roviar 
14.45;

18,
8,

17,
8,

17;
9;

La laboratorul regional pentru controlul semințelor din Capi 
tală se fac determinări de probe

Foto : AGERPRES

școala noua de la otelcc

PE SCURT
Sala sporturi

lor Floreasea a 
găzduit aseară 
finala campiona
tului republican 
de box pe echi
pe în care s-au 
întîlnit formații
le bucureștene

Dinamo, deținătoarea titlului si 
Steaua. Pugiliștii dinamoviști au 
terminat învingători cu scorul 
de 21—19, cucerind pentru a 
treia oară consecutiv trofeul pus 
în joc. Iată rezultatele tehnice în 
ordinea categoriilor (primii sînt 
trecuți boxerii dinamoviști).

D. Davidescu pierde la punc
te în fața lui C. Ciuoă ; C. Cru- 
du este învins la puncte de N. 
Gîju ; C. Stanev face meci nul
cu P. Vanea ; V. Antonio învin
ge la puncte pe Al. Murg ; I. Mi- 
lialik cîștigă la puncte în'fața lui 
V. Tudose; C. Vasiliu este între
cut la puncte de C. Niculescu; 
I. Covaci termină la egalitate cu 
H. Stumpf; I. Olteanu bate la 
puncte pe M. Nicolau; I. Monea 
egal cu V. Trandafir și V. Mariu- 
țan obține victoria Ia puncte în 
fața lui M. Ghiorghioni.

• Echipa de fotbal a Poloniei 
a acceptat invitația federației de 
fotbal braziliene de a întreprin
de în luna iunie un turneu în 
Brazilia. Fotbaliștii polonezi vor 
susține două jocuri cu reprezen
tativa Braziliei care se pregă
tește pentru turneul final al 
campionatului mondial.

!

Astăzi în sala 
Floreasea din 
Capitală se des
fășoară începînd 
de la ora 15,00 
un bogat pro
gram handba
listic. în cadrul

în comuna Oteleci raionul 
Timișoara, a fost inaugurat 
recent noul local al școlii ge
nerale care oferă elevilor con
diții optime de învățătură : 
4 săli de clasă moderne și 
spațioase, laborator și o sală

profesorală. La această lucra
re s-au economisit prin munca 
voluntară a cetățenilor din 
comună 28 000 lei.

CHERBA BENONE 
corespondent

„Cupei F.R.H.“ 
se dispută meciurile : Rafinăria 
Teleajen — Știința București 
(masculin), Fabrica de timbre — 
Progresul București (feminin), 
I.C.F. — Voința București (fe
minin) și Dinamo București — 
Steaua București (masculin).

(Agerpres)

ghid
söptöminol

iubire și compătimire pentru cei 
săraci, apăsați, suferinzi".

Cititorii vor avea posibilitatea 
să parcurgă pentru prima dată ce
lebrul „Don Quijote de la Mancha" 
in traducere integrală a lui Ion 
Frunzetti și Edgar Papu cu un cu
vin! Înainte al cunoscutei scriitoa
re spaniole Marla Tereza Leon.

Tradusă în aproape toate limbi
le, cartea cu pantofii de aur nu 
mai are nevoie de nici o prezen

tare suplimentară. Victor Hugo 
spune despre Cervantes că „are 
trei daruri suverane : al creației, 
care produce tipuri și care dă ide
ilor carne și oase ; discuției, care 
face să se ciocnească pasiunile de 
evenimente, iar omul să seînteieze 
lovindu-se de destin și producînd 
drame ; al imaginației care, aseme
nea soarelui, pune clar obscur 
peste tot și, dînd relief lucrurilor, 
le dă viață 1“.

SPORT
CARE
Urmărind întrecerile 

finale ale campionatu
lui de înot al Capita
lei pentru copii, între
ceri desfășurate la 
sfîrșitul săptămânii tre
cute, se poate desprin
de concluzia că notația 
noastră are asigurate 
cadre valoroase pentru 
viitor. Dintre copiii 
care și-au disputat în- 
tîietatea s-au remarcat 
numeroase elemente 
talentate, capabile să 
realizeze performanțe 
superioare. Pentru 
nii, 
înot al Capitalei a

u- 
campionatul de 

constituit un prilej de 
afirmare. Petre Teodo- 
rescu, de la „Steaua“ a 
reușit să stabilească un 
valoros record repu
blican de hală, în pro
ba de 100 m craul (bă
ieți de 14 ani). El a 
parcurs distanța de 
100 m în l’5”2/10. O 
certă speranță s-a do
vedit și Gahriel Po
povici (Dinamo) care 
s-a clasat primul in 
proba de 33 m bras, 
realizînd 26’’7I1O.

Merită remarcat fap
tul că victoriile cele 
mai numeroase au re
venit sportivilor de la 
„Dinamo“. Tovarășul 
AUREL HURMU7.ES- 
CU, antrenor federal 
de natație, ne confir
ma într-o discuție că

VOR FI CAMPIONII ?
metodele de antrena
ment folosite în pregă
tirea copiilor din sec
ția de natație a clubu
lui „Dinamo“ se cuvin 
nu numai evidențiate, 
ci și generalizate, În
trecerile de la sfîrșitul 
săptămînii trecute au 
dovedit cu prisosință 
aceasta. Dintre copiii 
antrenați de Cristian 
Vlăduță și Magda Cris
tescu au mai ocupat 
primul loc: Anca Mi- 
hăiescu și Mihaela 
Popescu (la 33 m bras), 
Adriana Pupăzan (la 
22 m spate), Teodor 
Nuțeănu (la 33 m spa
te și la 33 m delfin), 
Anca Groza (la 33 ni 
delfin) etc. Sint doar 
cîteva dintre elemente
le de perspectivă ale 
notației noastre, care 
dovedesc că strădaniile 
antrenorilor dinamo
viști au început să se 
concretizeze. Faptul 
este cu atît mai îmbu
curător cu cît fenome
nul nu este izolat. Si 
copiii din secțiile de 
natație ale altor clu
buri (Steaua. S.S.E. >ir. 
2, S.S.E. nr. l, C.R.Șc„ 
Rapid și Viitorul) au 
dovedit că pot urca pe 
treptele cele mai înal
te ale măiestriei spor
tive.

In ansamblu, între
cerile desfășurate la

sfîrșitul săptămînii tre
cute în bazinul de la 
Floreasea,. au scos în 
evidență o mai bună 
pregătire a copiilor de 
10—12 ani, care au și 
realizat, de altfel re
zultate mai valoroase 
decit cei de 14 ani. A- 
ceasta dovedește că 
numeroși antrenori cu 
experiență și dragoste 
pentru creșterea tine
relor elemente, ca Paul 
Stroiescu (S.S.E. nr. 1), 
Alexandru Amalter, 
Paula și Iosif Enă- 
ceanu (S.S.E. nr. 2), 
Leon Ungur și Gheor
ghe Marinei (Steaua), 
Magda Cristescu și 
Cristian Vlăduță (Di
namo), Emanoil 'Vasi
liu (Rapid), Mircea 
Olani (Viitorul), Mihai 
Mitrofan (C.S Sc.) și al
ții au datoria să se 
preocupe continuu de 
creșterea valorii perfor-

mantelor elevilor lor, 
străduindu-se să tiu 
„piardă? pe parcurs pe 
nici unul dintre micii 
înotători care dovedesc 
.dlent și calități și care 
au fost remarcați cu 
prilejul unei competi
ții atit de utile, cum a 
fost campionatul de 
înot al Capitalei pen
tru copii.

O ultimă remarcă: 
organizarea competi
ției a corespuns cerin
țelor. Meritul revine 
mai puțin consiliului 
orășenesc U.C.F.S. care 
a lăsat tot „greul“ în 
seama antrenorilor. A- 
ceștia s-au achitat însă 
meritoriu de sarcinile 
ce le reveneau, astfel, 
incit micii sportivi au 
putut să se întreacă în 
condiții optime.

AUREL CRIȘAN

Televiziune

14,45;
Melodia 

14,45; 
Modern

15,45; 18, 20,15, Fe-
8; 10,15; 12,30;

17, 19.15, 21.30.
CREDEȚI-MĂ, OAMENI 

rulează la
Pacea orele

COLINA
rulează la
Republica orele 9,30; 11,45; 
14: 16,30; 19; 21,30, Capi
tol 8.45; 11,15: 13,45; 16.15: 
18.45, 21.15.

OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop (ambele serii) 

rulează la Festival 
9,45: 13,15: 17, 20,30; 
celsior orele 9,45, 13;
20,30.

FATA LUI BUBE
rulează la cinema Victoria 
orele 9,45: 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45; Grivița orele 
10; 12,45; 16; 18,15; 20.30.

CINE-I CRIMINALUL?
rulează la cinema Central 
orele 9,30i 11,45; 14; 16.15, 
18,30; 20,45.

IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează la cinema Flacăra 
orele 10; 15,30; 17,45; 20; 
Ferentari orele 10, 16,
18,15; 20,30.

POVESTEA LUI AL1OȘA — 
CREIONAȘUL CURAJOS — 
PĂPUȘARII

rulează
11,30;
20,30.

DE-AȘ FI...
rulează
9,40; 11,45; 
20,15.

800 LEGHE
rulează 
popoare, orele 9,30; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

SĂLBATICII DE PE RlUL 
MORȚII

rulează la cinema 
Noi orele 10—21 
nuare.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la cinema Glulești 
orele 
20,30;
11.15;

JUDEX
rulează la cinema Cultural 
orele 10,30; 16; 18,15;
20,30.

CĂLĂTORIE IN JURUL PA- 
MINTULUI

rulează la cinema Crîngași 
orele 16, 18,15; 20,30.

FOST ODATA UN MOȘ ȘI 
BABA

rulează la cinema Cosmos 
orele 15,45; 18; 20.15.

DUMINICA LA NEW YORK
Cotro- 
18,30;

cinematograful 
16, 18; 20.

cinematograful

orele
Ex- 

16,30;

— CUCURIGU 
la cinema Doina 
13,45; 16; 18,15;

HARAP ALB
la Buzești orele

13,45» 16» 18.15»

PE 
la

AMAZOANE 
înfrățirea întie 

11,30;

Timpuri
conti-

10; 12, 14, 16, 18,15»
Miorița orele 9,30, 

14, 16,15, 18,45, 21.

A 
O

MUZICA

DUMINICĂ 26 DECEMBRIE
8,50 Gimnastica de înviorare la domiciliu. 9,00 

Rețeta gospodinei. 9,30 Emisiunea pentru copii 
și tineretul școlar. 11,00 Emisiunea pentru sate. 
19,00 Jurnalul televiziunii (I). 19,15 Cenușăreasa- 
balet pe peliculă. 19,35 Desene animate. 19,45 La 
vînătoare. Reportaj filmat. 20,00 Documente de 
piatră : Cetatea dacică Sarmisegetuza. 20,30 Omul 
și lumea tăcerii : Scafandri. 21,00 Filmul „Cîntînd 
în ploaie“. 22,40 Jurnalul televiziunii (II). Tele- 
sport.

am-

MÄ

Vitah
18.15»

rulează la cinema 
cern orele 14-, 16,15. 
20.45.

CAVALERII TEUTONI 
bele serii

rulează la cinema Munca, 
orele 10; 13; 16; 19.

CINEVA ACOLO SUS 
IUBEȘTE

rulează la cinema 
orele 11» 15,45:
20.45.

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la cinema Popular 
orele 10.30, 16; 18.15; 20,30.

ULTIMA CAVALCADA 
SPRE SANTA CRUZ

la cinema
11; 13; :
Floreasea

fă la Institutul de teatru și cine
matografie. Distribuția filmului mai 
cuprinde pe Ion Besoiu, Silviu 
Stănculescu, Constantin Raufki, 
Amza Pelea, Dumitru Rucăreanu și 
alfii.

rulează 
orele 9; 
19; 21,
9,30: 11,45; 14, 16,15: 
20,45; 
volli : 
11,30: 
20,30.

DINCOLO

în completare 
Flamura orele 

13,45, 16,

Arta ■ 
15; 17; 

orele 
18.30, 

Dia-
9.15,

18.15,

LECTURA
Orice apariție editorială datora

tă Iui G. Călinescu este, desigur, 
un eveniment. De data aceasta „E- 
diturăț pentru literatură" publică 
în volum un mai vechi studiu al 
autorului, apărut prima dată în 
revista „Studii și cercetări de isto
rie literară și folclor" (1957—1958). 
„Estetica basmului" este o amplă, 
documentată descriere a basmului 
românesc considerat principial ,,o- 
peră de creație literară", cu o ge
neză specială, o oglindire în orice 
caz' a vieții în moduri fabuloase. 
Supunînd basmul unei riguroase 
analize literare, G. Călinescu 
duce, mai mult, implici!, o polemi
că fertilă cu privire la basm, ca 
folclor, în afara caracterului spe
cific literar. Iată propoziții reve
latoare : „Un studiu de folclor, 
care nu e în esență o analiză li
terară (bineînțeles, supusă la o- 
biectul. specific)..jiu poale fi bun. 
Foarte mulți folcloriști n-au nici o 
competență în materie literară".

Gindindu-ne la ultimele consecin
țe ale unei asemenea valoroase 
opinii nu se poate să nu vedem 
aici explicația acelor erori săvîr- 
și te în chiar opera, în intenție 
lăudabilă, de punere în circulație 
a unor producții „folclorizate", lip
site de orice valoare estetică (în
deosebi o parte din colecțiile ca
selor de creație). E și aceasta o 
latură a actualității studiului căli- 
nescian, dincolo de marea lui va
loare intrinsecă.

Prin analiza pe verticală și ori
zontală a societății contemporane 
lui, prin profundul său umanism, 
Dikens a captivat și continuă să 
captiveze generații întregi de citi
tori. Reîntîlnirea cu David Copper- 
iield (prilejuită de apariția acestei 
cărți în „Biblioteca pentru toii" 
redă dimensiunile acestui mare 
scriitor în opera căruia, îl cităm 
pe C. Dobrogeanu-Gherea, „de l i 
cel dintîi la cel din urmă rind, 
totul e pătruns de cea mai adîncă

EXPOZIȚII
J

Cea mai importantă manifestare 
din ultima vreme din domeniul 
artelor pl.astige, o constituie desi
gur Expoziția de pictură și sculp
tură a orașului București, deschisă 
recent în sala Dalles, din Capita
lă. Alături de operele unor artiști 
consacrați ca : C. Baba, D. Ghiață, 
H. Catargl, M. Bunescu, O. Han, 
B. Caragea ș.a., întîlnim în expo
ziție și numeroase lucrări ale unor 
tineri artiști plastici. V. Mărginean, 
V. Celmare, O. Grigorescu, G. Dră
guț, Pătulea ș.a. (pictură), Gh. 
iliescu, Al. Gheorghiță, Popovici 
Constantin ș.a. (sculptură).

Privind în ansamblu manifesta
rea, putem afirma că nu toate lu
crările expuse se află la un nivel 
artistic corespunzător. Credem că 
o manifestare de acest gen tre
buie în primul rînd să realizeze o 
sinteză semnificativă a unor preo
cupări pe o anumită perioadă de 
timp. Din păcate expoziția nu îm

plinește pe de-a-ntregul acest dezi
derat. O primă cauză, se pare a fi 
larghețea manifestată in aplicarea 
criteriilor valorice, atit in cadrul 
unor picturi figurative cît și al 
altora avînd la bază modalități 
picturale mai recente.

Organizarea mai e defectuoasă 
și 'sub aspectul aranjării foarte o- 
bositoare (prea multe lucrări e..pu- 
se, dincolo de posibilitățile unei 
retine normale, panouri înghesu
ite, dispunere cromatică nearmoni- 
oasă etc.) și a lipsei oricărei pre
zentări în pliante a expoziției (ar
tiști, opere etc.). Forurile de spe
cialitate ar trebui să dovedească 
mai mult interes și în a răspunde 
unor asemenea deziderate cu totul 
firești în cadrul unor manifestări 
artistice de amploare ca expoziția 
recentă pe care o recomandăm a- 
tenției exigente a tînărului amator 
de artă.

Evenimentul muzi
cal al săptămînii îl 
constituie desigur, 
noua premieră a 
Teatrului de Opera și 
Balet. Joi seara, ală
turi de baletul creat 
pe baza Concertinou- 
lui ' ‘ -.................
vom 
noua 
Cornel 
Domnișoara

Pornind de la piesa 
lui G. M. Zamfirescu, 
Oleg Danovschi a 
creat un balet inedit 
în care-i vom, putea 
vedea printre alții e- 
voluînd pe V. Massinl 
(Nastasia), Petre Cior- 
tea (Vulpașin), Dan

Iui Dinu Lipatti, 
putea asculta 
lucrare a lui 

Trăilescu — 
Nastasia.

Moise (Luca), Ileana 
Iliescu (Paraschiva), 
Cristina Hanel (Nicu- 
lina).

La pupitru — dirijo
rul C. Petrovici.

Dintre manifestările 
simfonice și de cameră 
amintim concertele Fi
larmonicii dirijate de 
E. Elenescu, (în pro
gram : poemul lui Al. 
Pașcanu „In memo- 
riam", Simfonia a 
VIII-a de Beethoven 
și Concertul nr. 3 de 
Bartók) care se voi 
bucura de aportul pia
nistului canadian Mal
colm Troup, (elev al 
lui W. Gieseking, lau
reat cu

be
ale 
M.

Ion

„Medalia

Commonweal th-ului‘, 
programat adeseori In 
mari săli de concerte 
ale Europei și Ameri- 
cii) și recitalul de 
duri și canfonete 
mezzosopranei 
Kessler și tenorul 
Piso.

In stirșit, Televiziu
nea, de obicei puțin 
darnică cu iubitorii 
muzicii simfonice, ne 
rezervă în programul 
de joi seara, o oră și 
jumătate din program 
vizionării unui amplu 
spectacol prezentat de 
Ansamblul Artistic al 
U.T.C, sub conducerea 
iui Marin Constantin.

ECRANUL

Procesul de la Nürnberg
Autorul filmului, regizorul Stan

ley Kramer, este cunoscut specta
torilor noștri. Filmele sale „Lanțul" 
și „Procesul maimuțelor" ne-au in
trodus cu realism în lumea de con
tradicții grave și inechitate socia
lă a Americii contemporane. „Pro
cesul de la Nürnberg" reînvie de 
această dată pe ecran dramele 
dezlănțuite de fascism atît în in
teriorul Germaniei cît și dincolo 
de hotarele sale. Fascismul este 
condamnat de Kramer de pe po
zițiile întregii omeniri, opărind 
umanitatea și tot ceea ce omul a 
cîștigat în bine de la apariția sa 
și pînă în prezent.

O distribuție valoroasă îi confe
ră filmului o înaltă ținută inter
pretativă. Spencer Tracy realizea
ză un judecător magistral, ce sim
te pe umeri răspunderea pentru u- 
manitatea batjocorită și umilită de 
fascism. Creații importante reali
zează Burt Lancaster, Maximilian 
Schell, Judy Garland etc. Semna
lăm aparifia plină de forjă și far
mec a marii actrițe Marlene Die
trich într-un rol de o excepțională 
interiorizare.

DE BARIERA 
rulează la cinema Moșilor 
orele 15» 17» 19-. 21» Dru
mul Sării orele 16; 18» 20.

PREMIERE

Camera albă

seri-Film de dublu debut : al 
borului Ion Băieșu ca scenarist, 
al documentaristului Virgil Calo- 
tescu devenit cu acest prilej regi- 

' zor de Ulm jucat. Filmul e inspi
rat din actualitate, ba mai mult,

dintr-o întimplare autentică petre
cută undeva la un combinat petro
chimic (și despre care au scris la 
vremea lor ziarele). Ei aduce pe 
ecran o dezbatere pasionantă 
problemelor 
socialist.

Semnalăm
tudinea unei 
talent : Luminița lacobeșcu, sluden-

a
de etică ale omului

cu acest prilej cerli- 
aparilii actoricești rie

La cinematecă. In fot timpul va
cantei de iarnă a școlarilor, dimi
neața la orele 10, 12, 14 matinee 
speciale, cuprinzînd o bogată și 
valoroasă seleefie de filme pentru 
copii (artistice sau de animație).

Dacă mergeți la cinematograf 
însoțiți de copii — putefi viziona

Luminila lacobescu, interpreta 
rolului infirmierei din filmul 

„Camera albă“

următoarele filme.- „Amintiri din 
copilărie", „In compania Iui Max 
l.inder", „De-aș fi... Harap Alb".

Nu pierdeți aceste filme : „Cre- 
deji-mă, oameni". „Colina", „A 
fost odată un moș și o babă", 
„Mofturi 1900".
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la Moscova

sovieto-ro- 
cea de-a 

unională a 
avut loc la

h o
MOSCOVA — Coresponden

tul Agerpres, S. Podină, trans
mite : La 24 decembrie Nico
lae Guină, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Moscova, și Octav Livezeanu, 
șeful delegației Consiliului 
general al A.R.L.U.S., au ofe
rit o recepție în cinstea noii 
conduceri centrale a Asocia
ției de prietenie 
mâne, aleasă de 
doua conferință 
asociației, care a
22 și 23 decembrie. în cadrul 
recepției au rostit toasturi Ni
colae Guină și E. I. Afana

senko, președintele Asociației, 
generalul de armată A. A. Epi- 
șev, mareșalul F. I. Golikov, 
Ana Țukanova, membri ai 
conducerii asociației.

Delegația A.R.L.U.S. a ple
cat într-o călătorie în Letonia.

însemnări
Retragere

cu complicații

Criza rhodesianâ a produs perturbări in aprovizionarea cu pe
trol a Zambiei. Un adevărat pod aerian a fost creat între Dar 
Es Salam și Lusaka pentru a elimina consecințele dificultăților 
provocate de rasiștii de la Salisbury. In fotografie : descărcarea 
unor butoaie cu petrol la Dar Es Salam. De aci, petrolul va ii 

transportat pe calea aerului la Lusaka. 1

Semnarea protocolului privind schimburile 
comerciale romàno-iugoslave pe 1966

BELGRAD 25. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite :

în urma tratativelor desfă
șurate într-o atmosferă prie
tenească, la 25 decembrie a 
fost semnat la Belgrad proto
colul privind schimburile de 
mărfuri pe anul 1966 între 
Republica Socialistă România 
și R.S.F. Iugoslavia. Din par
tea română, protocolul a fost 
semnat de Uie Voicu, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea iugosla
vă de Marian Țuțulici, adjunct 
al secretarului federal pentru 
comerț exterior. Au fost de 
față Teodosie Glisici, adjunct 
al secretarului federal pentru 
comerț exterior al Iugoslaviei, 

Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Belgrad, și membrii celor 
două delegații care au partici
pat la tratative.

Protocolul prevede o crește
re simțitoare a schimbului de 
mărfuri între cele două țări. 
Republica Socialistă România 
va livra rulmenți, mașini și

utilaje, produse ale industriei 
electrotehnice, produse petro
liere și chimicale, ciment, an
velope auto și cauciuc sintetic, 
bunuri de larg consum etc. 
R.S.F. Iugoslavia va livra ca
bluri electrice, electrozi de su
dură, șine de cale ferată, pro
duse siderurgice, acumulatori, 
izolatori electrici, mașini 
utilaje, conserve de pește, 
sàturi de lină și bumbac

0 convorbire
a președintelui

I. B. Tito

*

1 i

și 
țe-, 
etc.

I

Cine sînt rasiștii rhodesieni care, prin promulga
rea unilaterală a așa zisei „independențe“ urmăresc 
perpetuarea actualelor rînduieli instituite printr-o le
gislație antipopulară și antidemocratică ? Cum tră
iesc negrii pe uriașele plantații ale albilor ? Iată 
întrebări la care a încercat să afle un răspuns ziaris
tul Sandro Viola. Constatările sale au apărut recent 
în săptămînalul francez „LE NOUVEL OBSERVA
TEUR“, din care publicăm mai jos ample extrase :

bit destul. „Dar, adaugă el, sa
lariul nu reprezintă decît o parte 
din ceea ce le dăm negrilor. Pri-

cultivă, o recoltează. Nu este un 
dar. Sînt obligați să cultive po
rumbul, fasolea. Carnea ? O vită 
bolnavă, un taur inapt pentru 
reproducție. Cîteva chintale de 
pește uscat de proastă calitate. 
Chiar ținînd seama de toate a- 
cestea, salariile lui Bennett ră
mîn ceea ce sînt: salarii de sclavi 
Ne îndreptăm spre satul negrilor. 
Case din paie, din pămînt, din 
bidoane, copii îngrămădiți unul 
în altul. Deschid ochii mari. Ce

Rhodesia văzută la locului

omnul Ken Bennett 
este fermier. El lo
cuiește la Barwick, 
la 100 km. de Salis- 
bury. Vine din ora
șul englez Kent. A 
frecventat școala 
tehnică de agricul
tură. Cu iui . gest

larg și încet îmi arată orizontul 
— pămînturile lui. El cultivă în 
principal tutun. 32 de hectare 
din 80. Pentru aceasta folosește 
80 de negri. Tutunul face din 
Bennett un om bogat. în garaj 
există un „Mercedes“ între alte 
două automobile. Fermierul are 
o piscină și un cont bine garni
sit la bancă. Cu toate acestea, 
Bennett este 
mic fermier.

„Care sînt 
regiune ?“

Fermierul 
vire bănuitoare. Ochii săi albaștri 
deschis încearcă parcă să afle 
în ce tabără mă aflu. Răspunde : 
„Copiii îmi revin la 50 franci pe 
lună, adulții la 65, conductorii 
de tractoare la 82".

Bennett trage cu putere din 
țigara sa, considerînd că a vor-

considerat drept un

salariile agricole în

îmi aruncă o pri-
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mese 
sole, 
un fel de pastă, carne, pește us
cat“. Iată de ce Ken Bennett 
este bogat. Tutunul îi aduce 23 
pînă la 24 de milioane de franci 
pe an. îi rămîn 30 hectare de 
pășune cu 200 de animale splen
dide : 5—6 milioane în plus. în 
afară de aceasta 20 de hectare 
pentru diferite culturi.

Negrii (70 de bărbați din 200 
de persoane) cultivă porumbul, 
arahidele.. și fasolea. Patronul le 
dă sămînța. Ei o plantează, o

case, apă, porumb și fa- 
arahide cu care-și gătesc

s-a întîmplat ? De ce Boss Ken 
a venit ? Surprinse în timpul 
muncii lor, femeile rămîn ne
mișcate. Culcați pe pămint bă- 
trînii nu scot o vorbă. Toți sînt 
în zdrențe și în acest sat înecat 
de praful stîrnit de vînt există 
pretutindeni trahoma, fețe tume
fiate, ustensile primitive.

La Lilfordia, uriașa fermă a 
lui Douglas Lilford, negrii au un 
nivel de trai puțin mai „bun“. 
Aici, pe 1 320 de hectare se gă
sesc 1 500 de negri. Colibele au 
fundații din pietre. Douglas Lil-

ford este omul care a finanțat pe 
Ian Smith (primul ministru rho- 
desian n.r.) și Frontul rhodesian, 
partidul acestuia. Lilford este co
losal de bogat. în locuința lui, 
pretutindeni, pot fi văzute cara
bine. Chiar și în salon, între ar
gintărie și fotografiile copiilor. 
Deviza lui este : „Mențineți pro
prietățile voastre“. în Rhodesia 
salariul mediu al unui negru 
este de 1 500 franci pe an, sa
lariul unui alb este de 17 000. 
Dacă sticlele incendiare vor în
cepe să cadă pe proprietățile lui 
Lilford, dacă apa vitelor sale va 
fi otrăvită, dacă o călătorie în 
automobilul său „Rolls Royce“ 
devine primejdioasă, chiar es
cortat de doi motocicliști, „Boss 
Douglas“ poate lua avionul său 
himotor și să plece la Londra, 
Monte Carlo sau Johannesburg.

Albii din Rhodesia au o orga
nizație perfectă pe plan militar: 
poliție, armată, formațiuni para
militare. Ei dispun de mijloacele 
tehnice cele mai „avansate" pen
tru a controla o situație tulbure, 
într-o dimineață, am văzut cum 
sînt transportați negri din cartie
rele unde locuiesc spre atelierele 
din Salisbury. Pe fiecare auto
buz, există un polițist înarmat cu 
o pușcă mitralieră și cu un bas
ton de cauciuc. Negrii urcă. Po
lițistul comunică colegilor lui 
traseul autobuzului. Zboară o 
piatră, polițistul cere ajutoare. 
Două minute mai tîrziu, locul 
este plin de polițiști, cîini, jeep
uri cu cîte o mitralieră pe ca
potă“.

BELGRAD 25 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : I. B. Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia a avut o 
convorbire cu reprezentanții 
unor întreprinderi din țară în 
cursul căreia s-a referit la rezul
tatele obținute de acestea în 
aplicarea reformei economice 
adoptate de Skupștina Federală 
și la unele probleme ale econo
miei iugoslave.

Președintele a arătat că unul 
din rezultatele aplicării acestei 
reforme este și faptul că în pri
mele 11 luni ale acestui an de
ficitul balanței comerciale a Iu
goslaviei s-a redus de la 220 mi
lioane dolari la 36 de milioane și 
că acest deficit se va reduce și 
mai mult pînă la sfîrșitul anului, 
ceea ce va contribui, printre al
tele la întărirea încrederii străi
nătății în stabilitatea economiei 
iugoslave. Totodată el a mențio
nat faptul că la întărirea econo
miei iugoslave va contribui și 
reforma monetară, care, după 
cum se știe, va fi aplicată 
începere de la 1 ianuarie.

Referindu-se Ia măsurile în 
curs de aplicare pentru asigura- 

ireșe-

cu

rea reformei economice, preșe
dintele s-a ocupat de problema 
investițiilor și a subliniat că 
trebuie să se acorde prioritate 
industrei prelucrătoare, moderni
zării acestei industrii, întreprin
derilor orientate spre export tre
buie să li se repartizeze mai 
multe fonduri.

A fost de asemenea, subliniat 
rolul cadrelor specializate, cu o 
înaltă calificare, care „constituie 
factorul de bază al producției“. 
In legătură cu remunerarea 
muncitorilor el a relevat că a- 
ceasta trebuie să se facă potrivit 
cu aportul fiecăruia în muncă.

în încheiere, I. B. Tito, a ară
tat că reforma economică „tre
buie să asigure condiții pentru o 
îmbunătățire progresivă și con
stantă a standardului de viață și 
să creeze o bază trainică pentru 

pro-

jj

pentru tinerii americani

reglementarea numeroaselor 
bleme sociale“.

Q
• MINISTRUL de externe al Ciprului, Spyros ■ 

Chiprianu, a făcut vineri o escală la Atena, capi
tala Greciei, în drum spre Cipru, după ce a parti
cipat la lucrările celei de-a XX-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. El a declarat ziariștilor 
aflați la aeroport că guvernul cipriot, după reuniu
nea care va fi prezidată de arhiepiscopul Makarios, 
va proceda la un schimb de vederi cu guvernul grec 
asupra recentei rezoluții a Adunării Generale a 
O.N.U. privind Ciprul. Agenția France Presse, ci
tind surse cipriote, informează că guvernul Cipru
lui apreciază că, după această rezoluție a O.N.U., 
secretarului general al O.N.U., U. Thant, îi revine 
sarcina de a lua inițiativa pentru continuarea me
dierii O.N.U. în insulă.

9 DUPĂ cum transmite agenția TASS în Uniunea 
Sovietică s-a aflat într-o vizită misiunea de bună
voință a Republicii Zanibia. în încheierea vizitei, la 
Moscova a fost dat publicității un comunicat comun 
în care se subliniază că cele două părți condamnă 
proclamarea unilaterală a independenței de către 
guvernul rasist din Rhodesia. Guvernul, sovietic, se 
arată în comunicat, nu va recunoaște regimul ra-, 
sist care a uzurpat puterea în Rhodesia de sud și 
va colabora cu Zambia și cu alte țări africane în 
scopul acordării unui sprijin multilateral poporului 
Zimbabwe în lupta sș justă pentru libertate și inde
pendență națională deplină.

e 1N CURSUL anului 1965, în Spapia au crescut 
prețurile atât la produsele alimentare, cit și la ar
ticolele de larg consum. Din luna ianuarie și,pînă 
în noiembrie prețurile la aceste produse s-au ma
jorat în medie cu peste 10 la sută. Potrivit datelor 
oficiale publicate de Institutul național de statistică, 
reiese că costul vieții a crescut în acest an în Spa
nia cu 6,6 la sută. Chiar și ziarele franchiste însă 
recunosc că, de fapt, indicele real al acestei scum
piri echivalează cu 15 la sută.

• 1N LEGĂTURĂ cu propunerea făcută de unele 
state africane de a se organiza o conferință extra
ordinară a șefilor de state și guverne, membre ale 
Organizației Unității Africane, în problema rhode- 
siană, cercuri apropiate Ministerului Afacerilor 
Externe algerjan, au lăsat să se înțeleagă că Alge
ria ar dori ca o asemenea reuniune să aibă loc 
după ce țările membre ale O.U.A. au aplicat rezo
luția ce prevede ruperea relațiilor diplomatice cu 
Marea Britanic, adoptată în unanimitate de Consi- . 
liul. Ministerial al O.U.A. din 3 decembrie, de la 
Addis Abeba.

R.A.U. : Imagine din Cairo

Declarația 
premierului 

laoțian
VIENTIANE 25 (Agerpres). 

— Suvanna Fumma, șeful guver
nului Laosului a adresat agen
ției americane de presă Asso- 
ciated l’ress p scrisoare în care, 
răspunzînd la o întrebare cu pri
vire la posibilitatea dislocării de 
trupe americane în Laos a de
clarat- : „Atîta vreme cit eu voi 
fi șeful guvernului nu-mi voi 
atrage țara în această aventură“. 
El a declarat că se pronunță îm
potriva intrării trupelor terestre 
americane în Laos. Intr-o ase
menea eventualitate a subliniat 
premierul laoțian, acordurile de 
la Geneva din 1962 cu privire la 
Laos și-ar pierde valabilitatea“.

Un boicot
neobișnuit

„1966
pentru N.A.T.0

La Fort Braggs, 
Fort Craigh și in alte 
centre de pregătire a 
militarilor americani 
care urmează să fie 

trimiși în Vietnamul 
de sud se fac pregă
tiri intense pentru pri
mirea unor noi serii 
de recruți. De data a- 
ceasta este vorba de o 
categoric specială a ti
nerilor americani — 
reformații. Se pare că 
sacul, ce părea fără 
fund, al celor ce ur
mau să fie încorpo
rați în cadrul opera
țiunilor normale s-a 
subțiat simțitor. Nu
mai astfel poate fi ex
plicată noua hotărîre a 
Pentagonului de a fi 
redeschise toate dosa
rele tinerilor ce fuse
seră scutiți pînă acum 
de efectuarea serviciu
lui militar.

Potrivit informațiilor 
presei americane în 
ianuarie va începe re
examinarea tuturor ti
nerilor, pînă la vîrsta 
de 26 de ani, clasați 
ca „inapți pentru ser
viciul militar“ pentru 
motive de ordin fizic 
sau psihic. Numărul 
acestora trece de 
2 200 000 și, într-o pri
mă fază, urmează să 
treacă prin fața comi
siilor medicale 100 000 
de absolvenți ai licee
lor. Mașina de război 
americană din Vietna
mul de sud consumă 
multă carne de tun și 
ea trebuie să fie, după 
cum se vede, reîm
prospătată.

De fapt, operațiile 
de încorporare a tine
rilor din această cate
gorie au început mai 
demult, dar autorită
țile de la Washington 
au preferat ca ele să 
se desfășoare în cel 
mai strict secret. „O- 
dată cu intensificarea 
războiului din Viet
nam — relatează agen
ția FRANCE PRESSE 

birourile de recru
tare au primit ordinul 
să coboare nivelul exa
menelor intelectuale și 
fizice. Este probabil 
ca un mare număr de 
tineri, respinși în tre
cut de la efectuarea 
serviciului militar, să 
fie găsiți acum apți“. 
Dar, în ultima vreme, 
au apărut și alte for
me, mai rafinate de 
procurare a recruților.

Ele se înscriu în ca
drul politicii autori
tăților de a „descuraja“ 
pe tinerii care ar in
tenționa să manifesteze 
public împotriva răz
boiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. In conse
cință, după cum a dez
văluit senatorul Philip 
Hart într-o scrisoare a- 
dresată ministrului jus
tiției, Nicholas Katzen- 
hach, numeroși stu
denți și-au văzut anu
late amînările de la 
încorporare pentru stu
dii și au fost chemați 
în cazărmi. Cel mai 
recent caz, menționat 
de senatorul Hart, este 
acela al unui grup de 
zece studenți de la 
Universitatea Michigan 
cărora, generalul Lewis 
Hershey, directorul ge
neral al serviciilor de 
recrutare, le-a trimis 
ordine de încorporare 
pentru că au luat parte 
la o demonstrație îm
potriva politicii Wa
shingtonului care a 
avut loc la 15 octom
brie în fața 
de recrutare 
Arbor.

Nu este 
imaginat felul cum au 
primit tinerii din 
S.U.A.
de Pentagon cu 
lejul Anului Nou. 
„mostră“ 
rită vineri, cînd, 
multe sute de 
în mare 
studenți, au 
tat la New York 
rînd să se pună capăt 
războiului din Viet
nam. In rîndurile ma- 
nifestanților — rela
tează agenția ASSO- 
CIATED PRESS — 
puteau fi văzuți nu
meroși tineri cu chi
tare care interpretau 
cîntece populare avînd 
texte adecvate eveni
mentului.
aceste 
referea Ia încetarea 
focului din Vietnam 
pentru o perioadă de 
30 de ore, exprima în
tr-un chip cit se poate 
de semnificativ starea 
de spirit antirăzboini
că a tineretului din 
S.U.A.:
„Treizeci de ore re
prezintă un început, 
Hey, Lyndon, ascultă 
Și fă din ele 30 de ani 
sau chiar mai mulți 1“

Ecourile ultimei în
fruntări din sinul U- 
niunii creștin-democra- 
te nu s-au stins și ar
mistițiul șubred la care 
combatanții au consim
țit pare primejduit. 
Strauss tulbură din 
nou apele ? De astă 
dată agresivul politi
cian nu a intrat în 
scenă, deși în actul 
doi ne putem aștepta 
la o zgomotoasă apa- 

> riție a sa. Motivele dis
cordiei care se anunță 
în partidul guverna
mental vest-german au 
alte surse. Adenauer 
aflat la o vîrstă înain
tată ar fi decis să re
nunțe la funcția de pre
ședinte al U.C.D. Bă- 
trînul om politic dă 
semne de oboseală cu 
toate că în campania 
electorală a parcurs 
mii de kilometri într-un 
turneu oratoric exte
nuant chiar pentru un 
om mai tînăr. Acum 
excancelarul se arată 
ispitit de a abandona 
o funcție împovără
toare. Declarația sa că 
va părăsi președinția 
U.C.D. a fost totuși 
întâmpinată cu scepti
cism. Unii comentatori 
fac aluzie la un trecut 
destul de apropiat cînd 
Adenauer a mai vestit 
retrageri spectaculoase 
care nu s-au realizat, 
în 1959, amintește 
„NEUER ZURCHER 
ZEITUNG“, Adenauer 
comunicase intenția de 
a schimba fotoliul de 
cancelar cu cel de pre
ședinte al statului. Dar 
curând s-a răzgîndit. 
„O astfel de cotitură nu 
este nici de data aceas
ta exclusă“ — scrie 
ziarul elvețian. Motivul 
trebuie căutat în presu
pusa intenție a lui Er
hard de a plasa un om 
de încredere de al său 
în postul părăsit de că-

tre Adenauer. Excan- 
celarul i-a provocat (și 
îi provoacă) destule 
dificultăți urmașului 
său pentru ca Erhard 
să fie dornic Ca să 
evite reeditarea situa
ției. însă înalta func
ție este rîvnită de 
mai mulți politicieni. 
Unii din ei fac parte 
din grupul celor ce 
nu-1 agrează pe actua
lul cancelar. Ei vor 
contesta o alegere im
pusă de Erhard pen
tru a-i limita influența. 
Rainer Barzel, preșe
dintele fracțiunii par
lamentare U.C.D., este 
citat printre cei care 
s-ar opune unei formu
le favorabile lui Er
hard.

Desemnarea unui nou 
președinte al U.C.D. 
ar ațîța pasiunile deo
camdată amorțite și ar 
redeschide răni care 
sînt departe de a se fi 
cicatrizat. într-un 
menea caz, în 
controverselor ar 
mult mai multe 
bleme nevralgice 
Bonnului. Există de a- 
ceea două posibilități :

1) Adenauer să-și 
păstreze funcția, deși 
unii din colegii săi din 
U.C.D. ar dori să-l 
vadă cît mai grabnic 
departe de preocupă
rile politice;

2) Dacă totuși Ade
nauer se retrage, să fie 
găsit un 
neutru", un 
pe care să-l ___ __
diferitele tendințe din 
U.C.D., numirea lui 
avînd darul să conser
ve actualul echilibru 
de forțe din interiorul 
partidului democrat- 
creștin.

Oricum, apele sînt 
iarăși tulburate...

ase- 
sfera 
intra 
pro- 

ale

„candidat 
candidat 
accepta

E. OBREA

birourilor 
din Ann

greu de

tinerii
„cadoul“ oferit 

pri- 
O 

a fost ofe- 
mai 

tineri, 
majoritate 

manifes- 
ce-

Unul din 
texte care se
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învingător a ttisil...
arbitru!

„Omul din umbră", „arbitrul", „omul torte" al Da- 
homeyului, generalul Cristophe Soglo, și-a pierdut 
in cele din urmă răbdarea. El n-a mai vrut să stea 
nici in umbră și nici 'să arbitreze conflictele dintre 
politicieni și triburi. A vrut să fie doar omul forte, 
șeful suprem, deținătorul Întregii puteri. Și, de unde 
pînă nu demult Soglo urca pe podium înarmat doar 
cu un fluier, de astădată și-a făcut apari/ia echi
pat cu mănușile de competiție. Mănuși grele, blin
date. Adversarii de pe ring au fost făcufi, amîndoi, 
K. O. Învingător a ieșit arbitrul și el și-a ridicat 
ambele mlini în sus, impunînd publicului tăcere și 
supunere.

In legătură cu instalarea Iui Soglo ca președinte 
al Dahomeyului, observatorii remarcă în primul 
rînd lipsa oricărei surprize în cercurile politice in
teresate. Lovitura de stat era considerată de multă 
vreme posibilă, dacă nu imirfbntă, avîndu-se în ve
dere antecedentele. Se știe că după înlăturarea, în 
1963, a fostului președinte Maga, militarii au pre
luat puterea și au exercitat-o pînă în ianuarie anul 
următor, cînd au avut loc alegeri. Acțiunea din 1963 
a militarilor a avut drept scop „salvarea situației", 
întruclt regimul lui Maga era la marginea prăbu
șirii datorită acțiunilor maselor nemulțumite. Or, în 
ultimul timp se crease o situație aproape identică.

După alegerile din 1964, generalul Soglo „a con
simțit" ca cei doi politicieni rivali, Apithy și Aho- 
madegbe să preia, în echipă, conducerea, unul ca 
președinte și celălalt ca vicepreședinte și prim-mi- 
nistru. Formula era menită „să pună capăt disen
siunilor" care destrămau „tara". Ea n-a dat însă re
zultate. Promovînd o politică la fel de nepopulară 
ca și Maga, ei au provocat nemulțumiri în rîndu- 
rile populației, mai ales ale oamenilor muncii. In al 
doilea rînd, rivalitățile dintre Apithy și Ahomadegbe 
departe de a se estompa s-au ascutit și mai mult, 
fiecare din ei urmărind să-l înlăture pe celălalt.

In aceste condiții se prevedea deci că Soglo va 
căuta iarăși să „salveze situația", și de aceea ac
țiunea lui n-a stîrnit surprize. Întrebarea care se 
punea era dacă va încerca vreo formulă sau va lua 
conducerea pe cont propriu. Generalul a optat, în 
cele din urmă, (după un scurt și insignifiant inte
rimat al Iui Congacou) pentru cea de-a doua solu
ție. Imediat după preluarea puterii, noul președinte 
a anun|at suspendarea constituției, dizolvarea Adu
nării Naționale, a tuturor partidelor și a consiliilor 
generale și municipale din tară. Aceste măsuri au 
însemnat lovitura de grafie dată vechilor politicieni 
și mai ales foștilor președinți Maga și Apithy, ca 
și iui Ahomadegbe care, cu numai două săptămîni 
în urmă, își creaseră fiecare clte un partid propriu.

Nu există nici un indiciu că regimul lui Cristophe 
Soglo se consideră interimar sau „de serviciu". Cu 
toate acestea includerea în noul guvern a lui Zin- 
zon, fost ministru de externe pe timpul Iui Maga, 
a dat naștere Ia presupuneri în sensul antrenării 
tendințelor politice la acțiunile generalului. în ace
lași context sînt privite și convorbirile lui Soglo cu 
conducătorii sindicatelor, în urma cărora a fost con
stituit „Comitetul reînnoirii naționale". Arbitrul în
vingător vrea ca nimeni să nu mai urce pe ring.

ION D. GOIA

9 GEOLOGUL Janos Oravecz, colaborator știin- , 
țific la secția de geologie a Universității din Buda
pesta, a descoperit în Munții Buda rămășițe ale , 
unor vietăți microscopice care au trăit; acum 200 
de milioane de ani. Aceste vietăți s-au păstrat în 
întregime într-un „mormînt” de cremene. Prin pre
lucrare chimică, cremenea a fost dizolvată, iar fo
silele pe care le conținea au putut fi scoase în 
acest fel în evidență. Ele au devenit transparente, . 
și structura lor internă a devenit vizibilă. Cerce
tătorul a descoperit un mare număr de fosile ale 
unor vietăți care au trăit acum 180—200 milioane 
de ani.

î seug

In lampa filateliștilor 
a survenit o întîmplare 
foarte rară: un nou 
timbru poștal, emis re
cent pe insula Okina- 
wd, nu-și găsește acolo 
cumpărători nici chiar 
printre qei mai pasio
nați colecționari.

Ce s-a întîmplat ?
Timbrul respectiv a 

fost emis cu prilejul 
, împlinirii a zece ani de 

guvernare în Okinawa 
a așa-zisului „guvern 
Ryukyu“ (Ryukyu e 
denumirea comună 
prin care sînt desem- 
nățe insula Okinawa și 
grupul de insulițe ce-o 
înconjoară). „Guvernul 
Ryukyu“ este un organ 
marionetă, complet 
subordonat' autorităților 
militare aniericane care

au transformat Okina
wa într-o bază militară 
a S.U.A. Locuitorii O- 
kinawei luptă de mult 
timp, perseverent, pen
tru a obține ca ameri
canii să părăsească 
insula. Acum, ei au re
curs și la această nouă 
formă de protest, boi
cotul total al timbrului 
poștal emis cu prilejul 
jubileului pe care ei 
l-au numit, „de înjosire 
națională“.

Amintita formă de 
protest politic e foarte 
originală. Episodul re
latat arată că locuitorii 
Okinawei nu pierd nici 
un prilej pentru a-și 
demonstra aversiunea și 
opoziția față de ocu- 
panții străini.

E. R.

Pe traseul lui Columb
1 UN GRUP de marinari spanioli și francezi care 

au hotărît să facă înconjurul lumii pe bordul unei 
nave construite după modelul caravelei „Nina-IL" 
folosită de Crișțofor Columb a sosit în portul venp- 
zueliaii, Ia Guaira. Echipajul este condus de spa
niolul Etayo Elizondo, care a mai întreprins o . ex
pediție asemănătoare în 1962. Grupul marinarilor a 
părăsit Spania în luna iulie. Ei intenționează acum 
să navigheze în Oceanul Pacific, trecînd prin Ca
nalul Panama.

Un comentariu al lui C. Sulzberger 
în „New York Times"

Viitorul Alianței atlantice îi preocupă pe comentatorii 
mericani, mai ales după ce alegerile prezidențiale din Franța 
au confirmat poziția specială a acestei țări în cadrul N.A.T.O., 
ca urmare a opoziției cunoscute a guvernului gaullist față de 
forma actuală de organizare a pactului. Comentatorul ame
rican C. L. Sulzberger semnează astfel în „NEW YORK 
TIMES“ un articol în care examinează necesitatea unei revi
zuiri a politicii americane

a-

„Există indicii numeroase, 
scrie comentatorul, că dacă 
N.A.T.O. nu va fi reformat în 
conformitate cu punctele de 
vedere afirmate de Franța, de 
Gaulle va denunța tratatul în 
1969, atunci cînd această posi
bilitate va deveni legală. El ar 
dori, se pare, să scoată Franța 
din organizația pactului, rămî- 
nînd mai departe aliată cu 
principalii membri europeni în 
cadrul Uniunii Europei occi
dentale, care rămîne în pi
cioare pînă în 1998“. Sulzber
ger relevă că Statele Unite se 
gîndesc la presiuni asupra 
Franței. Printre aceste presiuni 
figurează amenințările cu mu
tarea sediului N.A.T.O., închi
derea anumitor linii de comu
nicații militare rentabile pen
tru Franța de pe teritoriul 
francez, însă, aparținînd co
mandamentului N.A.T.O. etc.

în ce privește Alianța atlantică.

Printre motivele de nemul
țumire ale Washington-ului, în 
ce privește lipsa de siguranță 
pe care o oferă aliatul fran
cez, Sulzberger citează, de a- 
semenea, „alarma trezită de 
postura antiamericană adoptată 
de Franța în ce privește pro
blemele Asiei de sud-est“. Cri- 
ticile formulate în Franța față 
de anumite aspecte ale politi
cii americane în Vietnam se 
adaugă motivelor de neliniște 
la Washington în legătură cu 
atitudinea generală a Franței 
în sistemul alianței occidentale. 
„Scepticismul“ nutrit la Wa
shington în această privință îl 
face pe autorul articolului din 
„New York Times“ să încheie: 
„Anul 1966 se va dovedi, după 
toate probabilitățile, agitat și 
dificil pentru Statele Unite și 
pentru pactul nord-atlantic în 
relațiile lor cu Franța“.

Cetățeni din Berlinul de vest se pregătesc să treacă in capitala R. D. Germane prin punctul 
Oberbaum spre a-și vizita rudele
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