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Primirea

R. S. Cehoslovace
Marți, 

tovarășul 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit în 
audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace Ia București, Jaroslav 
Sykora, cu prilejul plecării 
sale definitive din Reppblica 
Socialistă România.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească. ,

28 decembrie 1965, 
Nicolae Ceaușescu,

ntrată în cel de al treilea an de existență, 
Fabrica de mașini-unelte și agregate Bucu
rești a asimilat în acest an peste 90 de ma
șini-unelte grele, realizate la un înalt nivel 
calitativ. Anul viitor, așa cum se sublinia cu 
prilejul adunărilor de dezbatere a cifrelor 
de plan, aici se va asimila întreaga gamă de 
tipodimensiuni a strungurilor Carusel, va 
spori în mod deosebit producția de mașini de

alezat și frezat precum și a altor utilaje de înaltă tehnici
tate. Productivitatea muncii va crește eu 18,8 la sută în 
comparație cu realizările înregistrate în acest an. Așadar, 
sarcini sporite, dar, după cum se sublinia în adunare, pe de
plin realizabile. Firește, Ia îndeplinirea obiectivelor planului pe 
1966 o contribuție însemnată o vor aduce tinerii care numără 
aproape 50 Ia sută din totalul salariaților uzinei. CE ACȚI
UNI ÎȘI PROPUN ORGANIZAȚIILE U.T.C. ÎN VEDEREA 
SPORIRII CONTRIBUȚIEI TINERILOR LA ÎNDEPLINI
REA EXEMPLARA A SARCINILOR DE PLAN ? La ancheta 
noastră au răspuns secretarii organizațiilor U.T.C. din sec
toarele de producție.

VASILE JAVRE A, secția u- 
zinaj : „Tinerii au adus o con
tribuție însemnată, la realiză
rile cu care colectivul secției 
noastre încheie acest ultim an 
al șesenalului. Am dobîndit o 
bună experiență în mobiliza
rea tinerilor pentru o partici
pare activă în procesul de 
producție. înainte de consfă
tuirile de producție cu o zi 
sau două, comitetul U.T.C. so
licita tovarășilor maiștri să 
prezinte succint sarcinile pe 
luna în curs, indicînd totodată 
ordinea comenzilor și urgența 
lor. Responsabilii cu produc
ția și calificarea din comitetul 
U.T.C. au organizat apoi o 
scurtă discuție. Cu acest pri-

lej se fixau obiectivele care 
urmau să fie înscrise în anga
jamentele tinerilor. Atunci 
cînd la un tînăr sau altei se- 
observa tendința dc a-și fixa 
un angajament sub posibili
tăți, sau cînd ne dăm seama 
că obiectivele propuse depă
șesc capacitatea tînărului, a- 
tragem atenția asupra acestor 
aspecte. Intervenția noastră 
s-a dovedit de cele mai multe 
ori utilă. în consfătuirile de 
producție tinerii își luau an
gajamente care s-au dovedit 
a fi mobilizatoare. La sfîrșitul

lunii consemnam cu satisfacție 
că cei mai mulți își respectau 
cuvîntul dat.

Am amintit detaliat acest 
lucru întrucît ne-am propus 
să continuăm această acțiune 
și în anul ce vine. Măsurile 
organizatorice pe care condu
cerea uzinei le-a luat de a 
defalca sarcinile de plan pe 
om și mașină vor da posibili
tatea ca tinerii să cunoască și 
mai bine ce au de făcut, să-și 
stabilească angajamente mo
bilizatoare. Rămîne ca noi să 
ne ocupăm cu mai multă aten
ție de tinerii care, dintr-un 
motiv sau altul, nu reușesc 
întotdeauna să-și respecte an
gajamentul. Ne-am gîndit să 
organizăm cu aceștia discuții > 
ori de cîte ori este nevoie, 
să-i antrenăm la demonstra
țiile practice pe care condu
cerea secției le. organizează a- 

.. tunci cînd se introduce o nouă 
tehnologie. Tinerii vor fi a- 
jutați să cunoască- regimurile 
optime de așchiere, normele 
de securitatea muncii“.

o-
se 
un 
au

de-a 45-a 
Partidului 
Comitetul

Cu planul anual
ÎNDEPLINIT

îndepjinind planul anual de producție înainte de termen, 
întreprinderile aparținînd Ministerului Industriei Ușoare rea
lizează în plus, pînă la 1 ianuarie, țesături, tricotaje, con
fecții, încălțăminte în valoare de 160 milioane de lei.

Depășind an de an planul de producție, colectivele fa
bricilor din industria ușoară au realizat în anii șesenalului, 
peste prevederi, produse în valoare de circa 5 miliarde de 
lei. Ele au sporit continuu și gama produselor, realizând în 
prezent peste 40 000 de sortimente.

Cu șapte zile înainte de termen, și-a îndeplinit planul 
anual de producție sectorul industriei chimice anorganice. 
Pînă la sfîrșitul anului, întreprinderile din acest sector 
vor realiza în plus o producție globală în valoare de 
peste 49 milioane Iei.

Planul anual pe ansamblul industriei a fost îndeplinit și 
de unitățile economice din regiunea Dobrogea. Ele au rea
lizat în plus față de planul la zi importante cantități de în
grășăminte chimice, concentrat de barită, ciment, produse 
alimentare, ca biscuiți, conserve de legume și fructe, ulei 
comestibil și alte > produse.

(Agerpres)

ILIE FLOREA, secția mon
taj : „în secția montaj majo
ritatea muncitorilor sînt tineri. 
Anul acesta am avut unele 
greutăți determinate de lipsa 
unui decalaj corespunzător 
între uzinarea pieselor și faze
le de montaj. Dacă aprovizio-

narea ritmică a locurilor de 
muncă la reperele necesare 
montajului este o problemă 
care reclamă din partea con
ducerii luarea unor măsuri 
corespunzătoare, în ceea ce 
privește calitatea montajului 
cred că un sprijin substanțial 
îl putem aduce și noi, organi
zația U.T.C. O parte din cau
zele care fac ca anumite 
perații de montaj să nu 
realizeze întotdeauna la 
nivel calitativ superior
fost relatate și în adunarea 
de dezbatere a cifrelor de 
plan. Altele le cunoaștem 
din activitatea practică din 
secție. Știm, de pildă, 
cele mai multe necazuri 
avem cil tinerii care nu au 
reușit încă să cunoască schema 
cinematică a mașinilor pe 
care le montează. Am propus 
ca înainte de introducerea în 
fabricație a unui nou tip de 
utilaj, la cursurile de ridicare 
a calificării, tinerii să studieze 
schema cinematică a mașinii, 
tehnologia de montaj. Anul 
trecut nu s-a făcut acest lu
cru. El a fost prevăzut acum 
în tematica cursurilor de ri
dicare a calificării pe care 
conducerea secției le organi
zează. In același timp la fie-

V. DINULESCU 
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Comitetului Central 
Partidului Comunist 

Francez
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei 

aniversări a creării 
Comunist Francez,
Central al Partidului Comu
nist Român vă transmite dv. 
și prin dv. tuturor comuniști
lor francezi, un cald salut to
vărășesc și felicitări .cordiale.

în cei 45 de ani de existen
ță, continuînd cele mai bune 
tradiții revoluționare ale po
porului, Partidul Comunist 
Francez și-a . consacrat întrea
ga sa activitate 
reselor vitale 
muncitoare din

slujirii inte- 
ale maselor

9 - -
rea aspirațiilor de pace 
progres social ; 
francez.

Urăm Partidului Comunist
Francez noi succese în 1 
și activitatea sa închinate tri
umfului cauzei democrației, 
socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN

tăcută de tovară- 
Ceaușescu, secre- 
al C.C. al P.C.R..

Școala noastră superioară 
formează astăzi nu numai ca
dre de specialiști pe care le dă 
producției, ci, totodată, crește 
oameni de știință. Este o ve
che tradiție în facultăți ca 
marii noștri universitari să-și 
crească elevi cu care să cola
boreze în realizarea unor lu
crări științifice, care să le fie 
discipoli.

Expunerea 
șui, Nicolae 
tar general
la recenta sesiune a Marii A- 
dunări Naționale, care a adop
tat legea pentru înființarea 
Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice, este o rtouă 
expresie a grijii cil care parti
dul îndrumă activitatea oa
menilor de știință, a continuei 
preocupări pentru ca bogatele 
noastre tradiții științifice să se 
dezvolte, cercetarea să fie tot 
mai strîns legată de nevoile 
vitale ale economiei, să spo
rească rolul științei in asigura
rea progresului multilateral al 
societăț ii noastre, 
demnati să

Sintern iri- 
chibzuim asupra

MnMWMS

Vedere panoramică a cartierului Țiglina II din Galați
Foto: AGERPRES

Hidrocentrala de ia Girleni produce
Hidrocentrala de la Gîrleni — 

a noua din cele 12 ce se con
struiesc în aval de Stejaru — a 
dat primii kilowați sistemului e- 
nergetic național. Cele două 
grupuri generatoare ale hidro
centralei ridică totalul puterii in-

stalate a hidrocentralelor constru
ite pe rîul Bistrița la 357 000 ki
lowați, adică aproape trei sferturi 
din întreaga putere instalată 
centralele electrice din țară 
anul 1938.

Turbinele și generatoarele cu

în 
în

care este echipat noul obiectiv 
energetic sînt realizate de uzi
nele constructoare de mașini Re
șița, iar echipamentul electric la 
Uzinele „Electroputere“ din Cra
iova și „Automatica“ din Bucu
rești. (Agerpres)

Cluburile își așteaptă
oaspeții. Dar ce le oferă ?

c elegantă, înălțată de cîțiva ani), 
din nou film, iar sus, la cîteva 
mese se joacă șah. De fapt, sea
ra aceasta nu constituie o excep
ție în activitatea clubului. Din 
programele lunare de activitate

în rest, film, șah și, de curînd, 
în planul pe luna decembrie 
s-au introdus printre rînduri, și 
„vizionările la televizor“ (aceasta 
în urma unei scrisori prin care 
un tînăr muncitor sesiza ziarul

grăitoare, ne-am întrebat dacă 
nu cumva la Cugir organizarea 
timpului liber al tineretului este 
socotită o chestiune minoră. Toți 
cei cu care am stat de vorbă au 
protestat împotriva unei astfel

îteva 'seri pe
trecute în Cu
gir ne-au intro
dus în viața cul
turală a orașului. 
La clubul „7 
Noiembrie“ rula 
un film venit 
pentru a doua

oară. Sala — aproape goală. De 
altfel responsabilul cinematogra
fului ne-a mărturisit că uneori i-a 
venit același film și de patru ori 
în decurs de nici doi ani. lnir-o 
sală alăturată, în jurul a 'trei 
meșe de tenis, se aflau cîțiva 
copii îndrumați de un instructpr. 
La clubul Uzinelor mecanice, de 
altfel locul cel mai propice pen
tru distracție (o construcție nouă.

însemnări despre timpul liber al tinerilor din Cugir

ne-am dat seama că acțiunile 
cele mai des întîlnite sînt confe
rințele (care de multe ori nici nu 
se țin la club, ci în sălile cul
turale din unele sectoare ale uzi
nei), sau recenziile unor cărți.

nostru că televizorul stă nefolosit 
și la care comitetul sindicatului 
din întreprindere' trebuia să răs
pundă că „s-au luat măsuri“).

Aceste cîteva instantanee fiind, 
prin ele însele, cît se poate de

de bănuieli. Să vedem însă ce 
ne dezvăluie realitatea. La con
ferințele de alegeri ale organiza
țiilor U.T.C. din cele două între
prinderi din oraș (Uzinele meca
nice și Uzina „30 Decembrie“),

in dările de seamă s-a scris exact 
cîte o pagină, .din, douăzeci, des
pre activitatea cultural-distractivă. 
Iar în pagina aceasta frazele erau 
de genul: „Comitetul U.T.C. s-a 
preocupat în permanență de or
ganizarea în mod .cit mai plă
cut...“ sau: „Comitetul U.T.C. 
s-a îngrijit de organizarea. unor 
acțiuni educativ-distractive ca: 
seri ale tineretului, vizionări de 
filme, duminicii sportive etc". 
Așadar, nimic ■. concret, totul, în 
general. De fapt, și, planurile de 
muncă trimestriale ale celor două 
comitete U. T. C. dovedesc

D. MATALÄ

(Continuare in pagina a ll-a)

modului 
tivitatea 
preocupările noastre de a tace 
din fiecare facultate un centru 
de cercetare, de a concentra 
toate torțele științifice din in
stitut spre realizarea unor teme 
de imediată 
perspectivă.

Considerăm 
experiență pe 
putem dezvolta o 
prodigioasă întăturînd deficien
țele existente. Răspunzind in 
cadrul anchetei pe care redac
ția ziarului o întreprinde, aș 
vrea să mă opresc asupra unui 
lucru pe care-1 socotim foarte 
important în activitatea de cer- 

, cetare.
Un iad or hotărîtor pentru 

obținerea unor rezultate re
marcabile in munca științifică 
este desfășurarea activității de 
cercetare în cadrul unor colec
tive de cercetare judicios alcă
tuite. In trecut, această for
mă de desfășurare a activității 
de cercetare științifică apărea 
ca ceva izolat; acum Insă ea 
constituie forma de bază. Un 
exemplu cifric este conclu
dent : din numărul total de 
teme de cercetare prevăzute 
pentru anul 1965. peste 70 la 
sută au fost abordate în colec
tive de cercetare, iar restul 
sînt rezolvate individual, din
tre care cele mai multe sînt 
teze de doctorat.

Un prim aspect al muncii în 
colective se referă la dezvol
tarea și perfecționarea cadre
lor didactice tinere. Prin con
stituirea unor colective în care 
tinerele cadre didactice lucrea
ză alături de cadrele didactice 
mai vîrstriice, se realizează o 
îmbinare armonioasă a expe
rienței valoroase acumulată de 
aceștia din urmă, de-a lungul 
anilor, a maturității lor științi
fice, cu elanul și îndrăzneala 
creatoare caracteristice tinere-

in care concepem ac- 
științifică, să adincim

necesitate și de

că avem o 
temelia căreia 

activitate

(Continuare in pagina a ll-a)

Concurs de creație
în întîmpinarea celui de-al IV-lea Congres al U. T. C.

Irt cinstea celui de al IV-lea Con
gres al U.T.C., Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, în co
laborare cu Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, organizează un 
concurs ' * ' ’ _
tru tineret, poezie și lucrări în pro
ză, care este deschis membrilor 
Uniunilor de creație, precum și 
creatorilor amatori.

Concursul își propune să contri
buie Ia stimularea creației origi
nale, să consacre și să popularizeze 
în rîndul tinerilor noi lucrări muzi
cale și literare, inspirate din munca 
și viața tineretului țării, care să re
flecte profilul moral-cetățenesc 
înaintat al tinerei generații, dra
gostea fierbinte pe care o nutrește 
tineretul iață de partid și popor.

urași Artă, organized; 
de cîntece de masă, pen-

CONCURSUL SE VA DESFĂȘU
RA ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 
1966—5 MARTIE 1966. CELE MAI 
IZBUTITE LUCRĂRI VOR FI PU
BLICATE PERIODIC ÎN ZIAR.

Lucrările vor fi expediate pe adre
sa : „Scînteia tineretului" Piața 
„Scînteii“, București, cu specificația 
„Pentru concursul de creație în 
întîmpinarea Congresului U.T.C.“. 
Ele vor purta cîte un motto ales de 
autori fiind însoțite de un plic închis 
care să conțină numele autorului, a- 
dresa și mottoul ales, pentru a asi
gura secretul numelui.

Un juriu format din personalități 
artistice va hotărî premierea lucră
rilor.

Se vor acorda următoarele premii
C1NTECE DE MASA

Premiul I muzică și text 6 000 Iei 
Premiul II muzică și text 4 000 Iei 
Premiul III muzică și text 3 000 Iei 
Două mențiuni a 1 500 lei fiecare

Premiul II
Premiul III 
Două mențiuni a 
fiecare

3 000
2 000 

cite 1 000

lei 
Iei 
lei

POEZIE

(un autor poate participa cu mai 
multe poezii sau poeme, cu cicluri 
de poezie)

Premiul I 4 000 lei

(schițe, reportaje, povestiri)

PROZA

Premiul I 4 000 Iei
Premiul II 3 000 lei
Premiul III 2 000 lei
Două mențiuni a cîte 1 000 lei
fiecare.
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Elevii liceelor din raio
nul 30 Decembrie din Ca
pitală au prezentat un 
montaj Uterar-muzical de
dicat aniversării Repu
blicii.

62 de elevi de la. liceele 
„I. L. Caragiale“, „M. Sa- 
doveanu", „Dr. Petru Gro- 
za“ au purtat un dialog 
despre azi și ieri, prin ver
suri despre patrie și partid, 
prin compoziții plastice 
statuare, prin momente 
muzicale bine alese, prin 
impresionantul cor vorbit. 
Momentele montajului au 
înfățișat o întreagă pe
rioadă istorică; de la pro
clamarea Republicii — și 
pînă la prefacerile adinei, 
înnoitoare, înfăptuite de 
popor, sub conducerea 
partidului, în ultimii ani.

După ce la insistențele 
publicului, cortina s-a tras 
o dată și încă o dată, i-am 
văzut pe acești talentați 
recitatori sărutîndu-se pen
tru reușită

A fost o izbutită mani
festare organizată de Co
mitetul raional U.T.C. 30 
Decembrie, la care și-au 
adus contribuția și tovară
șul Lepădătescu Mircea, 
șeful secției cercetări juri
dice de pe lingă Academia 
Republicii Socialiste Ro
mânia, care a subliniat în 
cuvîntul său, importanța 
proclamării Republicii, pre
cum și poetul Cezar Baltag, 
care a citit din versurile 
sale.

Cei patru prezentatori 
(elevii Trofin Ana, Petres- 
cu Carmen, Gedo Nicolae, 
Pooa Radu) au susținut cu

Centrala telegrafică 
automată la Tg. Mureș

La Tg. Mureș a fost pusă în 
funcțiune prima centrală tele
grafică automată cu o capaci
tate de 40 linif. O dată cu a- 
ceasta, orașul Tg. Mureș a fost 
conectat la rețeaua automată te
lex din țară.

Anul acesta, și centrala tele-

Hunedoara:

Microraionul
nr. 4

Constructorii de locuințe din 
orașul Hunedoara, care au dat 
pînă acum în folosință siderur- 
giștilor toate apartamentele pre
văzute pentru acest an, au în
ceput lucrările la un nou com
plex de locuințe denumit mi
croraionul nr. 4. Pentru început 
cor fi construite aproape 500 de 
apartamente, o școală cu 16 săli 
de clasă, un cinematograf cu 
800 de locuri și un complex co
mercial. La construcția acestor 
locuințe, un accent deosebit se 
pune pe îmbunătățirea confortu
lui. Multe din apartamente sînt 
prevăzute cu cîte 4 camere și 
dependințe.

In orașele și centrele indus
triale din regiune se află în 
construcție blocuri însumînd 
1500 de apartamente din cele 
3 758 prevăzute a fi date în fo
losință în anul viitor.

(Agerpres)

Moment din montajul literar- muzical dedicat aniversării Republicii de către elevii liceeloi 
din raionul 30 Decembrie. poto . § VIOREL

succes comperajul monta
jului, iar regizorul monta
jului, studentul Popa Gri- 
gore, de la Institutul de 
artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ a 
pus — după cum a dove
dit-o calitatea spectacolu
lui — multă pasiune în 
realizarea lui.

Elevi care în 1947 încă 
nu se născuseră au adus 
un cald omagiu sărbătorii 
Republicii și-au exprimat 
sentimentele de adincă pre
țuire pentru viața minu
nată pe care o trăiesc, sub 
cerul luminos și liber al 
patriei socialiste.

V. G.

fonică automată din Tg. Mureș 
s-a îmbogățit cu încă 1000 de 
numere. In prezent se fac im
portante lucrări de extindere a 
cablurilor și rețelelor telefonice 
în oraș.

(Agerpres)

Pregătiri intense la cofetăria 
Scala

Foto: AGERPRES

SPORT
Hoclieiștii noștri au cîștigat 

din nou „Cupa Dunării“
Cea de-a 4-a ediție a compe

tiției internaționale (le hochei 
ve gheață „Cupa Dunării“ a 
fost ciștigată de echipa orașului 
București, care aseară în ultimul 
meci a întrecut cu scorul de 
6—0 (2—0, 3—0, 1—0) selecțio
nata Belgradului. Punctele au 
fost marcate de Vacar (2), Bașa,

PE SCURT
• Tn cadrul turneului inter- 

bucureștean contînd pentru cam
pionatul republican masculin de 
baschet, marți, în sala Floreasea 
s-au disputat două întîlniri sol
date cu următoarele rezultate : 
Dinamo — Știința 75—73 (41— 
33) și Steaua — Rapid 79—72 
(33—35),

Astăzi, de la ora 17, au loc 
meciurile : Steaua — Știința și 
Dinamo — Rapid.

• La Colorado Springs a în
ceput turneul internațional de 
hochei pe gheață „Cupa Allan 
Brown“. La actuala ediție parti
cipă reprezentativele Canadei, 
Cehoslovaciei, Suediei și U.R.S.S. 
Anul trecut competiția a fost cîș- 
tigată de echipa U.R.S.S., urmată 
de selecționatele Cehoslovaciei și 
Canadei.

Meciul inaugural s-a desfășu
rat între echipele Cehoslovaciei 
și Suediei.

La capătul unui joc de un bun 
nivel tehnic și în care hocheiștii 
cehoslovaci au fost net superi
ori, victoria a revenit reprezenta
tivei Cehoslovaciei eu scorul de 
8—3 (1—0, 4—1, 3—2). Cel mai 
bun jucător al învingătorilor a 
fost Nedonanski, autorul a trei 
goluri.

In ziua a doua a turneului 
internațional de hochei pe ghea
ță de la Colorado Springs, re
prezentativa U.R.S.S. a învins e- 
chipa Suediei cu scorul de 4—3 
(1—1, 1—0, 2—2).

• Astăzi se desfășoară pe sta
dionul din Florența cea de-a 

Tarciu, Ștefan și Ferenczi. Toa
te cele patru ediții ale competi
ției s-au încheiat cu succesul 
liocheiștilor români.

Clasamentul final: 1. Bucu
rești ; 2: Budapesta; 3. Sofia ;
4. Belgrad.

Echipa orașului București a 
cîștigat toate meciurile susținute 
în cadrul actualei ediții.

treia întâlnire dintre reprezenta
tivele Bulgariei și Belgiei con
tînd pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal. Câș
tigătoarea acestui joc se va cali
fica pentru turneul final de la 
Londra.

• Cunoscutul internațional 
portughez, Eusebio, de la Benfi
ca Lisabona, este cîștigătorul tro
feului „Balonul de aur“ ce se 
acordă de către revista „France 
Footbal“ celui mai bun fotba
list european al anului.

• Competiția internațională de 
ciclism „Tur de l’Avenir“, re 
zervată cicliștilor amatori, se va 
desfășura între 2 și 14 iulie 1966. 
Traseul va măsura 1955 km (fată 
de 2185 km în 1965) împărțiți 
în 12 etape.

• Proba de dublu din finala 
Cupei Davis, pe care și-o dis
pută la Sidney echipele Austra
liei și Sapniei, a revenit cuplului 
australian Newcombe-Roche, 
care a întrecut cu scorul de 6—3, 
4—6, 7—5, 6—2, perechea spa
niolă Santana-Arilla.

Tn urma acestui rezultat, Au
stralia conduce cu 3—0 și cîș- 
tigă pentru a 13-a oară tradițio
nalul trofeu.

• Astăzi în localitatea Hastings 
din Anglia începe tradiționalul 
turneu de șah. La actuala edi
ție participă o serie de valoroși 
șahiști printre care marii maeș
tri internaționali Zvetozar Gligo- 
rici (Iugoslavia), Florin Gheor
ghiu (România), Wolfgang Uhl- 
mann (R. D. Germană).

(Agerpres)

INFORMAȚII Constantin Olcescu ~
Semnarea Protocolului 

privind schimburile co
merciale și plățile între 

Republica Socialistă 
România 

și Republica Cuba 
pe anul 1966

La 28 decembrie a avut loc 
la București, semnarea Protoco
lului privind schimburile comer
ciale și plățile între Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba pe anul 1966.

Din partea română protocolul 
a fost semnat de Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, iar din partea cu- 
bană de Herminio Garcia Lazo, 
vice-ministru în Ministerul Co
merțului Exterior.

La semnare au fost de față 
Manuel Yepe Menedez, ambasa
dorul Republicii Cuba la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Republica Socialistă România 
va livra în Republica Cuba uti
laje pentru fabrici de ciment, 
compresoare frigorifice, piese de 
schimb pentru tractoare, produse 
alimentare și alte mărfuri.

Republica Cuba va livra în 
Republica Socialistă România 
sinter de nichel, conserve și 
sucuri de fructe tropicale și alte 
mărfuri.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

„Criteriile de clasificare, codi
ficare și simbolizare în mecani
zarea lucrărilor de planificare și 
evidență“ au constituit subiectul 
unei noi consfătuiri-schimb de 
experiență, organizată marți de 
Ministerul Finanțelor, în cadrul 
unui ciclu periodic de astfel de 

• acțiuni întreprinse în domeniul 
mecanizării evidenței contabile 
în economia noastră națională.

(Agerpres) 
----- e——

Extinderea hotelului 
„Carpați" din Brașov

La Brașov și-a deschis porțile 
noua aripă a hotelului Carpați. 
Pictori, sculptori, ceramiști, meș
teri sticlari, zidari și tîmplari 
și-au împletit talentul pentru 
asigurarea unor condiții de odih
nă cit mai agreabile. Fiecare 
etaj este zugrăvit într-o anumită 
culoare, iar cele 190 de camere 
ale hotelului au fiecare un as
pect particular, ele dispun de 
radio, telefon, televizor. Siste
mul de încălzire în camere este 
asigurat prin plăci radiante din 
aluminiu, montate, în plafoane. 
Noua clădire este prevăzută cu 
un hol de recepție, pardosit, cu 
marmură și pereții capitonați cu 
lambriuri. Aici vor funcționa ma
joritatea serviciilor: recepție, sa
lon de corespondență, birouri de 
schimb valutar, standuri pentru 
desfacerea obiectelor de artiza
nat, cabine telefonice.

Prin darea în folosință a noii 
aripi, capacitatea hotelului bra
șovean crește cu 380 de locuri.

(Agerpres)
• ■ . ■ • • • ■.r~ I.'

1

Un grup de membri ai Aeroclubului „Oțelul“ al Combinatului siderurgia „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din Galați, lucrînd la confecționarea aeromodelelot ca care vot concura in sezonul 

eompetițional din 1966
Foto: AGERPRES

luptător de frunte

al clasei muncitoare
„înalt, spătos, figură de Her- 

cule, cu ochii cuceritori... agita
tor pînă la jertfă, plin de toată 
învățătura socialistă a timpului, 
a lăsat urme trainice în rîndu- 
rile muncitorilor ceferiști, și o 
amintire de neuitat printre cei 
ce l-au mai cunoscut“.

Astfel îl descrie un contempo
ran pe Constantin Olcescu.

La împlinirea a o sută zece 
ani de la naștere evocăm cu 
stimă și admirație Viața scurtă 
dar plină de învățăminte a lui 
C. Olcescu, unul din înaintașii 
de seamă ai mișcării noastre 
muncitorești.

Născut la Iași, la 31 decem
brie .1855, tînărul Olcescu se în
scrie la școala tehnică de mașini 
și unelte agricole din localitate 
și după absolvire, este angajat ca 
muncitor în atelierul de turnăto
rie al școlii.

Tn anul 1883. Olcescu vine în 
București, unde se angajează ca 
muncitor turnător la Atelierele 
căilor ferate de la Gara de Nord, 
în capitala țării, cu atelierele ei 
mâți, cu un proletariat în plină 
formare, C. Olcescu își îmbogă
țește cunoștințele studiind lite
ratura socialistă. în memorialul 
apărut în gazeta „Democrația 
socială“ din 7 iunie 1892, Anton 
Bacalbașa scria că, vizitîndn-1 
acasă, a zărit pe masă o mulțime 
de cărți „lot ce șe scrisese în ro
mânește despre socialism : cărți 
cu scoarțe rupte, reviste, gazete, 
o întreagă avere intelectuală, care 
domnea ocolo în mijlocul unei 
mizerii izbitoare“. Se aflau aici 
broșuri ale lui August Bebel, 
articole semnate de Nicolae Co- 
dreanu, C. Dobrogeanu-Gherea, 
dr. Russel, gazeta „Contem
poranul“, „Revista socială“ etc., 
în paginile cărora apăreau nume
roase articole de popularizare a 
operei lui K. Marx și Fr. Engels.

Figură impunătoare, orator ta
lentat, Constantin Olcescu este 
îndrăgit de tovarășii săi de mun
că, cărora le explica mecanismul 
exploatării și necesitatea organi
zării, ca singură armă de luptă a 
proletariatului pentru cîștigarea 
de drepturi.

Viața-i atît de scurtă este 
strîns legată de o etapă impor
tantă din istoria mișcării noas
tre muncitorești : etapa creării 
organizațiilor profesionale fără 
patroni, înființarea primelor orga
nizații politice ale muncitorilor — 
Cercurile muncitorești.

Creat în anul 1887, Cercul 
muncitorilor din București, cea 
dmtîi organizație muncitorească 
cu caracter politic, a marcat în
ceputul unirii socialismului știin
țific cu mișcarea muncitorească. 
Făcîrid parte din comisia de re
dactare a statutului Cercului, 
Olcescu și-a adus în cadrul aces
teia o importantă contribuție.

In ședințele Cercului, el sub
linia importanța atragerii munci
torilor la izvoarele de cultură prin 
organizarea unor cursuri de isto
rie a socialismului sau de econo
mie politică. Olcescu însuși dă
dea un admirabil exemplu în a- 
ceastă privință; - ........

Totodată, hr mijlocul tovarăși
lor săi Olcescu milita pentru o 
luptă . hotărîtă împotriva exploa
tării, prin organizare.

în scopul coordonării și orga
nizării luptei muncitorilor cefe
riști, din inițiativa lui C. Olcescu 
a fost creată la 19 noiembrie
1887, „Societatea generală a lu
crătorilor în fier și lemn“.

în ziua înființării societății în 
fața unei mulțimi de peste o 
mie de oameni, C. Olcescu, pri
mit cu puternice aplauze, decla
ră constituită societatea menită să 
apere - interesele și drepturile 
muncitorilor ceferiști. în ovațiile 
celor prezenți, Olcescu este ales 
președinte al societății.

Primul succes al societ'ții l-a 
constituit faptul că, în urma lup- 
.tei desojiise a muncitorilor turnă
tori care au declarat grevă. Di
recția generală a fost nevoită să 
renunțe la măsura arbitrară de 
scădere a salariilor acestora.

Viața ceferiștilor continua însă 
a fi grea; salariile erau mi
nime, iar la începutul anului
1888, căutînd să preîntîmpine <> 
nouă grevă, direcția ia unele mă
suri represive care au sporit 
nemulțumirea ceferiștilor.

Totodată, solidarizarea ceferiș
tilor din București cu greva to
varășilor lor de la Atelierele Gării 
din Galați, prilejuiește o accen
tuare a măsurilor represive, Di
recția generală fiind convinsă că 
acțiunea greviștilor gălățeni este 
dirijată de „Societatea generală a 
lucrătorilor în fier și lemn“.

înăbușită prin teroare, lupta 
greviștilor din Galați a fost dusă 
mai departe de către muncitorii 
ceferiști de la Atelierele Gării 
de Nord din București.

Izbucnită în august 1888, 
greva ceferiștilor de la Atelierele 
centrale ale căilor ferate din 
București. a constituit prin 
amploarea, durata și numă

rul participanților, una dintr« 
cele mai importante ridicări la 
luptă a proletariatului din țara 
noastră la sfîrșitul secolului al 
XlX-lea. Un rol deosebit în 
această bătălie de clasă l-a avut 
C. Olcescu și tovarășii săi de la 
turnătorie.

Referindu-se Ia aceștia ziarul 
burghez „România“ scria, după 
înăbușirea grevei, că „nu este 
un secret pentru nimeni că foca
rul grevei a fost la. turnătorie, 
căci în acel atelier este Olcescu, 
președintele societății lor...“.

în timpul grevei, muncitorii 
țineau dese întruniri la sediul 
Cercului muncitorilor sau în îm
prejurimile Capitalei. Acestea au 
căpătat adeseori caracterul unor 
manifestații muncitorești de am
ploare ca aceea din ziua de 23 
august 1888 de la „Bordei“, la 
care au participat aproape 2 000 
de oameni.

Animatorul acestor acțiuni era 
C. Olcescu. în aceste zile, „01- 
cesc.u desfășura — după cum is
torisește Anton Bacalbașa — o 
activitate colosală. El era unul 
din cei mai buni oratoi ai noș
tri. Era măreț să-l vezi la tribu
nă. înalt, voinic, cu privirea ex
presivă, cînd ridica în. sus mî- 
na-i viguroasă, părea un fel de 
Spartacus, plin de revoltă și pjin 
de entuziasm“. ■

Ca urmare a eforturilor sus
ținute depuse de C. Olcescu în 
cadrul Cercului muncitorilor, ce
feriștii din Galați, Iași, Pașcani, 
muncitorii din întreprinderile Ca
pitalei s-au solidarizat cu lupta 
greviștilor sau au deschis liste de 
subscripție în ajutorul acestora.

După încetarea grevei, care a 
durat aproape 30 de zile. Di
recția generală a căilor ferate 
concediază 17 muncitori, prin
tre care și pe Olcescu, căruia i 
se interzice dreptul de a mai fi 
angajat în atelierele statului.

Părăsind Bucureștiul, vajnicul 
luptător se reîntoarce la Iași, 
unde după multă trudă reușește 
să fie angajat la Regia de tutun.

Muncea greu, în aerul infectat 
al atelierelor. Anii de frămîn- 
tări și lipsuri, de luptă și zbu
cium. încep să-și spună cuvîn
tul. Se stinge din viață în vîrștă 
de numai 37 de ani, în luna 
mai a anului 1892, anul cînd 
clasa muncitoare din România 
se pregătea să-și întemeieze par
tidul său de clasă pentru care 
luptase cu atîta însuflețire și 
devotament Constantin Olcescu.

. zi 1JMLINCIOIU'

Drumuri forestiere

Pe noul drum forestier Puz- 
dra-Ostra au trecut primele au- 
toremorci transportînd bușteni din 
bazinele forestiere de pe Valea 
Bistriței la unitățile de industria
lizare din Valea Moldovei.

Prin construirea acestui drum, 
distanța se scurtează cu 50 km, 
iar costul transportului unui me
tru cub de lemn este cu 6 lei 
mai redus.

In acest an, în regiunea Su
ceava s-au construit 196 km dru
muri forestiere, cea mai mare 
parte din ele în masivele Bis
triței și Domei.

Concomitent cu construirea de 
noi rute forestiere, cele aproape 
1 000 km drumuri existente în 
pădurile regiunii sînt supuse pe
riodic lucrărilor de întreținere.

(Agerpres)

Punct de pornire: 
experiența anului 1965
(Urmare din pag. I) 

care utilaj intrat în hala de 
montaj muncitori cu mai 
multă experiență, șefii de e- 
chipă demonstrează tinerilor 
cum se asamblează un reper 
sau altul, cum se introduce 
corect un rulment sau un pi- 
nion, cum se corectează o 
cotă, cum se folosește un dis
pozitiv“.

DUMITRU CRIVĂȚ, scule- 
rie: „îmi dau destul de bine 
seama după dezbateri, că apor
tul tinerilor de la sculerie la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție trebuie să fie mult mai 
mare decît în 1965. Pentru a- 
ceasta cred că este necesar să 
se rezolve cîteva probleme. 
Este vorba în primul rînd de 
perfecționarea cunoștințelor 
profesionale. Modul cum au 
fost concepute cursurile de 
ridicare a calificării în secția 
noastră, nu este cel mai cores
punzător. Nu ar fi rău dacă 
anumite teme legate de execu
ția unei scule sau a unui dis
pozitiv ar fi ținute de cei mai 
buni sculeri. Aceștia, majori
tatea absolvenți ai școlilor 
medii și cu practică îndelun
gată în producție, pot împleti 
mai bine noțiunile teoretice 
cu cele practice. Sînt de pă
rere că tovarășii de la ca
binetul tehnic să dovedească 
mai multă operativitate în 
trimiterea în secție a „Caiete
lor selective“ primite de Ia 
I.D.T. Aici noi găsim multe 
dispozitive și soluții intere
sante pe care le putem folosi. 
Dar. fiindcă aceste broșuri 
sosesc, în secție, de cele mai 
multe ori, cu întîrziere, cabi
netul tehnic ne lipsește de a- 
ceastă posibilitate“.

INGINER MIHAT ZUGRA
VII, locțiitorul secretarului 

comitetului U.T.C. : „Anul vi
itor, sarcinile de producție, 
pe ansamblul fabricii sporesc 
considerabil. Comitetul U.T.C. 
și-a stabilit cîteva măsuri 
care să asigure antrenarea și 
mai activă a tinerilor la rea
lizarea lor. Ce am stabilit 
concret ? In luna ianuarie toa
te organizațiile U.T.C. din sec
toarele de producție vor ana
liza în adunările generale mo
dul cum tinerii au contribuit 
la realizarea sarcinilor de 
producție. Vrem ca aceste 
dezbateri să aibă un caracter 
cît mai concret, la obiect. De 
aceea am indicat organizații
lor U.T.C. să pună în discuție 
acea problemă în care anul 
acesta s-au constatat anumite 
rămîneri în urmă. La uzinai, 
de pildă, va fi analizat felul 
cum pot contribui tinerii la 
reducerea remanierilor și a 
rebuturilor, la mecanicul șef 
aspecte legate de munca ti
nerilor pentru întreținerea 
mașinilor ș.a.m.d. Am stabilit 
ca în cadrul acestor dezbateri 
tinerii fruntași să împărtă
șească din experiența lor, să 
vorbească despre metodele lor 
de muncă, despre felul cum 
își organizează activitatea de 
producție.

Desigur, nu vom realiza cu 
aceste dezbateri totul. Dar 
pornind de aici vom imprima 
organizațiilor U.T.C. un stil 
de muncă care să le obișnu
iască să pună în dezbaterea 
adunărilor aspectele cele mai 
importante ale muncii tineri
lor în producție. Ne-am pro
pus ca la nivelul fiecărei or
ganizații să formăm colective 
care să studieze aspectele pe 
care le ridică munca tinerilor 
într-o lună sau alta. In func
ție de aceasta vom organiza 
apoi dezbateri.

Acțiunile preconizate de or
ganizațiile U.T.C. de Ia Fa
brica de mașini unelte și a- 
gregate-București răspund în- 
tr-adevăr unor cerințe prac
tice ridicate de activitatea în 
producție a tinerilor. Aceasta 
dovedește o bună cunoaștere 
a activității lor și arată tot
odată preocuparea organiza
țiilor U.T.C. pentru perma
nenta pregătire profesională a 
tinerilor. Cu aceeași atenție 
este necesar ca organizațiile 
U.T.C. să se ocupe de întărirea 
continuă a disciplinei în mun
că. educarea tinerilor în spiri
tul folosirii cu grijă și price
pere a mașinilor moderne cu 
care este înzestrată fabrica, 
gospodărirea materiilor și ma

Să îmbinăm armonios 
experiența vîrstnicilor cu 

îndrăzneala caracteristică tineretului
(Urmare din pag. I) 

tulul. Aceasta are ca rezultat 
creșterea unor cadre ale căror 
calități didactice să fie dublate 
de cele ale cercetătorului. Co
lectivul de cercetare constituie 
prin urmare, o formă importantă 
pentru creșterea tinerilor spe
cialiști.

Activitatea in eoleebiv gră
bește calificarea tinerilor în 
munca de cercetare științifică și 
le permite să realizeze, apoi — 
de obicei după 2—3 ani de acti
vitate intr-un colectiv — ia ni
vel corespunzător, teze valo
roase pentru obținerea titlului 
de doctor și lucrări științifice 
individuale, in această direcție, 
tn cadrul institutului nostru 
s-au realizat progrese impor
tante. existind condiții pentru 
ca intr-un viitor apropiat să 
se prezinte la susținerea exa
menului de doctoral multe ca
dre didactice tinere.

terialelor, mai pe scurt, de 
întărirea răspunderii persona
le a fiecăruia în producție. O 
analiză atentă a activității 
desfășurate în acest an oferă 
suficiente temeiuri organizați
ilor U.T.C. pentru a-și în
drepta în primul rînd atenția 
în această direcție, fiindcă mai 
sînt încă tineri care nu-și în
grijesc corespunzător mașini
le, nu folosesc efectiv timpul 
de lucru, nu întotdeauna res
pectă indicațiile maiștrilor și 
specialiștilor. Formarea unei 
opinii colective exigente ar 
curma aceste abateri, iar con
tribuția tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 1966 
ar fi într-adevăr pe măsura 
posibilităților.

Ceea ce se cere insă, este să 
veghem ca încadrarea într-un 
eolectiv să nu fie formală. Noi 
obișnuim să stabilim pentru fi
ecare membru al colectivului 
de cercetare atribuțiuni si răs
punderi concrete în legătură cu 
dezvoltarea temei abordate, a- 
sigurînd totodată din partea 
conducătorului de colectiv în
drumarea și urmărirea sistema
tică a muncii desfășurate. De 
un real folos pentru obținerea 
unei eficiente cit mai mari este 
discutarea și Interpretarea, pe 
parcurs, în cadrul colectivului 
de lucru, a metodelor de in
vestigație folosite și a rezulta
telor obținute.

Un alt aspect pe care-1 pre
zintă activitatea în cadru! co
lectivelor de cercetare se refe
ră la caracterul temelor abor
date. Această formă de activi
tate permite abordarea unor 
probleme de anvergură și im
portantă mai mare care impun 

colaborarea multor specialiști. 
Ea ne ferește să dispersăm tor
tele de cercetare în teme mino
re. In cele mai multe cazuri, co
lectivele sînt formate din ca
dre didactice aparținînd acele
iași catedre ; in cazul unor teme 
mai complexe, in cadrul ace
luiași colectiv colaborează ca
dre didactice de la dilerite ca
tedre sau se colaborează cu 
specialiști din institutele de 
cercetare sau din producție.

finind seama de experiența 
pozitivă obținută pînă in pre
zent tn activitatea știintiiică 
desfășurată in colectivele de 
cercetare, institutul nostru va 
promova pe viitor intr-o mă
sură și mai mare această formă 
de activitate, avind convinge
rea că ea duce în final la ridi
carea activității de cercetare pe 
o treaptă și mai înaltă. Insti
tutul își face un titlu de min- 
drie din a forma, din rindurile 
cadrelor tinere, cercetători, oa
meni de știință de valoare. El 
și-a propus, în urma apariției 
Decretului cu privire la noul 
sistem de acordare a titlurilor

Cluburile își așteaptă oaspeții.
Dar ce le oferă?

(Urmare din pag. I) 

aceeași lipsă de preocupare con
cretă față de capitolul „timp li
ber“ ;• ele nu cuprind decît, cel 
mult, un singur obiectiv care 
„precizează“ : „Vom atrage cit 
mai mulți tineri la formațiile ar
tistice“.

Cum răspund. așadar, organiza
torii vieții culturale din Cugb 
unor cerințe firești (de tinerilor ? 
La prima vedere, s-ar părea că 
înțelegerea reciprocă între orga
nizatori este deplină. Nu e însă 
deloc așa. Cîteva exemple ne 
edifică : sala „7 Noiembrie“, care 
era a asociației sportive de la 
Uzina mecanică trebuia să trea

științifice, să-l stimuleze pe toți 
tinerii Înzestrați să se pregă
tească să obțină titlul de 
doctor.

Expunerea tovarășului Nico
lae Ceaușescu, la recenta Se
siune a Marii Adunări Naționa
le, cu privire la îmbunătățirea 
organizării și îndrumării activi
tății de cercetare științifică este 
pentru noi o prețioasă călăuză 
in întreaga activitate științifică. 
Socotim că este foarte util 
ca, împreună cu factori de 
răspundere din domeniiile 
producției pentru care formăm 
specialiști, cu cercetători din 
institute, să discutăm tematica 
de cercetare, modalitățile de 
organizare a muncii în colecti
vele de cercetare, de colabo
rare cu producția ; să vedem ce 
trebuie să îmbunătățim, ce lu
cruri neeficiente trebuie să în
lăturăm. O asemenea discuție 
ne va fi folositoare în alcătui
rea unui plan de cercetare mal 
judicios conceput, pentru viito
rul an de muncă, care este și 
primul an al cincinalului.

că sub patronarea Uzinei „30 De 
cembrie", care nu are un club. 
După îndelungi tratative, toată 
lumea a reușit să se pună de a- 
cord. S-au făcut demersurile ne
cesare, iar acum se așteaptă a- 
probarea. Intre timp, în întreaga 
clădire nu se face altceva decît 
tenis, la cîteva mese, iar despre 
formații artistice nici nu poate 
fi vorba încă, după cum ne-a 
confirmat tov. Toth Balint, de In 
Uzina „30 Decembrie“, viito
rul director al acestui viitor club.

Celălalt club, al Uzinei meca
nice, aflat în partea de jos a ora
șului, în cartierul blocurilor mun
citorești, deservea pînă nu de 

mult întreg orașul. Cîț a, fost timp 
favorabil se organizau qici, pe o 
terasă, seri de dans care atrăgeau 
tineri din ambele întreprinderi. 
Acum însă există tendința de se
parare, de a se folosi clubul nu
mai pentru salariații Uzinei me
canice. Explicația care ne-a fost 
dată chiar de secretarul comite
tului U.T.C., tov. Gheorghe Voi
ai, este aceea că consiliul de 
conducere al clubului, era de fapt 
inexistent, pentru că nu se în
trunise niciodată. Dar, în loc să 
se caute forme de reactivizare a 
consiliului actual, se urmărește 
o rezolvare uruit mai comodă si 
care nu dă bătaie de cap: di
zolvarea acestui consiliu și înfi
ințarea altuia, care să reprezinte 
exclusiv Uzina mecanică. Clubul 
este într-adevăr al Uzinei meca
nice, dar nu trebuie uitat că el 
reprezintă în momentul de față 
singurul loc unde se poate des
fășura o activitate culturală în o- 
raș și de aceea este mult mai fi
resc și chiar necesar ca el să 
deservească întregul oraș. Ce s-a 
întîmplat de fapt aici ? La serile 
de dans, care au început să se 
organizeze de o lună de zile cu 
oarecare regularitate (aproape în 
fiecare miercuri), nu mai vin 
decît tinerii de la U.M.C. Am 
participat la una din ultimele 
seri: în holtd în care se dansa 
erau vreo 50—6'0 de persoane 
din care cele mai multe stăteau 
pe margine și priveau, cu pal
toanele îmbrăcate. Programul 
serii n-a fost pregătit și a fost ra
tat. Asupra întregii seri și-a pus 
amprenta plictiseala. După nici o 
oră și jumătate dansul s-a ter
minat, iar organizatorii s-au de
clarat satlsfăcuți. Mi s-a spus to
tuși că la unele din celelalte seri 
de dans, organizate anterior, pro
gramele au fost mai interesante. 
De pildă, la una din ele s-a ți
nut un montaj literar-muzical pe 
tema „Prietenie, tovărășie, dra
goste“.

Seri ale tineretului cu adevă
rat instructive s-ar putea mult 
mai bine organiza în oraș, dacă 

cele două comitete U.TX1. (de la 
Uzina mecanică și Uzina 
,j30 Decembrie“) și-ar uni e- 
forturile. Curios este însă faptul 
că, parcă pentru a nu face notă 
discordantă, nici comitetele 
U.T.C. ale celor două întreprin
deri mari nu colaborează între 
ele, cu toate că secretarul comi
tetului orășenesc U.T.C. trece a- 
proape în fiecare zi de la o în
treprindere la alta. în același 
timp, tinerii celor două întreprin
deri cu care am stat de vorbă 
simt nevoia și cer seri de dans 
comune, cer concursuri „Cine 
știe, răspunde“, excursii organi
zate în colaborare, cer, de ase
menea, o brigadă artistică comu
nă (pentru că brigăzile de acum, 
pe care comitetul sindicatului ele 
la U.M.C. pretinde că le are în 
fiecare sector, nu mai există în 
realitate de multă vreme). Așadar, 
propunerile și sugestiile venite 
din partea tinerilor consultați 
sînt cît se poate de precise. A- 
tunci de ce acțiunile pe care le 
inițiază organizatorii nu răspund 
de fapt cerințelor firești ale ti
nerilor ? La această întrebare e- 
xistă un singur răspuns ■■ pentru 
că nu se cunosc părerile și do
rințele tinerilor. Iată de ce este 
necesară în permanență o largă 
consultare a celor cărora le sînt 
destinate, la urma urmei, mani
festările cultural-artistice și dis
tractive pe care le organizează 
comitetele U.T.C. Acest lucru 
impune o unificare a eforturilor, 
în vederea realizării unor obiec
tive comune. Comitetul orășenesc 
al U.T.C., inițiase, nu demult, o 
analiză, la nivelul orașului, cu 
participarea tuturor factorilor 
care contribuie într-un fel sau 
altul la organizarea timpului li
ber al tineretului din întreprin
deri și instituții. Intenția nu s-a 
realizat pînă acum. Si ar trebui 
ca această analiză să se țină cît 
mai curînd. Urmată de măsuri 
concrete, o asemenea discuție ar 
avea rolul de a impulsiona acti
vitatea cultural-educativă din o- 
rașul Cugir.



Scrisori dinfr-o uzină (")
n curs de sistematizare, ini
ma Uzinei „23 August", sec
ția de motoare, va deveni 
peste puțin timp fabrica de 
motoare pentru locomotiva 
Diesel hidraulică. Aici 
crează muncitori dintre 
mai buni. Tinerii sînt 
lecționati pentru secția 

motoare încă din anii de școală, 
puțin timp după terminarea școlii, iată, 
s-au și impus uteciștii Ilie Niculae, Ion 
Niculescu și Anton Carabageac, care an 
trecut din prima zi pe mașini și azi sini 
fruntași. La loc de cinste sînt citați și 
alți tineri 
Ion Rusu, 
excelenti. 
din. tineri 
lie și extrudere pentru industria chimi
că. Aceste mașini au pus grele probleme, 
au cerut un înalt nivel de tehnicitate, 
un mare volum de muncă. Sînt proto
tipuri. Astfel, lucrurile sint luate de la 
capăt, fără o experiență prealabilă. Chi
mia cere eforturi peste tot. înainte de a 
avea un combinat ca cel de la Craiova, 
sau Turnu Măgurele, multe alte 
uzine din tară muncesc pentru a le 
realiza. Chimia se naște în sinul uzine
lor metalurgice. Totul pare să pornească 
de aici : 
furnale, 
sonde.

M-am 
Oancea, 
fusul subțire al unui reper pentru moto
rul de locomotivă. Dumitru Oancea este 
un tînăr înalt, subțire, cu brațe oțelite. 
E îmbrăcat ușor, cri salopeta descheiată 
la gît, cu bereta pe frunte. Păstrînd o 
expresie deschisă, senină, Dumitru Oan
cea se lasă ușor descusut. îmi spune că 
e de Ioc din Mircea Vodă, raionul Fali
tei. -Tatăl său, ceferist, l-a plimbat prin 
multe localități ale țării și l-a făcut 
șă îndrăgească de mic excursiile. In sat, 
visase să devină electrician, dar la Brăila 
a urmat școala metalurgică. In vacanțele 
de vară, lucra la orezăriile cooperativei 
agricole din Mircea Vodă, învățînd ce 
înseamnă munca și răbdarea, prețul fie
cărui, bob bine îngrijit și cultivat.

— In uzina asta lucrez de unsprezece 
ani, ne spune Dumitru Oancea. Am exe
cutat roți dinlate, came, prezoane pentru 
nioloarele de 450, bucșa de bendix. La 
bucșa de bendix am realizat piese de 
calitate superioară prin confecționarea 
unui alezor.

— Vă pasionează inovațiile ?
— E o întrebare pe care o aud dese

ori. Gindind în timp ce muncești, ajungi 
deseori Ia perfecționări și inovații. De 
curînd am perfecționat dispozitivele de 
strunjire a supapelor. Sînt coautor cu 
tovarășul N. Melinte, strungar și el. Lu-

I lu
cei 
se
de
La

din secție: Dumitru Oancea, 
Viorel Blaga. Sînt buni, sint 
In momentul de fată, parte 

lucrează la mașinile de injec-

agregate de hidrocentrale, 
uzine chimice, motoare de

oprit la strungul lui Dumitru 
pe care l-am găsit executind

de Traian Filip
crăm împreună de vreo nouă ani la dife
rite operații. Prin separarea operațiilor, 
scutim reglajele de la mașină. Am în
locuit prinderea între vîrfuri a supapei 
printr-un dispozitiv ce nu mai necesită 
prinderea cu antrenor și flanșă. Acest 
lucru a dus la creșterea productivității 
muncii în jur de 15—20 la sută. Tot îm
preună cu tovarășul Melinte, am schim
bat geometria cuțitului de strunjit raza 
supapei și am prelungit, astfel, durata 
de utilizare a cuțitului, Alte îmbunătă
țiri la dispozitivele strungului au dus la 
realizarea unei supape cu aproape trei
zeci de minute mai repede.

— Vi se întîmplă lucruri deosebite în 
activitate ?

— Nu. In genere lucrăm după grafice, 
planificat. Acordăm asistență tehnică la 
locul do muncă. Colaborez cu inginerii.

PASIUNEA
acomodare în această 

grea, însă

în special cu Vasile Tăcutu, la tehno
logie, urmărind gama de operații in an
samblu. El este șeful unei grupe de con
trol. Necazuri am avut în primul an. 
Învățasem la un șantier naval. Am venit 
de la milimetru la sutime de milimetru.
Perioada de
uzină a fost poate mai 
ara urinat cursuri de calificare și școala 
de strungari din cadrul uzinei, ani fost 
nault ajutat și în felul acesta mi-am 
însușit de la început meseria. Ceea ce 
aș vrea să subliniez este că nu sint mul
țumit de ritmul reorganizării secției. 
Omologările pentru noua licență sint în- 
tîrziate din 
motoare. Nu 
dar- asta mă 
rențddieze...

Dumitru Oancea își exprimă cu sinceri
tate și pricepere părerile despre munca 
din secție. Știe ce este bine și ce este 
rău, are o opinie proprie, poate să dea 
soluții, 
să ‘ ; te 
să ...fii 
nit, la fel că la început, să muncești cu 
pasiune pentru fiecare obiect, să nu fii 
distrat, cu gîndul aiurea. Concentrarea 
gîndirii la locul de muncă este în func
ție de disciplina interioară. La strungul 
său, muncitorul face distincție clară între 
ce e în afara uzinei, și ce este înăuntrul 
ei. Aici exigentele sînt mereu sporite. A 
ține pasul cu tehnica nouă presupune a 
studia, a cerceta reviste și ziare de spe
cialitate.. a urmări toate noile apariții.

cauza serviciului tehnic 
știu dacă e doar vina lor, 
preocupă și aș dori să se

nu se ferește de critică. Ca 
păstrezi în frunte trebuie 

dinamic, să înveți neconte-

singur rebut
57 de mii de 
Oancea n-a

de opt ani. 
la sută ar in
iei în opt ani. 
avut nici un

absentă nemotivată vreme

Dumilru Oancea se conformează la toate 
aceste necesități. Acasă are o bibliotecă 
și, între lecturile literare, intercalează 
studiul enciclopediilor, al geografiei și 
istoriei. Aceasta explică de ce doi ani 
consecutiv Dumitru Oancea a ob linul 
insigna de fruntaș în întrecerea socialis
tă. Omul în viața căruia pare să nu se 
întîmple nimic deosebit, ne dă ca pe 
niște informații banale cifre și idei cu 
adevărat uimitoare.

— Nici un rebut vreme
Numai un 

semna peste 
Iar Dumitru 
rebut.

— Nici o
de unsprezece ani I

Dar aceasta înseamnă disciplină, o 
mare pasiune pentru muncă. O adevăra
tă identificare a vieții personale cu 
viața uzinei. Dumitru Oancea nu se 
poate gîndi nici de acum înainte că ar 
putea să lipsească de la strungul său.

— Să absentez ? Mi-aș mușca miinile 
Nici nu mă gîndesc că s-ar găsi vreo 
cauză care să mă facă să nu-mi văd de 
muncă. în meseria mea de strungar 
vreau să fiu la curent cu tot ce e nou, 
ca să am ce învăța și pe alții.

Dumitru Oancea poate spune că are 
peste tot numai prieteni. Firea lui des
chisă, prietenoasă și disciplinată, echili
brul, bucuria de a munci, pasiunea pen
tru meserie inspiră încredere și admira
ție. De unde s-a născut pasiunea lui ? 
Din simțul datoriei ? Dumitru Oancea 
și-a văzut de locul de muncă, dar a trăit 
intens și viața de organizație, a văzut 
relațiile dintre grupele de tineri, a în
vățat să aprecieze cu justețe calitățile 
celor din jur. El ține la titlul pe care l-a 
obținut, fiindcă titlul de muncitor 
fruntaș e o mîndrie și nu se cu
cerește. ușor. Trebuie învestită o 
mare cantitate de muncă, de răbdare, de 
pricepere în micul reper pe care strun
gul îl șlefuiește zilnic. Strungul lui atra
ge priviri pline de stimă. Să nu vezi 
niciodată reproșuri in ochii tovarășilor 
tăi, să nu vezi zîmbete de compasiune, 
să nu simți indignare, să lucrezi cu ini
ma plină, perseverent, sigur că la capă
tul eforturilor te așteaptă mulțumiri. Să 
folosești zi de zi, fiece minut din cele 
480, nici o clipă să nu rămînă pierdută. 
Nimic să nu te abată do la programul 
tău, să faci din muncă o chestiune vitală, 
nu o obligație obositoare și plicticoasă : 
acesta este secretul lui Dumitru Oancea. 
Nimeni n-a văzut in activitatea lui ezi
tări, nesiguranțe, joc al hazardului. Du
mitru Oancea știe precis ce va ieși din 
strungul său. Își cunoaște mașina și în- 
deminarea.

Fără invidie, tinerii spun :
— Dumitru Oancea este un exemplu 

al muncitorului de tip nou, conștient de 
rolul său, născut în anii regimului care 
a făcut din muncă o chestiune de onoare.

electroliză a Combinatului de celuloză șiImagine din secția

hirtie din Brăila.

Foto: AGERPRES

Pe șantierul Combinatului
de celuloză și hîrtie Brăila

■ ■

In etapa a doua de 
construcție la Combi
natul de celuloză și 
hîrtie Brăila au intrat 
în funcțiune’ primele 
15 celule ale fabricii 
de electroliză. Ele au 
fost conectate la siste
mul centralizat de e-

lectroliză al combina
tului, la termenul pre
văzut în graficele de 
lucru, influențînd cu 
10—15 la sută crește
rea producției în a- 
cest sector. A fost ter
minat, de asemenea, 
și montajul utilajelor

la alte 4 secții 
combinatului, uimind 
ca ele să intre în pro
bele tehnologice în 
primele luni ale anu
lui 1966.

alo

Patru oamem
același chip

La drum

(Agerpres)

Aveam în fa
ță o scrisoare 
de la Ilie Zu
gravu, profesor 
de științele na
turii la școala 
generală din 
Murfatlar și stu
dent in ultimul 
an la secția fă
ră frecvență a 
Facultății 
biologie 
București, care 
îmi cerea să-l 
ajut intr-o pro
blemă de mare 
importanță pen
tru ei și pentru 
alții.

Așadar, 
plecat mai întîi 
la școală și 
pentru că direc
torul lipsea am 
fost pus in le
gătură cu direc
torul adjunct. 
Acesta era un 
tînăr, sub vîrsta 
de 30 ani, cu 
o înfățișare cam 
obosită.

— Cunoașteți cazul profeso
rului de naturale ? îl întreb eu.

— Cum să nu 1 Dar ce aveți 
cu el ?

Și am început să-i explic si
tuația. Dacă s-ar putea să fie 
înțeles și absolvit de o serie 
de activități în afara catedrei. 
Știți, e și student, ultimul, an, 
e greu, examenul de stat...
~ Eu vă înțeleg, dar din pă

cate nu pot să-l ajut cu nimic. 
Nu depinde de mine. Numai 
secția raională de învățămint 
poate să dispună.

fn sfîrșit, mi-am zis, dacă 
n-am rezolvat nimic cu școala 
poate fac ceva la sfatul popu
lar comunal. Tot ar fi un ciș- 
tig pentru el. M-am despărțit de 
directorul adjunct și după cîte
va ore eram la sfat. Dar și pre
ședintele lipsea.

de 
din

am

CINEMATOGRAFE Orășelul copiilor din parcul

OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

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

COLINA
rulează Ia Capitol 
8,45; 11,15; 13,45;
18,45; 21,15), Grivita 
10; 12; 15,30; 18;

21,30).

rulează la Dacia (orele 9,30 
— 14 în continuare 16,15; 
18,30; 20,45).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
în completare Păpușarii —

Obor din Capitală

Foto: AGERPRES

(orele
16,15; 
(orele 

................................ 20,30). 
OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop — ambele serii —

(orele 
20,30).

rulează la Festival
9,45 — "13; 15; 17;

FATA LUI BUBE 
rulează la Victoria

,9,45; 12,15; 14; 16,15; 18,30; 
., 20,45), Arta (orele 10;

. 12,30; 15; 17,30; 20), Melo
dia (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

MUNCILE LUI I1ERCULE —
Luceafărul (orele 
15; 17,45; 21,15), 
(orele 9; 11,30; 
19; 21,30), Bucu- 

(orele 9 ; 11,15 ;

(orele

rulează la
. 10; 12,30; 

Feroviar 
14 ; 16,30; 
rești 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15), 
Excelsior (orele 10 ; 12,45,
15,15; 18,45; 20,15), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30 ; 
15,15;
dern 
13,30;
Flamura (orele 9,15; 11,30; 

.13,45; 16; 18.15; 20,30).
CAMERA ALBA

rulează la Republica (orele 
.. 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;

21).
ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop -

rulează la Central
9,15;

4 18,15;
(orele

■ — în 
Sus).

AMINTIRI
— în completare Plante ac
vatice

. rulează la Lumina (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
înfrățirea (orele 10 ; 12 ; 
14 ; 16; 18; 20 — în com
pletare Pionieria nr. 6 / 
1965), Floreasca (orele 9; 
11 ; 13 ; 15 ; 18; 20.15,
în completare Plante acva
tice.

UMBRELELE 
BOURG

rulează la 
15,30; 18 ;

18; 20,15), 
(orele 9 ; " 

15,45 ; 18 ;

(orele
11,30! 13,45-, 16;

20,30), Drumul Sării 
11 î 15,30! 17,45, 20 

completare Tot mai

DIN COPILĂRIE

D I N CHER-

Union (orele 10 ; 
20,30)

LA CARNAVAL — CROITO- 
RAȘUL CEL VITEAZ — CO- 
COȘELUL DE HIRTIE — 
DOUĂ CREIOANE — IEDUL 
BUNICUȚII — dimineața — 
CĂLĂTORIE ÎN JURUL PA- 
MÎNTULUI

rulează
11,30; 
20,30).

EXPRESUL 
CHEN — în 
pescari adunate —

rulează la Flacăra (orele 
10—14. 16; 18; 20 în com
pletare — Tot mai sus).

JOE LIMONADA — cinema
scop — în completare Surori
le Press —

— după-amiază 
la Doina (orele 

15,45; 16: 18.15;

PARIS — MÜN- 
completare De la

completare Păpușarii — 
rulează la Buzești (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Popular (orele 10; 
16; 18,15; 20,30 — în com
pletare — De Ia Pescari a- 
d una te), 
10,15; 17;

DINCOLO DE 
în completare 
cutului —

rulează la Cultural (orele 
10,30; 15,45; 18; 20,15), Co- 
troceni — în completare — 
Orașe vechi bulgărești — 
(orele 15; 17; 19; 21).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— în completare Soclul —

rulează la Crîngași (orele 
10; 16; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
— cinemascop (ambele serii)
— în completare Soclul —

rulează la Cosmos (orele 
16; 19,30 — în completare 
— Vezi rîndunelete se duc).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

’rulează la Bucegi (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Lira (orele 10; 15; 17; 19; 
21).
LUCRU FĂCUT LA

Ferentari (orele 
19; 21).
BARIERĂ — 
Mărturiile tre-

UN
TIMP

rulează la Unirea (orele 11; 
16; 18,15; 20,30).

FURTUNĂ DEASUPRA ASI- 
— în completare — Cei 
puternici din Europa — 

rulează la Vitan (orele 15; 
17; 19; 21).

COMPANIA LUI MAX

EI 
mai

ÎN
LINDER — în completare — 
întîlnire cu frumosul —

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

IANOȘIK
— ambele serii

rulează la Munca (orele
10 ; 15; 18,30).

BOCCELUȚA — în completa
re Poveste despre ceasuri — 
Diavolii —

rulează la Moșilor
15,30; 18; 20,30).

TITANIC VALS
rulează la Viitorul (orele
11 ; 16; 18,15; 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE — în completare — Anul 
nașterii 1805 —

rulează Ia Colentina (orele 
10; 15,30; 17,45; 20).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Rahova (orele 
10; 15; 17; 19; 21).

ȘOARECELE DIN AMERICA
— cinemascop

rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18; 20,15).

CREDEȚI-MĂ OAMENI l
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

(orele

— Să vă pun in legătură cu 
Iov. vicepreședinte că a sosit 
adineauri, a zis secretarul sfa
tului. După cinci minute mă 
aflam în fața unui om care 
semăna ca două picături de apă 
cu directorul adjunct de la 
școală.

— Am venit cu o problemă 
mai deosebită, am zis eu. Știți, 
aveți la școală un 
care e in ultimul an 
frecvență și e...

— Tot pentru Ilie . 
ați venit, a răspuns 
ședințele cri un zimbet 
gerit. Dacă 
mine...

A treia oară am bătut în 
ușă la comitetul sindicatului 
din Murfatlar. Asta se intîmpla 
deja după-amiază și cînd să 
intru observ că o dată cu mine 
își face loc pe ușă un om tare 
grăbit.

— Cu președintele sau cu 
secretarul comitetului sindical, 
zic.

—• Eu sint secretarul, răspun
de el. Bineînțeles, și secretarul 
semăna leit cu directorul ad
junct a! școlii și cu vicepre
ședintele sfatului.

Totuși...
— Am venit pentru cazul 

profesorului Ilie Zugravu.
— Tot pentru Zugravu, zice 

secretarul comitetului sindical. 
Păi, dacă e așa n-ați nimerit 
bine pentru că eu nu sint in 
măsură să fac nimic. Dacă ar 
li după mine...

In sfîrșit, se înnoptase de-a 
binelea și dacă am văzut că nu 

găsesc nicăieri înțelegere pen
tru tînărul profesor, mi-am zis 
că măcar la comitetul U.T.C. 
voi găsi un sprijin. Dar la or
ganizație nu era nimeni.

— 11 găsiți pe tovarășul se
cretar la căminul cultural, 
mi-a spus cineva.

Cînd am ajuns acolo am în- 
tîlnit 
care se 
spectacol cu piesa 
veanca" 
cunoscută, pe care mi se pa
rca c-o mai văzusem de cel pu
țin trei ori in ziua aceea. Să 
fie directorul adjunct al școlii, 
să fie vicepreședintele sfatu
lui, să fie secretarul sindicatu
lui ?... Și ca să nu greșesc am 
salutat și am întrebat direct:

— Nu știți unde-l găsesc ne 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe comună ?

— Eu sint, a răspuns omul. 
Am ieșit repede din sală. De 
teamă să nu ajung la conclu
zia că loji locuitorii din Mur
fatlar seamănă între ei.

M-am liotărit, in fine, să-l 
caut și pe Ilie Zugravu acasă 
și să-i spun că nu pot face deo
camdată nimic pentru el: Dar 
lipsea din iamilie.

— Vine tirziu, a răspuns so
ția. tn fiecare noapte înlirzie 
așa. Dacă vreți, așteptați-l.

— Am venit in legătură cu 
sesizarea dumneavoastră.

— Dacă e așa intrați și aș- 
leptați-l că trebuie să vină.

La 2 noaptea, in sfirșit, se 
deschide ușa și în clipa aceea...

Mi-a fost, imposibil să știu 
cine putea fi noul venit: di
rectorul adjunct, vicepreședin
tele sfatului, secretarul comite
tului sindicatului sau secretarul 
comitetului U.T.C. pe comună. 
De aceea l-am întrebat catego
ric :

— Cine ești dumneata ?
— Ilie Zugravu, mi-a răspuns 

omul.

profesor 
la fără

Zugravu 
vicepre- 

’ indul- 
ar fi lost după

fn mulțimea de tineri 
pregăteau să dea un 

„Dumbrcî- 
o figură extrem de

II I■
I
I
I
I
I
I
i 
I 

fost deja oaspeții studenților; I 
au făcut o vizită în labora- 3 

medicină, ■ 
cadre di- I

agenda vacanței
Cartea vacanței și-a deschis, generoasă, filele... Le răsfoim. Re

pertoriul e bogat în acțiuni dintre cele mai interesante. La alcă
tuirea lui elevii au contribuit cu tot ce Ie definește vîrsta : 
veselie, entuziasm, fantezie. Excursiile, vizitele la muaee și mo
numente istorice, întîlnirile cu activiști de partid și de stat, cu 
oameni de știință, serile distractive, întrecerile sportive lin capul 
de afiș.

Vacanta îndeamnă la drum. 
De la nord la sud, de la est la 
vest călătoresc „trenurile și au
tobuzele veseliei“. Ochiul se 
oprește îndelung asupra frumo
sului — mintea reține...

90 de elevi de la Liceul nr. 1 
din Tîrnăveni și-au ocupat locu
rile în două autobuze I.R.T.A., 
care i-au purtat pină la Mediaș. 
Tovarășii profesori de istorie și 
geografie dau explicații despre 
istoricul orașului de pe Tîrnava 
Mare... In față le apare prezen
tul : Mediașul de azi — un cen
tru industrial dezvoltat.

La Uzinele textile „Tîrnava“ 
elevii au urmărit biografia și 
drumul miilor de tone de bum
bac care se transformă — cu 
ajutorul mașinilor — în fire fine. 
La secția țesătorie „au făcut cu-

noștin/ă“ cu instalațiile de urzit, 
cu războaiele automate de țesut, 
au ădini'rat, mai ales,' ciltn kilo
metri de stofă se spală, se cu
răță, se calcă și se vopsesc au
tomat, cu ajutorul mașinilor au
tomate.

Au fost vizitate și alte între
prinderi. Tot ce au văzut 
au auzit le-a dat prilejul să 
noască bine noile realizări
făptuite de popor intr-unui din 
cele mai vechi orașe ale patriei.

CU- 
ill-

întîlnire 
în sala sporturilor
Prima zi a vacanței de iarnă 

i-a întîmpinat pe elevii constăn- 
țeni cu o surpriză plăcută: în 
sala sporturilor din localitate a 
fost organizată o interesantă 
seară distractivă. La această re-

uniune — inițiativa aparține co
mitetului orășenesc U.T.C. — 
au fost invitați să participe peste 
1500 de elevi. Programul ar
tistic, la alcătuirea căruia au co
laborat numeroase formații ale 
liceelor din oraș, a cuprins dan
suri și cîntece populare, con
cursuri pe teme de cultură ge
nerală, momente vesele și între
ceri pentru cel mai bun inter
pret de muzică populară și 
ușoară.

...In zilele următoare i-am în- 
tîlnit pe elevii liceelor din Con
stanța participind la diferite ac
țiuni organizate în cadrul clubu
rilor. Elevii au primit vizita unor 
activiști de partid și de stat, au 
organizat șezători literare, vizio
nări de spectacole, simpozioane 
științifice, întreceri 
excursii și vizite.

Formațiile artistice fac pregă
tiri intense pentru programul de 
revelion. S-a anunțat că secția 
de învățămint a sfatului popular 
orășenesc va acorda un premiu 
celui mai frumos revelion orga
nizat de elevi.

rile despre viața și activitatea 
lui. Vasile Alecsandri — multe 
auzite de Victor Eftimiu direct 
de la cei care s-au aflat în cer
cul apropiat marelui bard — au 
trezit un viu interes în rîndul 
elevilor. Adăugăm că la reușita 
acestei acțiuni și-a adus aportul 
și colectivul Teatrului de stat din 
Timișoara. Piesele „Piatra din 
casă“ de Vasile Alecsandri și 
„Rapsozii“ de Victor Eftimiu 
prezentate cu acest prilej 
fost primite cu aplauze 
lungate.

Pentru elevii claselor a
a Xl-a punctul de atracție 
această vacanță îl constituie 
zitarea unor laboratoare ale

— «ti

înde-

X-a și 
în 

vi- 
In- 
din

nr. 3

Un spital modern de boli
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru)

Constructorii au înălțat în fru
mosul peisaj muntean de sub 
dealul Florilor din orașul Baia 
Mare, un important obiectiv so
cial : spitalul de boli pulmonare. 
Noua construcție proiectată de 
specialiștii din direcția generală 
de sistematizare, arhitectură și 
practică de construcții Maramu
reș, se încadrează armonios

modernul ansamblu arhitectonic 
al orașului.

Lucrările de construcție se 
află în faza finală de execuție. 
Finisajul exterior a și fost termi
nat, iar în prezent, concomitent 
cu finisajele interioare, se des
fășoară în ritm intens montarea 
utilajelor și aparaturii medicale 
de înalt nivel tehnic. Spitalul se 
compune din 5 nivele și are o 
capacitate de 225 paturi. Etajele 
sînt prevăzute cu balcoane des-

pulmonare
tinate curei de aer a bolnavilor, 
iar la ultimul nivel (acoperiș), se 
amenajează o terasă pentru plim
bare.

In cadrul spitalului va func
ționa o policlinică prevăzută cu 
toate serviciile necesare consul
tațiilor. Noul obiectiv social des
tinat apărării și ocrotirii sănă
tății oamenilor muncii, care va 
fi dat în folosință în trimestrul I 
al anului 1966, va fi deservit de 
aproape 200 de cadre medico-sa- 
nitare.

I 
I

în vizită la studenti

Sala Teatrului de stat din Ti
mișoara a găzduit duminică o 
întîlnire a. elevilor din localitate 
cu acad. Victor Eftimiu. Relată-

sportive, 
stitutului politehnic. Elevii 
clasa a Xl-a de la Liceul 
au j 
ei au făcut _ ____ _  „
toarele Facultății de medicină, ~ 
au avut convorbiri cu < 
dactice universitare și cu stu- ~ 
denți. In zilele ce urmează alți H 
elevi ai liceelor timișorene vor * 
face asemenea vi; " 
pentru cei aflați în ;
virii să se orienteze în vederea 
alegerii profesiunii.

GEORGE MIHAESCU
feite... Prilej I
pragul absol- 9

ILIE ȘT. GEORGESCU

S. Acum citeva zile am ci
că la

I
P.

Hat
U.T.C. din 
gravu n-a 
secretar.

adunarea generală 
Murfatlar, Ilie Zu

mai fost reales ca

I
CARNET CINEMATOGRAFIC

n fine ! Abia în 
al doisprezecelea 
ceas ' (ultimele 
zile ale celei din 
urmă luni a a- 
nului), studioul 
cinematografic

București ne o- 
feră un film de

actualitate. (Din /I2 filme româ
nești prezentate pe ecrane în a- 
cest an, doar trei au vorbit des
pre oamenii zilelor noastre : 
„Gaudeamus igitur“, despre tine
ret, „Merii sălbateci“, viața în 
satul cooperatist și „Camera 
albă“).

Filmul „Camera albă“ consti
tuie un dublu debut cinemato
grafic : cel al scriitorului 
Ion Băieșu, ca scenarist, și al cu
noscutului documentarist Virgil 
Calotescu, ca regizor în filmul 
jucat. Inspirat, cum am mai spus 
din actualitate, filmul încearcă 
să dezbată probleme ale con
științei omului socialist. Subiec
tul este voit simplu. Un acci
dent stupid de muncă, un vestit 
montor de utilaj petrochimic 
salvează viața unui om aflat in 
pericol punîndu-și-o în 
die pe a sa. 
salvatorul 
matice. El va găsi însă resurse 
tonice atît în sine, cît mai ales 
în cei care îl înconjoară : tovară
șii din echipă, medicul și sora 
care îl îngrijesc. Trebuie să re-

cunoaștem, tema este generoasă 
și duce la implicații de o strin
gentă actualitate educativă, mai 
ales pentru spectatorul tînăr. 
Trebuie să remarcăm de aceea 
tinerețea filmului, tonul său ro
bust și optimist. Unul din punc
tele de atracție ale filmului „Ca
mera albă“ îl constituie stilul 
deliberat publicistic. Să nu uităm: 
filmul aparține unui gazetar ca
re a devenit ulterior scriitor și 
scenarist și unui documentarist 
care a devenit cu acest prilej 
regizor de film jucat. Amprentele 
fostului reporter și fostului do- 

a- 
al

cumentarist se simt, de 
ceea, pe întregul parcurs

rigurozitatea realistă a documen
tarului, viața e recompusă pe 
ecran cu grijă atît pentru am
bianța generală cît și pentru, 
amănuntul revelator. Cadrul 
contemporan românesc este sub
liniat prin relevarea relațiilor de 
tip superior dintre oameni, prin 
răspunderea de oare dau dovadă 
în îndeplinirea îndatoririlor, prin 
comunicarea sinceră și desejiisă 
ce se stabilește între ei. (Nu sînt 
absente nici încercările de a re
liefa tipurile anacronice ca mun
citorul neglijent și bețiv, infir
mierele lipsite de căldura proprie 
profesiei, logodnica infidelă,

fața faptelor. Uneori aceste defi
ciențe se simt în dialogul prolix 
și nesemnificativ, alteori în ab
sența unor 
care 
mite

detalii evocatoare 
se cereau prezente în anu- 
momente. Cel mai vizibil

Secvenjù din film

tru muncă, își iubesc la fel prie
tenul. Singura deosebire : unuia 
îi place o statuetă închipuind 
un cupidon aproape grotesc, iar 
altul are obsesia zvîrlirii pe fe
reastră a amorașului de ipsos).

Camera albă
primej-

Internat în spital, 
parcurge etape dra-

peliculei și de aici vin atît stilul 
insolit adeseori patetic, al fil
mului, alert și agitatoric ca 
un cursiv de pagina întîi a 
unui cotidian, dar și unele in
consecvențe și deficiențe. Ce ad
mirăm la acest film ? în primul 
rînd, robustețea ideilor și oame
nilor săi, încrederea în viață, în 
muncă, în semeni (chiar dacă 
uneori aceasta e înșelată, vezi 
logodnica eroului principal). Cu

nevasta cicălitoare etc., dar nu
mai în fugă, fără a se insista — 
și era necesar — pe motivarea 
lor caracterologică și socială).

Spuneam că amprenta publi
cistică îi conferă filmului un 
timbru aparte, o angajare fermă. 
Dar, pe alocuri, caracterul 
„prea“ gazetăresc sărăcește fil
mul, îl face să alunece pe supra-

apar aceste carențe atunci 
cînd e vorba de unele personaje. 
Cu excepția interpretării izbutite 
a lui C. Rauțchi, Amza Pelea și 
Dumitru Rucăreanu, cei trei to
varăși ai eroului accidentat au 
în ansamblul filmului prea pu
ține date dramaturgice. (Inven
tariind, căpătăm următoarele: 
toți trei au o pasiune egală pen-

însă Revelația filmului, pe care o 
semnalăm cu satisfacție, o cons
tituie apariția unei tinere 
de talent și promițător 
Luminița Iacobescu în 
tinerei infirmiere. Ion
(eroul accidentat) merge pe linia 
ultimelor sale apariții de succes, 
ca și Silviu Stănculescu de alt
fel (medicul).

actrițe 
viitor : 

rolul 
Besoiu

Filmul se bucură de o expre
sivă plastică a tonurilor de alb 
și negru, care subliniază aseme
nea unui leit-motiv melodie mo
mentele dramatice.

Concluzionînd, debutul scena
ristului Ion Băieșu, care continuă 
să scrie film, și al regizorului 
Virgil Calotescu, aflat în pe
rioada de pregătire a unei vii
toare pelicule cu actori, este plin 
de promisiuni. Ei au abordat de 
la bun început actualitatea, iar 
planurile lor de viitor au, de ase
menea, pe agendă opere cinema
tografice ce reflectă viața omu
lui contemporan. Trebuie să sa
lutăm această pasiune, cu atît 
mai mult cu cît mulți dintre co
legii lor se mențin de prea mul
tă vreme în aria exclusiv istorică.

ATANASIE TOMA

I



a studenților greci

Demisia lui Fanfani

Închisoarea locală după ce se

Turneul lui Humphrey

Cerbul șt vaca

Lupte violente

regiunea barelor

la
aeriene

însemnări

guvernamen-

S.U.A. — Tînărul Reynolds Moore din Milexa nkee este dus la
legase cu lanțuri de poarta șantierului unei școli pentru albi in semn de protest fața de politica 

rasistă a autorităților din localitate

la 
cu 

“ și 
care s-au

Da Nang și Chu Lai

Vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, a părăsit luni seara Was
hingtonul. plecînd într-o călătorie ofi
cială în Japonia, Filipine, Taiwan și 
Coreea de sud.

.„Situația în cate se 
găsesc întreprinderile 
unde lucrăm — se a- 
preciază foarte plastic 
în petiția delegației din 
Windsor — amintește de 

cu: capul la 
și ugerul 
Aici ea este

Din viața

tineretului lumii

CONVOCAREA

CONGRESULUI

COMSOMOLULUI

La Moscova au luat sfîr- 
șit lucrările plenarei 
C.C. al U.T.C.L. în ca

drul căreia s-a hotărît con
vocarea celui de-al XV-lea 
Congres al Comsomolului în 
luna mai 1966. în cadrul ple
narei s-a comunicat că în pre
zent din Comsomol fac parte 
23 milioane de tineri și tinere.

Participanțij la plenară au 
adoptat o rezoluție de solida
ritate cu lupta poporului viet
namez.

Revendicare

4 sociația studenților cre- 
tani a organizat un con
curs național printre ti

nerii artiști pînă la vîrsta de 
30 de ani pentru cel mai bun 
afiș împotriva bazelor mili
tare. Afișul care va căpăta 
premiul întîi va fi difuzat în 
toată Grecia. Tema afișului 
este „Afară cu bazele morții 
din Creta“. Juriul este com
pus din scriitoarea Eli Alexiu, 
gravoarea Vaso Katraki, sculp
torul Costas Kluvatos, ci
neastul Nikos Kunduros, scri
itorul A. Nevedakis, pictorul 
G. Sikeliotis și gravorul A. 
Tasos.

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 30 DECEMBRIE

MOSCOVA — Asociația de 
prietenie sovieto-română a orga
nizat la Casa Prieteniei popoa
relor o seară consacrată celei 
de-a 18-a aniversări a proclamă
rii Republicii. Despre realizările 
poporului român au vorbit scrii
torul Iurii Kolesnikov și Titus 
Sinu, consilier al Ambasadei ro
mâne la Moscova.

Seara s-a încheiat cu un pro
gram de filme documentare.

Celei de-a 18-a aniversări a 
proclamării Republicii noastre 
i-a fost consacrată și o adunare 
la Institutul de relații internațio
nale. Prof. I. P. Ilinski a făcut 
o expunere în legătură cu dez
voltarea României în cei 18 ani 
de republică.

în încheiere a fost prezentat 
filmul românesc „Gatideamus 
Igitur“.

HAVANA. — Cu prilejul celei 
de-a XVIIl-a aniversări a procla
mării Republicii, Ambasada Re
publicii Socialiste România 
Havana a organizat o gală 
filmele „România orizont 64' 
„Pași spre Lună“, 
bucurat de succes.

Au participat personalități po
litice și culturale cubane, mem
bri ai corpului diplomatic, zia
riști.

TOKIO — Asociația de prie
tenie Japonia-România a organi
zat o ședință festivă dedicată 
aniversării proclamării republicii 
noastre. Președintele Asociației, 
II. Kuroda, membru al Parla
mentului din partea Partidului 
socialist, a făcut o expunere des
pre înfăptuirile poporului român 
în cei 18 ani de republică. A 
luat, de asemenea, cuvîntul Du
mitru Borșan, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii So
cialiste România la Tokio.

A urmat un program cultural 
în cadrul căruia au fost prezen
tate filme documentare româ
nești.

Observatorii politici din capitala Italiei 
apreciază că scrisoarea de demisie se 
datorește părerilor sale diferite de cete 
ale guvernului în unele probleme de 

politică externă
lirică externă, care au avut loc 
atît în Senat cît și în Camera 
deputaților, primul ministru Al
do Moro, referindu-se la inter
viul acordat recent de Fanfani 
săptămînalului „Espresso“, men
ționa că „gîndurile ministrului 
de externe ar fi fost răstălmă
cite“. (în acel interviu Fanfani 
își arăta dezacordul față de po
ziția adoptată de delegația ita
liană la O.N.U.). Se consideră 
că scrisoarea de demisie a lui 
Fanfani se datorește tocmai pă
rerilor sale diferite de cele ale 
guvernului în unele probleme de 
politică externă.

La Roma s-a anunțat că pri
mul ministru Aldo Moro i-a re
fuzat demisia lui Fanfani.

ROMA 28 — Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : Ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, Amintore Fanfani, 
și-a prezentat demisia într-o 
scrisoare adresată președintelui 
Consiliului de Miniștri, Aldo 
Moro. După ce arată că hotă- 
rîrea de a demisiona este irevo
cabilă, Fanfani propune ca în
locuirea să se facă la 6 ianuarie 
1966 pentru a se putea prezenta 
în ziua de 5 ianuarie în fața co
misiei pentru afacerile externe a 
Camerei deputaților. El arată în 
scrisoare că dorește să răspundă 
personal la interpelările unor 
grupări parlamentare, ca să nu i 
se reproșeze atît lui cît și gu
vernului că „fug de parlament".

Potrivit observatorilor politici 
din capitala Italiei, demisia mi
nistrului de externe Fanfani nu 
a provocat surprindere. Cu pri
lejul recentelor dezbateri de po-

R. D. GERMANĂ. — Recent la Întreprinderea de utilaj greu 
din Lanchamer (districtul Cottbus) a fost montat cel mai 

mare strung Carusel existent în țară

Forțele „
tale americane continuă raidurile 
asupra regiunilor din Vietnamul 
de sud, eliberate de forțele patri
otice. Agenția Reuter relatează, 
de pildă, că în zilele de luni și 
marți avioanele americane au e- 
fectuat 322 de raiduri. Ciocniri 
violente între patrioți și trupele 
guvernamentale și americane 
s-au desfășurat marți în regiunea 
bazelor aeriene de la. Da Nang 
și Chu Lai. în provincia Quang 
Duc, în apropierea frontierei cu 
Cambodgia, a n u n ț ă agenția 
France Presse, s-au desfășurat, 
de asemenea, lupte.

Aceeași agenție semnalează 
acțiuni întreprinse de divizia I 
aeriană americană, în colaborare 
cu trupele coreene, în împrejuri
mile localității de coastă Qui

Nhon. Navele flotei a 7-a conti
nuă, de asemenea, să bombarde
ze regiunea de coastă. La 170 
km nord-est de Saigon, postul 
guvernamental din Bu Prang a 
fost atacat de forțele patriotice 
eu tir de mortiere. Trupele gu
vernamentale au suferit pierderi 
grele, cerînd în cele din urmă 
sprijinul aviației.

Intr-un comunicat al Frontu
lui Național de Eliberare, trans
mis de agenția V.N.A., se arată 
că în provincia Binh Dinii, după 
o luptă care a durat 3 zile, au 
fost, nimiciți peste 500 de mili
tari inamici. 376 au fost ameri
cani și peste 100 sînt sud-core- 
eni.. In aceeași perioadă, forțele 
patriotice din această provincie 
au doborît 14 elicoptere și au 
avariat multe altele. i

R. P. CHINEZĂ. Aspect de la
Uzina de cauciuc sintetic din

Șanhai

Cu toate că motivul oficial al acestei călătorii 
(care după părerea corespondenților occidentali 
de presă constituie „prima misiune diplomatică 
importantă încredințată lui Humphrey de. preșe
dintele Johnson") este participarea la ceremo
niile de învestitură a noului președinte al Fili- 
pinelor, Ferdinand Marcos, în cercurile politice 
din Washington se subliniază că în centrul în
trevederilor pe care vicepreședintele american le 
va avea în cursul acestei vizite se va afla 
problema vietnameză. „Investmîntată într-un ca
racter protocolar — subliniază agenția France 
Presse — vizita lui Humphrey are un aspect di
plomatic care ar putea fi important“.

Observatorii atrag atenția asupra faptului că 
vicepreședintele S.U.A. este însoțit de consilierul 
personal al președintelui Johnson, Jack Valenti, 
ceea ce conferă o și mai mare greutate acestei 
delegații. în ciuda absenței oricăror precizări ofi
ciale cu privire la misiunea încredințată, France 
Presse consideră că Washingtonul a ajuns într-o 
situație atît de precară, ca urmare a intervenției 
în Vietnam, îneît „încearcă să iasă acum din 
impasul în care Statele Unite se înfundă tot mai 
mult în sud-estul asiatic“. Discreția cercurilor ofi
ciale din capitala federală americană a prilejuit 
și alte speculații, printre care acelea că unul din 
scopurile vizitei lui Humphrey în Filipine îl con
stituie și discutarea participării acestei țări la 
acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnamul de 
sud.

Numeroși comentatori consideră că vicepreșe
dintele S.U.A. întreprinde această călătorie și în 
scopul „îmbunătățirii popularității sale pe plan 
intern american“ (France Presse). Se menționează, 
în legătură , cu aceasta,, ,că un , sondaj repent al 
opiniei publice a indicat faptul că populariatea 
lui Humphrey legată âe viitorul lui politic este 
în scădere, în timp ce aceea a lui Robert Ken
nedy — adversarul său probabil pentru alegerile 
prezidențiale din 1972 — .este în creștere.

• LA Atena s-a încheiat săptămîna filmului ro
mânesc. Realizările cinematografiei noastre, printre 
care „Pădurea spînzuraților", ■ „Neamul Șoimăreșți- 
lor", „Dardée“ și „Patru pași spre infinit" s-au 
bucurat de un frumos succes. Filmul „Pădurea.spîn
zuraților", de pildă, a fost caracterizat ca ,,o maro 
realizare cinematografică", care conține scene de o 
rară sensibilitate artistică. ,

Totodată, presa a subliniat importanța schimbu
rilor culturale între țările balcanice pentru cunoaș
terea reciprocă a popoarelor acestei zone și a rea
lizărilor lor pe plan cultural-artistic. Artiștii români 
Silvia Popovici și Ștefan Ciubotărașu, care au par
ticipat^ la .săptămîna filmului românesc, au avut în 
această perioadă numeroase. întrevederi cu oameni, 
de artă și cultură.

® DUPĂ cum anunță o statistică a Ministerului 
Aiacerilor Economice din Bruxelles, producția in
dustrială belgiană se dezvoltă extrem de lent. în 
primele nouă luni ale anului 1965, indicele produc
ției brute a crescut numai cu 2,2 la sută în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 1964.

Pe străzile multor orașe italiene se aud 
în aceste zile sunetele melodioase ale 
unui instrument străvechi s sînt citnpo- 
ierii care, coborîți din munți, dau de 
veste că se apropie sfîrșitul anului. Hotă- 
rîrile importante au fost amînate pînă 
„după sărbători", școlile și parlamentul 
au luat vacanță, activitatea politică și-a 
încetinit ritmul. Aceasta, pentru a per
mite tuturor, mici și mari, să întîmpine 
Anul Nou.

Pentru copii este o perioadă a bucurii
lor. Una dintre cele mai frumoase piețe 
din Roma — Plazza Navona — găzduieș
te tradiționalul tîrg al jucăriilor. Este 
un adevărat oraș al prichindeilor. Aici, 
la numeroasele standuri, poți găsi tot 
ceea ce fantezia a creat pentru “cei mici 
— de la tradiționala păpușă, care merge 
și vorbește și de Ia trenulețul electric 
pînă la telefoane care funcționează, ra
chete teleghidate și cosmodromuri în 
miniatură. Firește, preocupările italieni
lor la acest sfîrșit de an nu pot fi reduse 
la această animație sărbătorească.

9 ACTUALUL ministru de externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville, a egalat la 27 decem
brie recordul în istoria Franței în ceea ce priveșie 
durata rămînerii neîntrerupte în funcție a unui mi
nistru de externe. Recordul pînă la această dată era 
deținut de Talleyrand, ministrul de externe al lui 
Napoleon Bonaparte. El a deținut acest post neîntre
rupt între 21 noiembrie 1799 și 17 iunie 1807. (Mai 
deținuse acest post timp de aproape 3 ani, înainte, 
în timpul Directoratului). Couve de Murville a de
venit ministru de externe la 1 iunie 1958 sub pre
ședinția generalului de Gaulle.

A
9 PREȘEDINTELE guvernului provizoriu al Re

publicii Dominicane, Hector Garcia Godoy, a de
clarat în cadrul unei conferințe de presă că ,.gu
vernul nu va modifica data alegerilor prevăzute sa 
aibă loc la 1 iunie, anul viitor. Alegerile se vor 
desfășura in ciuda situației pe care cei ce nu do
resc scrutinul încearcă să o agraveze“ — a spus el.

• DUPĂ cum transmite agenția A.D.N., în ulti
mele zile au fost semnalate încercări de violare a 
frontierei R.D.G. cu Berlinul occidental. Paza de 
frontieră a R.D.G. a fost silită să riposteze pentru a 
împiedica violarea frontierei.

La 27 decembrie, generalul maior Helmut Poppe, 
comandantul militar al orașului Berlin, capitala 
R.D.G., a dat publicității un avertisment în care se 
arată că va fi silit să dispună luarea unor măsuri 
de securitate la frontiera de stat în cazul cînd 
Senatul Berlinului occidental nu va fi în stare să 
pună capăt acțiunilor provocatoare.

® LA 28 decembrie au fost lansați în Uniunea 
Sovietică — în conformitate cu programul anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 1962 — sateliții arti
ficiali „Cosmos-102" și „Cosmos-103". La bordul 
sateliților se află aparataj destinat continuării cer
cetării spațiului Cosmosului, sisteme radio pentru 
măsurarea cu exactitate a elementelor orbitei, sis
teme telcmetrice pentru transmiterea pe Pămînt a 
datelor privind activitatea dispozitivelor, și apara- 
tajului științific.

® LA Damasc a avut Ioc o reuniune a Consiliu
lui național al Revoluției, în cadrul căreia au fost 
aleși trei membri ai Consiliului prezidențial în locui 
celor care și-au prezentat recent demisia.

La Damasc s-a anunțat olicial că Consiliul Pre
zidențial a acceptat demisia guvernului Yousset 
Zouayen, cerlnd membrilor fostului cabinet să .con
tinue să-și Îndeplinească funcțiile pînă la formarea 
ele către Salah Bitar a noului guvern sirian.

Pe scurt
. ri-7 -  el.  4 „——

m vizitat deunăzi 
un cerc cultural al 
tineretului. Cercul 
cultural „Montema- 
rio“ ce poartă nu
mele cartierului în 
care se găsește, 
este tînăr ca și toți 
cei care au contri

buit, într-un fel sau altul, la 
crearea sa. Nu a fost un lucru 
ușor — spun fondatorii săi. Tre
buiau găsite mijloace, închiriat 
un local, aranjat, trebuie creată 
o bibliotecă și procurate alte 
lucruri necesare. Dar entuzias
mul, voința tinerilor, și mai ales 
faptul că s-a simțit nevoia de a

avea un loc unde aceștia să se 
întrunească, să discute, să facă 
un schimb de idei, s-au manifes
tat atît de puternic Incit au pu
tut fi depășite toate obstacolele.

In seara în care am fost, acolo, 
sediul cercului cultural era plin 
de lume. Băieți și fete erau in
tr-un continuu du-te-vino. Unii, 
la mese sau chiar pe jos, scriau 
lozinci, alții distribuiau pachete 
cu foi volante care urmau să fie 
împărțite pe străzi, la miting. 
Alt grup împacheta medica
mente strìnse de la. locuitorii, 
cartierului. Astăzi, mi-au expli
cat ei, este ultima zi de pregă-

Fisurile embargoului
Un reprezentant al rafinăriei Foruka, una 

din cele mai mari din Rhodeșia, a declarat 
marți că a fost redeschisă conducta petrolieră 
ce leagă localitatea Umtali (unde se află rafi
năria) de portul Beira — Mozambic.

Conducta fusese închisă acum 
cîteva zile, din ordinul compa
niei britanice „Lonkho“, care 
participă la exploatarea ei. După 
cum s-a mai amintit, în portul 
Beira au sosit două nave ce 
transportau petrol „pentru o des
tinație necunoscută“. Unul din 
vase naviga sub pavilionul 
S.U.A., iar celălalt sub pavilion 
sud-african.

Aceste fapte; vin în sprijinul 
părerii că embargoul asupra li
vrărilor de petrol și produse pe
trolifere căte Rhodeșia, institui; 
de guvernul englez, are nume
roase fisuri. Ziarul „Al Gourn- 
houria“, care apare Ia Cairo, re- 
ferindu-se ,1a. cele două tancuri 
petroliere, care au descărcat în 
portul Beira, subliniază că' „mo-

nopolurile americane, guvernul 
rasist sud-african și ■ autoritățile 
colonialiste portugheze colabo
rează în sprijinirea noii baze 
sist-colonialiste din Africa, 
staurată în Rhodeșia“,

La Washington a fost dat 
blicității un comunicat comun 
după încheierea vizitei făcute în 
capitala americană de ministrul 
afacerilor externe al 
Simon Kapwepwe, în

Zambiei, 
..............fruntea 

unei, delegații din țara sa. în 
comunicat se arată că Statele 
Unite sînt dispuse „să ia în con
siderare aplicarea de măsuri su
plimentare“ împotriva Rhode- 
siei, dacă sancțiunile luate pînă 
în prezent se vor dovedi insufi
ciente.

CORESPONDENȚĂ DIN ROMA

Speranța lui Marcello

ajutorul elefanțilorLAOS..— Locuitori ai regiunilor eliberate tiansportind provizii cu

tiri. Mîine, în patru din cele mai 
mari piețe ale cartierului, vor fi 
înălțați „brazii păcii“, și de aceea 
se pregătesc lozincile pe care se 
află scris: „Afară cu agresorii 
americani din Vietnam!“, „1966 
— anul păcii!“, „Toate ■ mijloa
cele bănești trebuie acordate 
școlii, nu războiului!“. Și foile 
volante conțin aceleași idei; 
medicamentele vor fi oferite po
porului vietnamez, victimă a 
agresiunii americane, După cum 
.vezi, au adăugat cei care lucrau.

ția noastră, care — este ade
vărat că nu a trăit aceste eve
nimente — dar nu poate con
cepe cum asemenea fenomene 

' pot exista încă într-o lume mo
dernă. Cu atît mai mult ne in
teresează aceste chestiuni, cu cît 
școala sau le ignorează cu totul 
sau le abordează într-un mod 
nesatisfăcător“. „Noi știm totul 
despre Grecia antică, despre Im
periul roman — adaugă Franco 
Berii — student în anul III la 

'Universitatea, din Roma — dar

am învățat să-i cunoaștem 
mai aici, în cercul cultural“.

Este un tînăr care vrea 
spună ceva despre ultimul 
man al lui Pier Paolo Passolini, 
dar nu apucă, pentru că este în
trerupt de un altul: Giulietta de- 
gli Spiriti“ a lui Fellini nu mi-a 
plăcut...“, dar motivul nu-l mai 
aud, pentru că vocea lui este aco
perită de altele. Încerc să-i întreb 
ce cred ei că le va oferi anul vii
tor. „Mult și puțin în același 
timp“, îmi spune Marcello

Făcînd bilanțul anului 
care este pe punctul de 
a se sfîrși, ministrul de 
finanțe canadian a de
clarat la 18 decembrie 
în Camera Comunelor: 
„Avem unele greutăți și 
dezamăgiri; cei mai 
mult ne îngrijorează 
faptul că șomajul n-a 
scăzut sub cota de 6 
la sută" (din totalul tor
tei de muncă).

Cu citeva zile îna
inte presa canadiană 
publicase date statistice 
din care reieșea că in 
{ară există aproape 
400 000 de șomeri. La 15 
decembrie a sosit la 
Ottawa, pentru a lu
mina o petiție premie
rului canadian, o dele
gație a celor 15 000 de 
șomeri din Windsor, 
principalul centru ai 
industriei de automobile 
din Canada. Ei s-au 
pllns că una din prin
cipalele cauze ale șoma
jului rezidă în. faptul că 
industria automobilistică 
din Canada „este un 
simplu satelit, pe de-a 
întregul sub controlul 
industriei automobilisti
ce rjin S.U.A,“.

țg(r-adexăr, industria 
de automobile din Ca
nada ie află,, potrivit 
datelor oficiale, în pro
porție de 95 la sută sub 
controlul monopolurilor 
americane. Și cînd cere
rea de automobile scade, 
acestea reduc produc
ția, in primul rîntl, la 
sucursalele canadiene. 
Așa s-a întîmplat și 
acum.

o vacă 
Windsor 
Detroit. 
hrănită, iar dincolo mul
să". Această imagine a- 
legorică se potrivește,
pare-se, bine, și altor
ramuri de bază ale e- 
conomiei canadiene în 
care capitalul american 
ocupă o situație domi
nantă.

Sînt interesante de 
. relevat datele publicate 

săptămîna trecută de 
biroul de statistică al 
Canadei. In primele șase 
luni ale acestui an pro
fiturile monopolurilor 
străine care controlează 
economia canadiană s-au 
cifrat Ia 3 570 000 000 
dolari, cu 4 Ia sută mai 
mult decit în perioada 
corespunzătoare a anu
lui trecut.

Anul Nou este asociat 
in occident cu imagi
nea tradițională a cer
bului înhămat la o sa
nie în care-și duce da
rurile Moș Geți(g, Mu»- 
citorii șomeri dinf11 In
dustria canadiana țje 
automobile — ca și din 
alte întreprinderi indu
striale —• văd insă acum 
altfel sosirea noului an 
1966 : o vacă hrănită in 
Canada și mulsă în 
S.U.A. tar de Moș Geri- 
lă și cadouri, nici po
meneală...

EM. RUCÄR

„Jucării“

de Anul Nou

nu este adevărat ceea ce susțin 
unii, și anume că tinerii sînt 
apatici față de unele probleme : 
dimpotrivă, noi ne interesăm 
foarte mult de aceste probleme. 
Nu există eveniment politic im
portant pe care să nu-l înfrun
tăm cu pasiune.

„Desigur, intervine Bruno Fe- 
liciani, un băiat slăbuț, cu oche
lari mari, care îi cădeau pe nas, 
toate problemele legate de lupta 
antifascistă, de perioada Rezis
tenței, de colonialism și rasism 
sînt puternic simțite de genera-

cînd se ajunge la perioada care 
pornește de la cel de-al doilea 
război mondial, multe lucruri 
rămîn învăluite în ceață. Dacă 
vrem să știm intr-adevăr 
ceva, trebuie să venim aici, la 
cercul nostru, să căutăm docu
mente, să invităm profesori, să 
organizăm dezbateri. Și aceasta 
nu numai în legătură cu proble
me cum sînt cele citate mai sus, 
ci și în legătură, cu diferite teme 
de cultură generală, inclusiv li
teratura. Pe Bertold Brecht, pe 
Maiakovski și Mark Twain, pe 
Arthur Miller și Bertrand Russell

Proietti și îmi explică: „Puțin, 
deoarece ca dar pentru Anul 
Nou, patronii m-au concediat 
împreună cu încă 14 persoane. 
Și într-o familie de muncitori 
lipsa unui salariu se face sim
țită. Mulți tineri ca mine vor în
cepe anul noul cutreierînd șan
tierele în căutare de lucru și as
tăzi nu este ușor să găsești. 
Mult, pentru că noi toți avem 
speranța — dar mai ales dorin
ța — de a cuceri un viitor mai 
bun...“

GIORGIO PASTORE

In preajma lui 1 ianuarie, magazinele de jucării 
din întreaga lume se străduiesc să-și umple raltu- 

. iile și vitrinele cu noutăți pentru, ca neobositul 
unchiaș care de mii de ani colindă lumea cu trai- 

, sta-n spinare să poată aduce celor mici bucuriile 
noului an. Tradiționalul și modernul alcătuiesc un 
tot armonios, își dau mina și produc îneîntare : de 
la ciobani și pitici pipă la cosmonauți, de la căișori - 

fC pînă la treburi electrice și rachete. Inovația este 
,nu numai acceptată dar necesară, indispensabilă.

însă, pe lingă inovații, în unele .magazine,,din 
. lumea apuseană apar și „super-inovații"'. Una dinfre 
.ele este „detectorul de minciuni“, o copie fidelă a 
. aparatului cu același nume, utilizat de F.B.I. Con
form reclamei fabricii producătoare, ■ „jucăria“ este 
capabilă „să sesizeze cel mai mic neadevăr rostit 
de părinți“ întrucît „poate surprinde semnele celei 

'' mai mici emoții sau neliniști ascunse“. Pe cadranul 
din față există un ecran unde o săgeată roșie arată 
„gradele de minciună" ale părinților : „admisibilă", 
„glumă grosolană“, „minciună" și „minciună strun- 
tată". ’

Urmează două jucării,spion : „miss Echo" și „ma
rea ureche“. Prima este un micro-înregistrator elec
tronic. Ea poate fi ascunsă oriunde și poate înre
gistra exact toate convorbirile,pe care le au adulții 
în timp ce copilul doarme. Cea de-a doua permite 
copiilor să asculte cu claritate tot ce se vorbește 
în casele vecine.

In legătură cu aceasta, cunoscutul sociolog ame
rican Vance Packard a dezvăluit recent că în 
S.U.A. există o „universitate fără frecvență“ al 
cărui obiect este deprinderea minorilor cu meto
dele de spionaj. Reclama făcută de această insti
tuție sună astfel: „Vrei să ai succes în societate î 
Fă-te spion 1". Publicația franceză „CONSTELA- 
TION" consideră că un rol important în finanțarea 
„universității" respective îl joacă marile: firme care 
produc și ,vînd jucării. Or, asemenea jucării nu 
numai că deformează psihicul -copiilor, gustul lor, 
dar totodată contribuie la întreținerea atmosferei 
„războiului rece".

A treia categorie de „super-inovații" o consti
tuie „jucSriile-coșmarun“' sau jucăriile de groază : 
monștri, vampiri, spânzurători ’ etc.’ „Baza științifică“ 
a unei asemenea producții I a 'vrut s-o ofere psihiatrul 
Alfred Bonnes din New Jersey. El dă ‘părinților 
astfel de sfaturi : „Este necesar ca copiii să fie de
prinși cu filmul de groază și cu jocul monștrilor, 
ceea ce va constitui un fel de supapă de siguranță 
pentru psihologia copiilor".

După cum relatează publicația amintită, negusto
rii transformă imediat în realitate „teoretizările" 
psihanaliștilor. Astfel, magazinul de jucării din 
Chicago oferă micilor săi clienți un „glob freudian" 
care e o sferă pufoasă, colorată în nuanțe vii, re- 
prezentînd capul unui om. în instrucțiunile care în
soțesc „jucăria" se poate citi : „Vărsați-vă asupra 
acestui omuleț toate necazurile și neplăcerile voas
tre. Dacă sînteți înfuriați, n-aveți decit să-1 bateți 
și să vă liniștiți“.

Ne oprim aici, deși se pot da numeroase alte 
exemple. Socotim că orice comentarii sînt de prisos. 
Totuși ne-am permite o sugestie : toate super-jucă- 
riile de tipul celor specificate mai sus să fie, în 
mod obligatoriu, date mai întîi spre folosință co
piilor celor care le produc și le vînd. Poate că, 
după o astfel de probă, ele n-ar mai apărea în 
magazine.

ION D. GOIA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“.


