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Lucrări
de modernizare
a transporturilor
Pe agenda de lucru din acest 

an a feroviarilor figurează nu
meroase lucrări de modernizare 
a transporturilor.

In atenție rămîne In conti
nuare extinderea dirijării auto
mate a trenurilor cu ajutorul 
instalațiilor de centralizare 
electrodinamică. Printre ultime
le lucrări de acest gen, termi
nate în preajma noului an, se 
numără cele din stațiile Sinaia, 
Bușteni, Ciceu, Coțofeni, Ră- 
cari, Cernele și din alte centre 
importante de trafic feroviar. 
Ultima stație sistematizată și 
centralizată electrodinamic este 
cea de la Tr. Severin.

Alte depouri vor fi în conti
nuare înzestrate cu locomotive 
Diesel electrice. Numărul celor 
ce beneficiază de acest mijloc 
modern s-a mărit de curînd cu 
depoul din importantul nod fe
roviar Ciceu. In acest fel s-a 
asigurat aici o dublare a trafi
cului de transport și o siguranță 
sporită în circulația trenurilor 
pe Valea Mureșului și depresiu
nea Oltului. Depoul de la Cra
iova a fost profilat la rîndul 
său pentru exploatarea locomo
tivelor Diesel ținîndu-se seama 
de ponderea acestora 
porturile din această 
țării.

în trans- 
parte a

temaConsfătuire cu 
„Predarea noțiunilor 
de fizică și chimie

Am școală"
„Predarea noțiunilor de fi

zică și chimie în școala de 
cultură generală" constituie 
subiectul consfătuirii pe țară 
care s-a deschis miercuri di
mineața în localul Liceului 
„N. Bălcescu" din București.

La consfătuirea organizată 
de Societatea de științe fizice 
și chimice din Republica So
cialistă România, cu sprijinul 
Ministerului Învățămîntului, 
participă academicieni și alți 
oameni de știință, cadre di
dactice de specialitate din în- 
vățămîntul de toate gradele.

Manifestarea a fost des
chisă de acad. Th. V. Io- 
nescu, președintele Societății 
de științe fizice și chimice, 
în continuare, prof. dr. Gh. 
Brătescu a expus o prelegere 
în legătură cu „Unele aplica
ții ale interferenței luminii".

Lucrările consfătuirii con
tinuă.

In aplicarea noii tehnologii
PRIMUL PAS

Proletari clin toata Țările, uniți-văl
biblioteca Centrală

Regională
Hunecloara-Df

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Staturile maistrului stnt

Întotdeauna bine venite. (Ab-

pect de la turnătoria de

oțel a Uzinei „23 August
București)

Foto: VICTOR COLONELU

desenator tehnic
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Convocarea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție pentru zilele de 7-9 martie 1966

RIDICAREA CALIFICĂRII
(Agerpres)

I
—■ Procentul de creștere a 

producției în 1966 — ne spu
nea tovarășul inginer Teodor 
David, șeful secției — nu re
flectă întru totul eforturile pe 
care trebuie să le depunem în 
acest an. Sarcinile noastre

tins depozitul de materie pri
mă creînd posibilitatea șarjă- 
rii încărcăturilor mecanice. El 
a fost utilat cu încă o macara 
de 5 tone. Pentru îmbunătă
țirea funcționării se schimbă

Evidențiat anul trecut lună 
de lună în întrecerea socia
listă, sudorul Gașpar Erno de 
la „Steagul roșu" Brașov 
continuă în acest an seria 
succeselor. Iată-1 în fotogra
fie executînd o complicată 

operație de sudură.
Foto: V. VIOREL

ntr-o convorbire 
avută către sfîr
șitul anului 1965 
cu directorul Uzi
nelor metalurgice 
din Cîmpia Turzii, 
aflasem că între
prinderii i-au fost 
repartizate pentru

anul 1966 sarcini de plan spo
rite. Volumul producției va fi 
în primul an al cincinalului 
cu 2,2 la sută mai mare, se 
prevăd creșteri însemnate la 
productivitatea muncii, ur- 
mînd ca prețul de cost al pro
duselor să fie mai redus. Știam 
din activitatea anului trecut 
că uzina întîmpinase unele 
greutăți în realizarea ritmică 
a planului și notasem totodată 
hotărîrea colectivului din a- 
ceastă uzină de a-și organiza 
mai bine producția, de a fo
losi cu mai multă eficiență 
rezervele interne pentru ca 
încă din primele zile ale anu
lui sarcinile de plan să fie 
îndeplinite ritmic, la toate 
sortimentele. A fost tradusă 
în viață această dorință a co
lectivului ?

Am fost 
uzină. Am 
oțelăria — 
uzinei. Aici procesul de pro
ducție este neîntrerupt. Re
zultatele primelor patru zile 
de muncă arată că muncitorii 
acestei secții sînt hotărîți să-și 
îndeplinească întocmai cuvîn- 
tul dat. Pe primele patru zile 
ale anului planul de producție 
a fost depășit cu 15 la sută ; 
nici o șarjă n-a depășit coefi
cientul de rebut admis.

zilele acestea în 
vizitat mai întii 

secția principală a

• La Gffiipia*Turzii din primele zile oțeluri 
aliate de calitate superioară

• Obiectiv central - elaborarea tehnologiei 
de fabricație■>

• Inițiativele organizației U. T. C

sporesc substanțial în dome
niul îmbunătățirii calității 
produselor. De pildă, la oțe
luri aliate sporul este de a- 
proape 30 la sută.

Deficiențele existente anul 
trecut în acest compartiment 
al activității noastre se dato
rau în special realizării nerit
mice a planului. Munca în 
asalt la sfîrșitul lunii avea 
urmări negative asupra cali
tății. Măsurile luate către sfîr
șitul trimestrului patru a dus 
la înlăturarea aproape totală 
a acestora. Astfel a fost ex-

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

In 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 de cîntece de masă pen
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 la 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 proiilul moral-cetățenesc 
înaintat al tinerei generații, dra
gostea fierbinte pe care o nutrește 
tineretul țață de partid și popor.

DESFĂȘOA-
1 IANUARIE

CONCURSUL SE 
RĂ ÎN PERIOADA 
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.“. 
EZe vor purta cîte un motto ales de 
autori fiind însoțite de un plic închis 
care să conțină numele autorului, a- 
dresa și motto-ul ales, pentru a asi
gura secretul numelui.

Un juriu format din personalități 
artistice va hotărî 
rilor.

premierea lucră-

Se vor acorda următoarele premii
CtNTECE DE MASA

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

Premiul II 
Premiul III 
Două mențiuni 
fiecare

PROZA

a

3 000
2 000 

cite 1 000

lei 
lei 
Iei

POEZIE

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

Premiul I 4 000 lei

reportaje, povestiri) 
I 4 000

II 3 000
III 2 000

1 000

(schițe, 
Premiul 
Premiul 
Premiu! 
Două mențiuni a cite 
fiecare.

lei 
lei 
lei 
Iei

în ziua de 5 ianuarie a.c. a avut loc ședința 
Comisiei de organizare pentru pregătirea 
Congresului de înființare a Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de Producție, la 
care au luat parte secretarii pentru proble
mele agrare ai comitetelor regionale de 
partid și președinții comisiilor de organizare 
a uniunilor regionale.

La ședință au participat tovarășii: Vasile 
Vîlcu, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele Comisiei 
de organizare, Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ștefan Matei, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției Agrare a C.C. al P.C.R.

Ordinea de zi a ședinței Comisiei de orga
nizare a fost următoarea :

1. Convocarea Congresului de înființare a 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

2. Aprobarea proiectului de statut al Casei 
de pensii și stabilirea măsurilor ce trebuie 
luate pentru introducerea sistemului unitar 
de pensionare a țăranilor cooperatori.

Comisia de organizare a stabilit convoca
rea Congresului de înființare a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrjcole de Produc
ție pentru zilele de 7—9 mattie 1966, cu ur
mătoarea ordine de zi:

1. Raport cu privire la sarcinile uniunilor 
cooperativelor agricole de producție pentru 
creșterea producției vegetale și animale, pen
tru dezvoltarea și întărirea continuă a coo
perativelor agricole de producție.

Raportor tov. Vasile Vîlcu, pre
ședintele Comisiei de organizare 
pentru pregătirea Congresului de 
înființare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole.

2. Raport cu privire la proiectul de statut 
cooperativei agricole de producție.

Raportor tov. Dumitru Tudose, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din Stoicănești, regiunea 
Argeș, membru al Comisiei de orga
nizare pentru pregătirea Congresu
lui de înființare a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole.

3. Raport cu privire la proiectul de statut 
al Casei de pensii și a sistemului de pen
sionare a membrilor cooperativelor agricole

producție.
Raportor tov. Eugen Alexe, mem

bru al Comisiei de organizare pen
tru pregătirea Congresului de în-

ființare a Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole.

4. Alegerea Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție și a 
Comisiei de revizie.

Pe baza proiectului de statut al Uniunii 
Naționale, uniunilor regionale și uniunilor 
raionale ale cooperativelor agricole de pro
ducție, Comisia a stabilit următoarele nor
me de alegere a delegaților pentru Congre
sul de înființare a Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole :

— fiecare cooperativă agricolă de producție 
va alege în adunarea generală cîte un dele
gat pentru Congres ;

— în afara delegaților pentru Congres aleși 
în adunările generale ale cooperativelor 
agricole, conferințele pentru constituirea 
uniunilor raionale și regionale ale cooperati
velor agricole de producție vor alege delegați 
în raport cu numărul cooperativelor agrico
le afiliate, după norma de un delegat pentru 
8 cooperative agricole, în conferințele raio
nale, și după norma de un delegat pentru 
20 cooperative agricole. în conferințele re
gionale.

Pe baza acestor norme de reprezentare, la 
Congresul de înființare a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole vor participa 
5 500 delegați.

Comisia de organizare a dezbătut și apro
bat proiectul de statut al Casei de pensii și 
a stabilit să fie dat publicității pentru a fi 
discutat de masa cooperatorilor în adunările 
generale ale cooperativelor agricole de pro
ducție, în conferințele uniunilor raionale și 
regionale ale cooperativelor agricole, urmînd 
a fi supus dezbaterii și aprobării Congre
sului.

In vederea creării condițiilor necesare apli
cării în practică a prevederilor statutului 
Casei de pensii, Comisia recomandă ca în 
anul 1966 să se efectueze lucrările pregăti
toare privind aplicarea sistemului de pen
sionare și să se organizeze încasarea sume
lor în vederea constituirii fondului de pen
sii, pentru ca, începînd din luna ianuarie 
1967, să se acorde pensii de bătrînețe, de 
invaliditate și pentru orfani.

Comisia a stabilit, de asemenea,, o serie de 
măsuri organizatorice pentru buna desfă
șurare a adunărilor generale în cooperative
le agricole, a conferințelor de constituire a 
uniunilor raionale și regionale.

nologie care vor aduce îmbu
nătățiri calității diferitelor 
sortimente de oțeluri.

Aceste măsuri, despre care 
ne vorbea șeful secției, sînt 
socotite aici doar ca un în
ceput. Se preconizează ca în 
cursul acestei luni să se facă 
o amplă analiză cu toți lu
crătorii din secție a modului 
în care s-a realizat calitatea 
produselor în anul 1965, ur- 
mărindu-se stabilirea unor o- 
biective concrete pentru ridi
carea indicilor calitativi ai 
oțelului. Firește, din acest am
plu plan de lucru nu puteau 
să lipsească măsurile pentru 
continua ridicare a pregătirii 
profesionale a muncitorilor. 
S-a stabilit ca forma de bază 
să rămînă în continuare 
cursurile de ridicare a califi
cării la care, la recomandarea 
organizației U.T.C., participă 
un mare număr de tineri. 
Spre deosebire, însă, de 
trecuți, accentul va fi 
acum pe demonstrarea 
tehnologii de fabricație a

al
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„Scînteii tineretului 
pentru regiunea Cluj A MEMBRILOR COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE

CITIȚI PROIECT

Foto: AGERPRES

Tovarășului TIM BUCK 
Președintele Partidului 
Comunist din Canada

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI. 

COMUNIST ROMAN

Complexul de morănt și panificație Baciu, regiunea Cluj. De curînd a intrat în probe tehnologice secția morărit, com
plet mecanizată, avînd o capacitate de prelucrare de 220 tone în 24 ore.

reglajul la cuptorul numărul 
patru. Aplicarea acestor mă
suri ne-a permis în primele 
zile ale anului 1966 nu numai 
să realizăm ritmic planul, dar 
chiar să obținem importante 
depășiri. Acum, specialiștii 
secției, maiștri, muncitori cu 
o înaltă calificare pun la 
punct unele schimbări în teh- (Continuare in pag. a 111-a)

• Drumuri spre căminul
• Succesul acțiunilor „la
• Iarna trece, planurile
• Formații „decorative" ?

Sîntem, după toate da
tele meteorologice și ca
lendaristice, în toiul iernii 
— perioada cea mai priel
nică desfășurării unei acti
vități culturale bogate. Ce 
ne oferă căminele cultura
le în perioada „activități
lor de vîrf“ ? Toate dru
murile și ale celor vîrstnici 
și ale tinerilor, duc acum 
spre căminul cultural. Dar 
cum sînt primiți, ce li se 
oferă, sînt gazdele bucu
roase de oaspeți ?

Pentru a afla răspunsul 
am întreprins un raid prin 
căminele culturale din ra-

cultural
cerere"
rămîn..

ionul Pitești, regiunea Ar
geș.

— Da, foarte bucuroși, 
am primit primul răspuns 
de la tovarășul Mătăoanu 
Marin, directorul căminu
lui cultural din comuna 
Văleni. Ne-am pregătit cu 
activități bogate, intere
sante pentru toate vîrstele.

Din planul de muncă pe 
perioada de iarnă întocmit 
de tov. director împreună 
cu secretarul comitetului 
comunal U.T.C., tran
scriem cîteva activități 
pentru tineret, care sînt 
deja pregătite : concursuri 
pe teme pomicole, xooteh-

... CASEI DE PENSIIa lll-a

TELEGRAMĂ

Cu ocazia celei de-a 75-a a- 
niversări a zilei dv. de naște
re, vă adresăm un cald salut 
tovărășesc și sincere felici
tări.

Vă urăm, dragă tovarășe 
Buck, multă sănătate și suc
cese în activitatea dv. închi
nată cauzei clasei muncitoare 
canadiene, luptei pentru pace 
și progres social.

BUCUROȘI DE OASPEȚI?
nice și de irigarea solului, 
simpozioane, seri de calcul, 
seară cultural-artistică pen
tru tineret (s-a ținut pirul 
acum săptămînal cu pro
grame solicitate de tineri, 
ca organizarea de discuții 
asupra unor filme educati
ve, simpozioane și confe
rințe pe probleme de edu
cație, dans, învățarea unor 
jocuri distractive, con
cursuri pentru cel mai bun 
interpret etc.). Formațiile 
artistice (brigada, formația 
de teatru, de dansuri) dau 
spectacole în fiecare săp
tămână, brigada pregătește 
un text care oglindește, în 
forme specifice, realizările 
cooperativei din acest an 
și sarcinile pentru anul 
viitor (introducerea cultu
rilor irigat» fi dezvoltarea

pomicultura și viticulturii 
etc.).

Se fac pregătiri pentru 
sărbătorirea fruntașilor. 
Bogat, cu acțiuni concrete, 
variate șl atrăgătoare, pla
nul muncii culturale din 
această comună se reali
zează cu fiecare săptămâ
nă, cu fiecare zi. Tinerii 
din comună ne-au vorbit 
despre numeroase acțiuni 
la care au participat, des
pre concursul „Cine știe, 
cîștigă", „Cum furajăm 
animalele pe timpul ier
nii" organizat cu ajutorul 
profesoarei de agricultură 
Valeria Ungureami, și al 
inginerului Gheorghe Ște- 
fănescu. Te tema irigații
lor (temă la zi în coopera
tiva agricolă de producție) 
s-a organizat o seară de

întrebări și răspunsuri „Ce 
vrem să știm despre iriga
ții și o seară de calcul 
„Ce putem obține de pe 
o suprafață neirigată și de 
pe una irigată".

Un alt cămin care-și pri
mește în fiecare zi oaspe
ții cu multe activități fru
moase este și căminul din 
comuna Dobrogosteu. Și 
aici tovarășul director Mu- 
șoiu Sebastian, împreună 
cu 
din secretarul comitetului 
U.T.C., cadre didaotice, 
inginerii cooperativei, me
dici, a întocmit un plan 
de activități care răspund 
preocupărilor și dorințelor 
cooperatorilor, atît tineri
lor cît și vîrstnicilor.

In programele de activi
tăți zilnice sînt prevăzut»

un colecție format

numeroase simpozioane, 
concursuri, seri de calcul 
pe problemele ridicate de 
munca în cooperativa de 
producție, acțiuni intere
sante de popularizare a ști
inței și literaturii, teme in
spirate din istoria muzicii 
și a dansurilor. „Ne stră
duim să-i învățăm pe ti
neri dansul modern, ne 
spune secretara U.T.C., dar 
am constatat îhtr-o dumi
nică că tinerii privesc cu 
multă admirație la cei 
vîrstnici prinși în vîrtejul 
sîrbelor și horelor dar nu 
îndrăznesc să se prindă 
lingă ei în joc. De ce ? Nu 
știu să joace.

A. POPESCU
(Continuare 

tn pag. a IlI-a)



Zile de
VACANȚA

Autorul La un pas

clasa ce distanță!
a X-s

r 7 acanță. Liceul nr. 32 
f/ din București n-a fost 

în ziua aceea pustiu. 
De dimineață se simțea o 
activitate febrilă. Elevii, 
împreună cu tov. profesoa
ră Cazan Elena, pregăteau 
o manifestare importantă: 
aniversarea a doi ani de 
existență în școală a cena
clului literar „Freamăt de 
codru".

Seara, în sala de festivi
tăți, părinți, profesori, co
legi, așteptau emoționați ca 
luminile care împodobeau 
bradul să se stingă și să în
ceapă spectacolul. Pentru 
prima oară, vedea lumina 
rampei piesa „Caseta enig
matică" a elevului Adrian 
Barbu din clasa a X-a. Au
torul, totodată regizor ar
tistic și tehnic al spectaco
lului, își ascundea nerăbda
rea, verificînd concentrat 
reflectorul instalat în mij
locul sălii. Dar cine sînt 
eroii ? Trei elevi care vor 
să-și ajute un coleg să re
nunțe la lectura cărților po
lițiste și de aventuri. Eroul 
trăiește într-o lume popu
lată cu spioni, detectivi, dis-

L
iceul „Nicolae Băl
cescu" din Craio
va. într-o sală 
cîțiva elevi joacă 
baschet. într-alta, 
alți vreo zece stau 
în jurul unei me
se de tenis. Și, în 
sfîrșit, a treia în

căpere — sediul clubului. Sîn
tem întâmpinați cu zâmbete.

— Facem și noi ce putem, 
ne previne de la inceput to
varășul profesor Marcel Vasi- 
lescu, _ responsabilul clubului. 
Am întocmit programul în 
funcție de posibilitățile noas
tre, de condițiile pe care le 
avem.

Parcurgem acest program. 
Surprinde frecvența acțiunilor 
sportive. „Tenis de masă, șah, 
jocuri sportive", „Tenis de 
masă, șah. jocuri sportive" și, 
din cînd în cînd, „Activitate 
cultural-sportivă obișnuită". 
(„Tot sport, în ultimă instan
ță" — ne lămurește responsa
bilul clubului). Și așa în fie
care zi. (O singură dată, însă, 
programul menționează : „Vi
zionarea filmului „Dincolo de 
barieră". Din păcate acest 
ziderat n-a fost realizat...).

— Am ținut seama- de 
rințele elevilor, precizează
varășul responsabil. Pare cam 
monoton programul, dar elevii 
noștri iubesc foarte mult spor
tul. Și-apoi, nici nu se pot face

de-

do- 
to-

ÎNSEMNARE
pariții șt apariții miraculoa
se, atît de intens incit la 
orele de istorie nu reușește 
să-și amintească decît fap
tele senzaționale. Prietenii 
îi pregătesc însă o surpriză 
menită să-l lecuiască de bă
tălii și dueluri celebre. Prins 
in capcana propriei lui ima
ginații, băiatul își dă seama 
că îi sînt mult mai folosi
toare lecturile recomandate 
de profesori.

Actorii erau, bineînțeles, 
elevi, și dat fiind că se in
terpretau pe ei înșiși, au 
jucat cu dezinvoltură și cu 
emoția firească debutului. 
Replicile bine conduse, 
subiectul antrenant, presă
rat cu situații comice, au 
adus tînărului autor și in- 
terpreților aplauze meritate.

Pentru a sărbători ani
versarea cenaclului lor lite
rar, elevii au invitat publi
cul să ia parte la o ședință 
de lucru așa cum se desfă
șoară ea în fiecare săptă- 
mînă. De data aceasta, avea 
un caracter mai festiv, în 
mijlocul elevilor se afla 
poetul Marin Sorescu, invi
tați de la ziarele pentru co
pii și tineret. S-au citit ver
suri, cîteva scurte nuvele, 
Marin Sorescu a citit din 
creația sa. Elevii au discu
tat cu mult simț critic pie
sa colegului lor Adrian 
Barbu, poeziile ascultate. 
Mai timid la început, la dis
cuție s-au înscris apoi și e- 
levi din sală, care se intere
sau îndeaproape de proble
mele creației literare. Au 
fost primite cu interes ver
surile citite de Doina Uri- 
cariu, de Florin Hanganu, 
de Radu Cimponieru și ese
urile lui Adrian Barbu.

Vacanță. La Liceul nr. 32 
din Capitală, elevii și-au o- 
ferit o minunată seară de 
teatru și poezie.

prea multe lucruri într-un in
terval de timp așa de scurt...

Ne-am adresat la întîmpla- 
re cîtorva elevi ai școlii:

— într-adevăr iubim spor
tul, ne spune Terbența Sever 
din clasa a Xl-a. Acum, în va
canță, însă, îl preferăm în 
lipsă de altceva. Am fi dorit 
să mergem și la teatru sau la 
film, să organizăm un simpo
zion literar, o recenzie. Sîntem 
atît de aproape de Ișalnița și 
încă n-am vizitat combinatul 
chimic. E drept, am fost noi 
o dată acolo, dar... la muncă 
patriotică. Foarte mulți colegi 
ar fi vrut să facem o excursie 
pe Paring...

Păreri asemănătoare au avut 
și elevii Pătra Cristian, din- 
tr-a X-a, Mîșu Simion, dintr-a 
Xl-a. Sărăcia programului, 
lipsa de varietate a acțiunilor 
înscrise în el — dovadă a unui 
scăzut spirit de inventivitate, 
ca și a unei comodități nejus
tificate din partea organizato
rilor — n-au putut oferi elevi
lor ceea ce aceștia, pe bună 
dreptate, așteptau în vacanță.

Alături, la numai un pas de 
Liceul „Nicolae Bălcescu" se 
află Liceul nr. 3. îi trecem 
pragul, ușor decepționați de 
prima vizită. La intrare, un 
afiș viu colorat te invită să-l 
parcurgi: „Concurs „Cine știe, 
cîștigă", „întâlnirea de baschet 
fete — băieți'1, „Turul Craio-

La casa pionierilor
Casa pionierilor din 

Slatina a devenit în 
zilele vacanței centrul 
către care converg 
drumurile celor mai 
tineri elevi din toate 
școlile orașului. Nu
meroși pionieri parti
cipă zilnic Ia activi
tăți vii, interesante. 
Menționăm dintre a- 
cestea 
iui 
„Tara 
mea", 
poezii 
Republică

cîteva : monta- 
literar-muzica! 
mea, mîndria 
concursul de 

„Te slăvim, 
iubită".

ghicitori literare pe 
tema „I. Creangă și 
M. Eminescu", carna
valul. Diminețile de 
basm. „Serile de mi
nuni" (atractive expe
riențe de chimie dis
tractivă), jocurile dis
tractive, sportul și 
vizionările colective la 
televizor completează 
agenda acestor activi
tăți. Cele mai multe 
dintre ele sînt reali
zate de membrii 
cercurilor : artă dra-

matică, coregrafie, 
mîini îndemânatice, 
foto, micii chimiști.

Inventivitatea, spi
ritul de inițiativă și 
entuziasmul tinerilor 
participanți fac din a- 
ceste acțiuni un coro
lar al satisfacțiilor lor 
zilnice, 
pionierilor 
rat „stat 
veseliei și 
poziții.

iar din casa 
un adevă- 
major" al 
bunei dis-

vei — cu popas la „Electro- 
putere" și Combinatul Chi
mic", „Invitație la film", „Să 
învățăm să dansăm corect" 
etc. Acum, cu o jumătate de 
oră înainte de închiderea clu
bului, elevii se delectau ascul
tând muzică înregistrată pe 
bandă de magnetofon. Pe 
tablă scris frumos, cu cretă co
lorată, apăruse programul zi
lei următoare, în care atracția 
principală era noul film sosit 
în localitate.

Tovarășul profesor Nicolae 
Răescu, responsabilul clubu
lui, ne dă bucuros explicații :

— Cred că buna reușită a 
acțiunilor de vacanță se dato- 
rește în mare parte selecției 
lor din vreme popularizării 
intense. Cu cîteva săptămîni 
înainte am făcut sondaje în 
rîndul elevilor, cerîndu-le pă
rerea asupra a ceea ce ar dori 
să facă în acest interval de 
timp liber. La comitetul U.T.C. 
al școlii au sosit, astfel, nume
roase sugesii. Le-am selectat, 
alegîndu-le pe cele mai frec
vente, și le-am introdus în 
program. Am adăugat altele, 
străduindu-ne să fie la fel de 
interesante pentru elevi. Am 
făcut, apoi, popularizarea pro
gramului din timp, în așa fel, 
îneît toți elevii cunoșteau încă 
înainte de vacanță ce le poate 
oferi clubul. Efectul ? Zilnic 
peste 60 de elevi vin și-și pe
trec timpul liber aici.

Am discutat cu cîțiva elevi. 
Și Dariciuc Gheorghe dintr-a 
XI-<a, și Melechian Mihai, și 
Goga Dumitru ne-au povestit 
că se simt foarte bine în va
canță, că vin cu plăcere la 
club, unde-și petrec instructiv 
și reconfortant orele libere.

Este vorba de o experiență 
aparte, de o pricepere deosebi
tă în organizarea vacanței la 
acest liceu? S-ar putea și a- 
ceasta. Este vorba, însă, în 
primul rînd de. entuziasm, spi
rit de inițiativă, pasiune în 
muncă din partea organizato
rilor — trăsături pe care la ce
lălalt liceu nu le-am întîlnit.

diplo- 
limită 
dura-

îndepli- 
stat sau 
curs de 
sau a

Poșta redacției

constă

intr-unui din laboratoarele Institutului medico-farmaceutic
din Tg. Mureș

Foto: AGERPRES

de Jean Giraudoux
la Studioul Institutului de teatru București

Să

în

teatral

COVAD1C1 GEORGE — Za
lău i SZIKORA MIKLOȘ — 
Brașov.

Grupul școlar UCECOM, 
strada Econom Cezărescu nr. 
47, și Grupul școlar „Unirea" 
din strada Zborului nr. 7 — 
ambele din București, pregătesc 
cadre tehnice pentru reparat 
radio-url și televizoare. Candi
dați! trebuie să fie absolvenți 
ai școlii medii sau a unei școli 
echivalente, cu sau fără 
mă de maturitate, fără 
de vîrstă. Cursurile au 
ta de 3 ani.

Concursul de admitere 
din următoarele probe :

— fizică : scris și oral ;
— matematică : scris și oral i 
Se acordă burse conform le-

'gilor în vigoare. Vă dorim 
jmult succes I

anului, concediul va fi efectuat 
în anul calendaristic următor, 
la termenul cel mai apropiat 
posibil, pe baza dispoziției 
scrise și motivate a conducăto
rului unității, cu avizul comite
tului sindicatului.

TUREA GHEORGHE — Sina
ia ; PASCU RODICA — Bucu
rești.

Elevii înscriși în învățămîn- 
tul de cultură generală, cursuri 
fără frecvență, pot obține anu
al un concediu de studii fără 
plată de 30 zile calendaristice 
(în afara concediului de 
odihnă) pentru prezentarea la 
examen. Pentru fiecare clasă 
se acordă, la cerere, un singur 
concediu, eșalonat sau inte
gral.

G. BĂDULESCU

DOGAR1U VICTOR — Pia
tra Neamț.

Conform unei hotărîri a Con
siliului de Miniștri, conduceri
le unităților sint obligate să 
ia măsurile necesare pentru 
ca toți angajații să efectueze 
în fiecare an calendaristic con
cediul legal de odihnă la care 
au dreptul. Fac excepții cazu
rile încadrate în prevederile 
art. 12 din aceeași hotărîre, ca
re precizează condițiile pentru 
care s-a aminat efectuarea con
cediului de odihnă : incapacita
te temporară de muncă, anga
jatul a fost chemat să 
nească o îndatorire de 
obștească, urmează un 
pregătire profesională 
fost reținut de conducerea în
treprinderii pentru realizarea 
unor nevoi cerute de procesul 
de producție. Dacă nu poate fi 
reprogramat pînă la sfîrșitul

DORNEANU MIRCEA — Su
ceava ; FLORESCU ROMICA 
— Moinești.

în cadrul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" 
București, „Gh. Dima" 
Cluj și „George Enescu" 
Iași funcționează și facultăți de 
instrumente și canto. Pentru 
concursul de admitere trebuie 
să vă pregătiți la limba și li
teratura română la care veți 
susține examen în scris, iar la 
teoria solfegiului — oral. De 
asemenea, trebuie să dați pro
bă practică de interpretare Ia 
instrumentul specific secției 
(probă eliminatorie) și citirea 
partiturii la prima vedere (cu 
instrumentul specific secției) 
probă practică.

Durata cursurilor este de 5 
ani.

Facultățile de instrumente și 
canto au următoarele secții : 
instrumente coarde, suflat, 
percuție, pian — orgă, canto.

||||
■ w

Combinatul de celuloză și 
hirtie Suceava. In fotografie: 
supravegherea și dirijarea 
procesului de producție Ia 
una din mașinile de fabricat 

hirtie
Foto: AGERPRESȘTEFANIA GAGIU I. ANDREIȚĂ

Holul noului dispensar nr. 189 din cartierul Drumul Taberei din Capitală
Foto: AGERPRES

*

să prevadă, poate, urmările — întreaga biologie șl genetică a secole
lor următoare.

Spectacolul pus în scenă de 
studenții-actori (clasa George Ca- 
rabin), regizor George Rafael se 
distinge de la bun început prin 
maxima luciditate care guver
nează imperiul de fantezie și 
adevăr instituit de Giraudoux, 
transmițînd nealterate frumuse
țea cuvântului, poezia ficțiunii, 
bogăția ideației. Eliminând pa
sajele de prisos, refuzând tra
vestirea convenției în adevăr 
scenic naiv, dozând excelent, pe 
scene și personaje, ironia și li
rismul, regizorul și interpreții ră- 
mîn astfel credincioși acelui cu
rent novator adus în teatrul fran
cez de Jouvet și Dullin, acelui 
spirit fantezist și intransigent, 
seducător și lucid pe care Girau
doux îl reprezintă cu strălucire.

...într-un cadru scenic de re
levabilă simplitate (scenograf 
Traian Nițescu), dominat de trei 
contururi ogivale, sugerând vag 
un „palat din basme" cu multe 
nuanțe de albastru și verde, ca-n 
lumea străfundurilor, povestea 
dragostei Ondinei — fata apelor și 
nisipurilor — pentru un necre
dincios cavaler pământean, curge 
simplu și melodios, împletind gra
ția cu ironia, zâmbetul cu lacri
ma.

Ondine (Daniela Anencov — 
actriță de o surprinzătoare sen
sibilitate) — „lumina, grația, a- 
ventura" vibrează în nemărginita 
ei candoare de dragoste pentru 
Hans, mânată mereu de o credin
ță nestrămutată în frumusețe, în 
adevăr. „Cum a putut să-ți pla
că lumea noastră ?“ — o întrea
bă Regina. „Răsfrîntă-n unda 

, lacului părea minunată", răs
punde Ondine. Și în numele a- 
cestei imagini frumoase, în apă
rarea dragostei ei adevărate, se 
aruncă cu curaj în luptă cu mes
chinăria și minciuna, cu vulgari
tatea și trufia. Lumea pământea
nă e foarte mică în univers, sin
ceritatea este ceea ce urăsc oa
menii mai mult, iar egoismul lor 
o înspăimîntă pe mica Ondine : 
„Ce cuvînt îngrozitor e cuvântul 
„fiecare" I Regele (Dan Dobre) 
are un neg pe nas și o mină de 
copil cretin mereu fîstîcit. Pentru 
Șambelanul curții, parfumat și 
arogant (ironizat cu inteligentă 
subtilitate de Mihai Velcescu), 
isprăvile istețe ale scamatorului 
vin cu bobîmacele. Berta, trufa
șă și rece (poate prea rece în 
interpretarea sobră și elegantă a 
Luminiței Iacobescu) confundă 
ușor dragostea cu virtuțile ran
gului. Judecătorii, formaliști și 
inconștienți, își desfășoară pros
tia crasă în vehemența ilară cu 
care judecă și condamnă dragos-

tea și credința (excelent efectul 
comic creat de Marius Niță și 
Virgil Bojescu). în această lume 
opacă, de „marionete, fără su
flet ce nu știu a prinde aripi, a 
zbura, a se înălța", Ondine, cea 
venită din altă lume, se simte 
stingherită în neconformismul ei, 
se revoltă înflăcărată în apăra
rea iubitului, se întristează con- 
statînd dezaprobare și dispreț 
— dar cînd pleacă toți, Regina 
Isolda îi mulțumește cald pentru 
„lecția de dragoste"...

De fapt, toată povestea Ondi
nei este o fermecătoare lecție de 
dragoste și credință, pe care în- 

pămîntenii o învață greu. Ca-

Carnet

cu-valerul tînăr și frumos uită_
rînd marea iubire a fetei apelor, 
care, ca să-1 salveze de la pe
deapsa cumplită prevăzută de 
pactul neamului ei, se aruncă ea 
însăși în brațele blasfemiei, gata 
să se sacrifice. Hans, orgolios și 
aspru (Dan Borcea, colțuros ca 
o bucată de stîncă cenușie în
tr-o pajiște smălțuită), nătâng și 
dobitoc „ca un om ce sînt" plă
tește cu viața propria-i necredin
ță. Regele Undinilor (în care Flo
rian Pitiș îmbină cu talent ciudă
țenia mitică și infailibilă cu dem
nitatea pământeană) îi aplică 
sancțiunea intrasigentă Ondinei, 
dăruindu-i uitarea — balsamul 
care cicatrizează, care regenerea
ză sufletele bîntuite de su
ferință.

Acesta este de altfel mesajul 
lui Giraudoux : forța nemărgini
tă pe care o impulsionează vie
ții credința în fericire, în dragos
te — într-un ideal. In „Ondine" 
eternul uman e divinizat, liber
tatea e preamărită ca supremă 
condiție a fericirii oamenilor. 
Nimicnicia și iraționalul în dife
ritele lor forme de manifestare, 
găsesc în teatrul lui Giraudoux 
o încriminare severă — chiar da
că nu întotdeauna directă („Răz
boiul Troiei nu va avea loc", 
,.Electra", „Nebuna din Chail
lot").

„Fiecare va trebui să stea de 
veghe la porțile rațiunii" scria Gi
raudoux. Rațiunea, la Giraudoux, 
își trage hrana din toate compar
timentele spiritului uman — atît 
de complex, de insondabil. De 
aceea, ficțiunea se împletește

atît de strîns cu realitatea, anti
chitatea cu contemporaneitatea, 
poezia cu duritatea. Textul său e 
plin de „profeții care să releve 
oamenilor adevăruri uimitoare..., 
adică ceea ce ei n-ar observa 
niciodată". Fantomele sale, „în- 
cîntătoare glume ale inimii", sînt 
plăsmuiri ale visurilor pământe
ne, ale gîndurilor noastre de 
toate zilele. în acest context, 
Giraudoux aduce în universul 
tragediei un fior nou : tragicul 
există numai în măsura în care 
credem în el și-l provocăm. U- 
manismul poetic profund, cu 
multiple reverberații, vine să 
amplifice optimismul teatrului lui 
Giraudoux. în „Ondine", simbo
lul stagnării definitive e Fata 
care spăla vase, „cu trup urît 
dar cu porniri frumoase". în 
spectacolul studențesc, Fata care 
spală vase (interpretată cu mul
tă distincție de Eliza Toszer) nu 
are nici trup urît, nici chip brăz
dat, nici coasă de aur, ci doar 
o privire pierdută, fără speran
ță, fără visuri, fără crez. Aceas
ta e de fapt moartea : moartea 
spiritului.

Prin claritatea concepției, prin 
acuratețea valorificării textului, 
prin prospețimea simțirii releva
te în interpretare, prin frumuse
țea plastică realizată de muzica
litatea culorii și luminii sau de 
armonia mișcării, prin autentici
tatea fiorului liric de care e stră
bătută de la un capăt la altul, 
spectacolul studențesc poate fi 
un bun examen de maturitate, 
chiar dacă, poate, pînă la piesa 
lui Giraudoux au mai rămas ceva 
drumuri de străbătut.

NICOLETA TOIA
•--------

Primul pas 
ridicarea 
calificării
(Urmare din pag. I)

Marile t 
descoperiri

Vasul „Bea$e“
își continuă călătoria• ••

de Dorel Dorian

D e aproape opt mii de 
tura i de aproape opt 
cerealelor părăsise accidentalul șl se transformase în- 
tr-o ocupație organizată a omului i ideea „sacrificării" 
conștiente a unei hrane prețioase (care trebuie să fi 
apărut în primul moment ca o „culme a aberației") 
pentru a obține în anotimpul secerișului o cantitate 
mai mare de hrană — acest moment, pe drept cuvînt, 
decisiv în istoria agriculturii — intrase în ordinea una

nim acceptată a lucrurilor i și abia după opt mii de ani de practică 
agricolă Camerarius (1665—1721) realizează în sfîrșit — descoperire 
cu urmări pe atunci imprevizibile — că florile sînt organele de re
producere ale plantelor. Ceea ce pentru Linne. neobositul cercetător 
Linnă, cel care avea să străbată zeci de mii de kilometri pentru a 
clasifica „toate animalele, mineralele și în special plantele din lumea 
întreagă", avea să devină mai apoi „criteriul principal de clasificare". 
Numărînd, pentru prima oară în lume, staminele și pistilele florilor, 
clasificînd și dînd nume tuturor plantelor, Linne impulsiona — fără

ani oamenii cunoșteau agricul- 
mii de ani practica însămînțării

1

Naturalistul Buffon — poate primul mare prezentator-captivant al 
științelor naturii — introduce în biologie, moment de asemenea re
voluționar, ideile raționale ale concepției newtoniene. Un alt scriitor 
și om de știință, Erasmus Darwin, autorul „Zoonomiei" încearcă în 
aceeași perioadă — jumătatea secolului XVIII — să urmărească ori
ginea vieții „pînă la acel firicel" care a produs ulterior Întreaga va
rietate a plantelor.

Lamarck. în 1809 — chiar în anul în care se năștea întemeietorul 
teoriei darwiniste, Charles Darwin — formula teoria evolutivă după 
care speciile de plante existente astăzi se trag din cele anterioare, 
printr-o tendință naturală de adaptare Ia mediul ambiant. Lamarck 
mergea cu „îndrăzneala" teoriei sale evoluționiste pînă la a o extinde 
și la unele specii de animale *).

Dar omenirea trebuia să mai aștepte încă 22 de ani pînă cînd 
Charles Darwin avea să urce pe bordul vasului ,,Beagle", pentru a 
realiza celebra „Călătorie a unui naturalist in jurul lumii’ și a lăsa 
contemporanilor săi, pentru o aprigă controversy, revoluționara 
„Origine a speciilor". („Acuzat" de a-și fi întemeiat lucrarea pe o 
fantezie fenomenală, trăsătură considerată „nepotrivită" și „inopor
tună" activității unui mare savant, Darwin avea să demonstreze final 
— cum remarcă George Călinescu — Că „fantazia nu-i, cum se crede, 
facultatea de a deforma realitatea, ci de a vedea limpede și exact, 
dind fenomenului, cel puțin Ia Început, o evidență halucinantă" ‘).

★

E drept, la întoarcerea din călătorie, Darwin avea precizată integral 
ideea selecției naturale. Și nu puțini sînt cei care i-au reproșat că, 
retrăgîndu-se în grădina sa de la Downe House, pentru studii, Darwin 
a mai întîrziat cu încă 20 de ani enunțarea oficială a ideii (a desco
peririi) și publicarea lucrării care avea să-i aducă celebritatea. Nu 
puțini sînt și cei care afirmă că îndrăzneala finală de a o publica

*) In aceeași perioadă Halle pune bazele fiziologiei — ca știință, 
iar Cuvier — ale paleontologiei.

2) Hutton, autorul „Teoriei pămîntului" (al „geologiei fără minuni") 
lansase încă spre sfîrșitul secolului XVIII ideea unei istorii evolutive 
a pămîntului, pe baza studiului rocilor — ipoteză considerată și ea, 
ani la rînd, o pură fantezie.

2

— aproximativ acum 100 de ani — s-ar datora faptului că șl alți 
cercetători ar fi ajuns între timp la aceleași concluzii.

Adevărul e, însă, că Darwin a înțeles că teoria sa nu se cere doar 
enunțată și supusă apoi inerent eroziunii prejudecăților și dogmelor 
mistico-religioase, ci se cere a Ii mai întîi demonstrată sistematic și 
fără drept de apel. Că a existat în această întîrziere o anume „pru
dență", condiționată istoric, și o apreciere lucidă a contextului social, 
care-1 solicita la o desăvîrșită „abilitate" ? Dar cum să nu fi înțeles 
în acele condiții necesitatea „prudenței" și să nu fi avut disponibili
tatea aparte a adaptării la „mediul înconjurător" tocmai autorul 
„Originei speciilor* și al teoriei „selecției naturale" ?

Controversa a fost fulminantă. Ceea ce, însă, nu puteau înțelege 
detractorii lui Darwin e că în focul controversei, darwinismul se ve
rifica încă o dată și că biologia, născîndu-se, trecea „botezul de foc".

★

Următoarele patru decenii se confirmă, într-adevăr, ca fiind nu 
numai spectaculoase, ci și profund decisive pentru întreaga evoluție 
a științelor derivînd din biologie.

Se pun bazele embriologiei moderne ; se studiază procesul fermen
tării ; Pasteur descoperă microbii ; Mendel fundamentează teoria ere
dității i Buchner inaugurează cercetarea enzimelor ; Victor Babeș și 
Victor Cornii publică la Paris primul tratat de bacteorologie din 
lume ; Claude Bernard asociază medicinei chimia fiziologică ; și, prin- 
tr-un strălucit corolar, biologia impulsionată de acea primă clasifi
care a plantelor se Întoarce iarăși spre plante, condiționlnd apariția 
și dezvoltarea agriculturii științifice 3).

Sinteza clorofiliană realizată în ultimii ani, lucrările lui Jacob, 
Lwoff, Monod privind sinteza enzimelor și transmiterea informației 
genetice, ca și spectaculoasa sinteză a acidului ribonucleic încunu
nează azi, indiscutabil, seria marilor descoperiri biologice declanșate 
acum 200 de ani de Linne și dezvoltată genial acum 100 de ani de 
cercetătorul atît de îndrăzneț și atît de calculat care a fost Charles 
Darwin.

Vasul „Beagle" își continuă călătoria, deși la prora lui, scrutînd 
noile orizonturi ale științei, au urcat alți savanți dar care, ca și Dar
win, se străduiesc „să vadă limpede și exact".

’) Primele experiențe cu nitrați, fosfați și potasiu — în general 
prima utilizare a îngrășămintelor chimice — au avut loc tot în acea
stă ultimă parte a secolului XIX.
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„Semănătoarea", secția 
general. Tinărul Ma- 

Mihai se numără 
muncitorii care au

lurilor speciale în curs de a- 
similare. Esențial e faptul că 
în acest an, la secția oțelărie a 
uzinei, pregătirea profesională 
devansează aplicarea noii teh
nologii, ceea ce creează pre
mize favorabile pentru utili
zarea cu eficiență a utilajelor.

Pornind de la deficiențele 
constatate anul trecut în ri
dicarea calificării, organizația 
U.T.C. a propus conducerii 
secției ca pregătirea profesio
nală să fie mai mult legată 
de procesul de producție, în 
intenția de a veni mai direct 
în sprijinul tinerilor pentru a 
putea rezolva operativ diferi
tele probleme ridicate de 
producție. Studiind împreună 
cu comitetul sindicatului a- 
ceastă propunere, conducerea 
secției a stabilit pentru fieca
re schimb un cerc de studiu 
a cărui tematică va fi întoc
mită în funcție de particulari
tățile principalelor locuri de 
muncă. Primele teme se vor 
ocupa de cauzele care deter
mină producerea rebuturilor 
și defecțiunilor tehnice la uti
laje. Paralel, organizația 
U.T.C. a stabilit un plan co
mun cu cabinetul tehnic pen
tru o mai bună difuzare în 
rîndul tinerilor a literaturii 
de specialitate în funcție de 
temele discutate în cercurile 
de studii.

S-au creat, așadar, premize 
bune pentru ca tinerii să-și 
însușească bine noua tehnolo
gie și pe această bază să poa
tă aduce o contribuție mai 
mare la ridicarea indicilor ca
litativi ai diferitelor sortimen
te de oțeluri aliate ce urmează 
a fi fabricate anul acesta la 
Cîmpia Turzii. Mai amintim 
că
al comitetului 
nizațiilor U.T.C. sînt prevă
zute ședințe și adunări gene
rale în care va fi analizată 
pregătirea profesională a fie
cărui tînăr la diferitele forme 
de ridicare a calificării, pre
cum și modul în care cunoș
tințele acumulate sînt aplicate 
în producție.

în planul de muncă 
și al orga-

Uzinele 
montaj 
rianciu 
printre

. lucrat Ia aproape 3 000 de com
bine livrate de uzină in anul 
care a trecut. In momentul de 
iată el își pregătește prima lui 

inovație

Foto; TRIFU DUMITRESCU



PROIECT

STATUTUL
Casei de pensii a membrilor

cooperativelor agricole de producție
CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — Casa de pensii a membrilor coo

perativelor agricole de producție funcțio
nează în cadrul Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole, pe baza prezentului statut 
și are drept scop realizarea sistemului uni
tar de pensionare a membrilor săi.

încheierea procesului de cooperativizare a 
agriculturii, consolidarea organizatorico- 
economică a cooperativelor agricole, sprijinul 
acordat de stat au creat posibilitatea, ca prin 
contribuția cooperativelor agricole și a mem
brilor acestora, să se organizeze un sistem de 
pensionare a membrilor cooperativelor agri
cole

Rezolvarea acestei importante probleme so
ciale este expresia politicii Partidului Comu
nist Român și a statului nostru socialist cu 
privire la îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de viață ale 
tru popor.

Art. 2. — 
sînt membri 
rea cooperativelor agricole la Casa de pensii, 
cu respectarea obligațiilor ce rezultă din sta
tutul acesteia

țărănimii și ale întregului nos-

Membrii cooperativelor agricole 
ai Casei de pensii, prin adera-

CAPITOLUL II

Formarea fondului
de pensii

Art. 3.
pensiilor 
surse '

1 contribuția anuală a cooperativelor agri
cole de 3,5 la sută din valoarea producției 
globale :

2 contribuția de 5 sau de 10 lei lunar a 
cooperatorilor apți de muncă, membri ai Ca
sei de pensii, de la împlinirea vîrstei de 
16 ani

Art. 4. — Contribuțiile la Casa de pensii 
se depun trimestrial, prin grija cooperative
lor agricole și se păstrează într-un fond cen
tralizat potrivit prevederilor legale.

Art. 5. — Casa de pensii își creează un fond 
de rezervă, prin alocarea anuală a unei cote 
din totalul încasărilor Mărimea cotei și mo
dul de folosire a rezervei se stabilește de 
către Consiliul Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole

— Fondul necesar acoperirii plății 
se alcătuiește din următoarele

— 100 lei lunar, invalizilor care au o ve
chime în cooperativă de cel puțin 10 ani;

— 70 lei lunar, invalizilor care au o ve
chime în cooperativă mai mică de 10 ani.

Pensia de invaliditate se acordă, de ase
menea, pe toată durata invalidității membri
lor cooperatori inapți de muncă încadrați la 
gradul II de invaliditate după cum

— 50 lei lunar, invalizilor care 
chime în cooperativă de cel puțin

— 40 lei lunar, invalizilor care 
chime în cooperativă mai mică de

Art. 11. — Pensia pentru orfani 
copiilor minori, orfani de ambii părinți, pînă 
la vîrsta de 16 ani sau dacă urmează o școală, 
pînă la absolvirea acesteia, dar fără a depăși 
vîrsta de 20 de ani

Mărimea pensiei pentru un orfan de ambii 
părinți este de lei 70 lunar.

Art. 12. — Pe măsura dezvoltării și întă
ririi economice a cooperativelor agricole, a 
creșterii veniturilor acestora, la propunerile 
cooperativelor agricole de producție, Consi
liul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole va putea îmbunătăți în viitor nivelul 
pensiilor.

Art. 13. — Pentru stabilirea dreptului la 
pensie de bătrînețe se recunosc și perioadele 
de activitate din cadrul altor sectoare care 
au Case de pensii proprii.

Membrii Casei de pensii. îndreptățiți la 
mai multe pensii, pot opta pentru una din 
ele.

Membrii Casei de pensii nu pot primi de- 
cît o singură pensie, indiferent de fondul din 
care aceasta este plătită.

Art. 14. — Cooperativele agricole au înda
torirea să plătească cu regularitate la fondul 
de, pensii contribuția anuală de 3,5 la sută 
din valoarea producției globale ; membrii 
cooperativelor agricole au obligația să de
pună cu regularitate la fondul de pensii con
tribuția lunară de 5 sau 10 lei.

în cazul în care o cooperativă agricolă nu 
plătește la fondul de pensii contribuția 
anuală de 3,5 la sută din valoarea producției 
globale, membrii acesteia nu vor putea be
neficia de pensia de bază, iar acei coopera
tori agricoli, membri ai Casei de pensii, care 
nu vor depune contribuția lunară de 5 sau 
10 lei. nu vor primi sporul la pensie.

Art. 15. — Calitatea de membru al Casei 
de pensii se pierde o dată cu retragerea sau 
îndepărtarea din cooperativa agricolă de 
producție, precum și în cazul retragerii coo
perativei agricole din uniunea raională a 
cooperativelor agricole.

Art. 16. — Normele privitoare la stabilirea 
și plata pensiilor se prevăd în regulamentul 
pentru aplicarea statutului Casei de pensii, 
aprobat, de către Consiliul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție.

urmează: 
au o ve- 
10 ani;
au o ve-
10 ani.
se acordă

CAPITOLUL IV
CAPITOLUL III Organele de conducere

Drepturile și îndatoririle ale Casei de pensii și ale
membrilor Casei de pensii filialelor regionale

raionale. Atribuțiile

acestora
17. — Sistemul de pensionare al mem- 
cooperativelor agricole se realizează

pe

65
25

60

Art. 6. — Membrii Casei de pensii au ur
mătoarele drepturi de pensie în bani:

— pensie de bătrînețe ;
— pensie de invaliditate pentru pierderea 

capacității de muncă
Pe lîngă pensia în bani, membrii Casei de 

pensii mai au dreptul la:
— ajutoare în natură ce se acordă de către 

cooperativa agricolă, potrivit statutului aces
teia Cooperativele agricole care au posibili
tăți, pot. acorda pensionarilor cooperatori, în 
afara pensiei ce se dă de către Casa de pensii, 
și alte ajutoare în bani ;

— folosința în continuare a lotului atribuit 
de către cooperativa agricolă, potrivit pre
vederilor statutului acesteia ;

— veniturile realizate din munca depusă 
în cooperativa agricolă, după pensionare :

Art. 7. — Copiii membrilor Casei de pensii, 
orfani de ambii părinți, au dreptul la pensie.

Art. 8. — Pensia de bătrînețe se acordă 
tot timpul vieții :

— bărbaților care au împlinit vîrsta de 
ani și au lucrat în cooperativa agricolă 
de ani:

— femeilor care au împlinit vîrsta de
ani și au lucrat în cooperativa agricolă 20 de 
ani.

Pensia de bătrînețe se compune din :
— pensia de bază în sumă de Iei 100 

lunar;
— un spor lunar în sumă de 5 sau 10 lei, 

pentru fiecare cinci ani de contribuție, în 
funcție de mărimea contribuției personale a 
fiecărui cooperator la fondul de pensii.

Art. 9. — De la data intrării în vigoare a 
sistemului unitar de pensionare și pînă la în
deplinirea condițiilor de vechime prevăzute 
la Art 8, pensiile de bază se acordă după 
cum urmează :

— 100 lei lunar, cooperatorilor care împli
nesc vîrsta de pensionare, au o vechime în 
cooperativa agricolă de cel puțin 10 ani și 
au muncit efectiv în fiecare an de la înscrie
rea în cooperativă ;

— 70 lei lunar, cooperatorilor care împli
nesc vîrsta de pensionare, au o vechime 
în cooperativa agricolă de cel puțin 5 ani și 
au muncit efectiv în fiecare an de la înscrie
rea în cooperativă ;

— 50 lei lunar, cooperatorilor care împli
nesc vîrsta de pensionare, au o vechime 
în cooperativă mai mică de 5 ani și care, de 
la data înscrierii au muncit, efectiv în fiecare 
an în cooperativă ;

— 40 lei lunar, cooperatorilor care împli
nesc vîrsta de pensionare, au adus pămîntul 
la înscriere în cooperativă, dar care de la data 
înscrierii nu au lucrat în cooperativă

Art. 10. — Pensia de invaliditate se acordă 
pe toată durata invalidității membrilor coo
peratori inapți de muncă, încadrați în gra
dul I de invaliditate, după cum urmează :

Art. 
brilor 
prin Casa de pensii din cadrul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de Produc
ție și prin filialele regionale și raionale ale 
Casei de pensii, care funcționează în cadrul 
uniunilor cooperativelor agricole respective.

Casa de pensii și filialele sale sînt conduse 
de comitete care își desfășoară activitatea pe 
baza principiului muncii colective, ca organe 
deliberative, luînd hotărîri cu majoritate de 
voturi.

Art. 18. — Casa de pensii din cadrul Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agricole este 
condusă de Comitetul Casei de pensii, de
semnat de către Consiliul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole. Președintele și 
vicepreședinții Comitetului sînt desemnați 
dintre membrii Comitetului Casei de pensii.

Art. 19. — Comitetul Casei de pensii are 
următoarele atribuții :

1. asigură respectarea prevederilor statu
tului Casei de pensii și face propuneri Con
gresului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole cu privire la modificarea acestuia ;

2. aplică hotărîrile Congresului și ale Con
siliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție cu privire la organi
zarea și funcționarea Casei de pensii ;

3. elaborează și supune spre aprobare Con
siliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție regulamentul pentru 
aplicarea statutului Casei de pensii ;

4. îndrumă și controlează activitatea co
mitetelor filialelor regionale și raionale ale 
Casei de pensii ;

5. elaborează dispoziții normative privind 
ținerea evidenței de către comitetele filiale
lor regionale și raionale ale Casei de pensii 
și de către cooperativele agricole, referitoare 
la formarea fondului de pensii și la plata 
pensiilor ;

6. întocmește și supune aprobării Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole planul anual de activitate, precum și 
bugetul Casei de pensii ; întocmește și pre
zintă Consiliului Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție dări de 
seamă semestriale privind situația pe țară a 
încasării contribuțiilor la fondul de pensii, 
precum și situația plății pensiilor ;

7. administrează fondurile Casei de pensii 
și repartizează comitetelor filialelor regionale 
ale acesteia sumele necesare plății pensiilor.

8. organizează aparatul tehnico-adminis-

trativ al Casei de pensii și al filialelor regio
nale și raionale.

Art. 20. — Filiala regională a Casei de 
pensii este condusă de Comitetul filialei re
gionale a Casei de pensii desemnat de către 
consiliul uniunii regionale a cooperativelor 
agricole. Președintele și vicepreședinții comi
tetului sînt desemnați dintre membrii comi
tetului filialei regionale a Casei de pensii.

Art. 21. — Comitetul filialei regionale a 
Casei de pensii are următoarele atribuții :

1. aplică hotărîrile comitetului Casei de 
pensii din cadrul Uniunii Naționale, precum 
și ale consiliului uniunii regionale a coope
rativelor agricole, cu privire la problemele 
de pensii ;

2. îndrumă și controlează activitatea comi
tetelor filialelor raionale ale Casei de pensii ;

3. îndrumă și verifică modul de ținere a 
evidenței de către comitetele raionale și de 
către cooperativele agricole privind formarea 
fondului de pensii și plata pensiilor ;

4. întocmește și supune spre aprobare con
siliului uniunii regionale a cooperativelor 
agricole planul anual de activitate al comi
tetului filialei regionale al Casei de pensii, 
dările de seamă semestriale privind situația 
pe regiune a încasării contribuțiilor la fon
dul de pensii, precum și situația plății pen
siilor ;

5. urmărește ca drepturile de pensie să se 
stabilească și să se plătească în conformitate 
cu prevederile statutului Casei de pensii și 
ale regulamentului său de aplicare ;

6. rezolvă contestațiile introduse împotriva 
deciziilor de pensionare emise de către co
mitetele filialelor raionale ale Casei de 
pensii ;

7. repartizează comitetelor filialelor raio
nale ale Casei de pensii sumele destinate 
plății pensiilor.

Art. 22. — Filiala raională a Casei de 
pensii este condusă de comitetul filialei ra
ionale a Casei de pensii desemnat de către 
consiliul uniunii raionale a cooperativelor 
agricole. Președintele și vicepreședintele co
mitetului sînt desemnați dintre membrii co
mitetului filialei raionale a Casei de pensii.

Art. 23. — Comitetul filialei raionale a 
Casei de pensii are următoarele atribuții :

1. aplică hotărîrile Comitetului Casei de 
pensii din cadrul Uniunii Naționale, ale co
mitetului filialei regionale a Casei de pensii, 
precum și ale consiliului uniunii raionale a 
cooperativelor agricole, cu privire la proble
mele de pensii ;

2. îndrumă și controlează cooperativele 
agricole pentru ca acestea să verse contri
buțiile la Casa de pensii, atît cele datorate 
de ele cît și cele datorate de membrii aces
tora ;

3. îndrumă și verifică modul de ținere a 
evidenței privind contribuțiile la fondul de 
pensii și situația plății drepturilor de pensie ;

4. întocmește și supune spre aprobare consi
liului uniunii raionale a cooperativelor agri
cole planul anual de activitate al comitetu
lui filialei raionale a Casei de pensii, 
dările de seamă semestriale privind situa
ția încasării contribuțiilor la fondul de pensii 
de la cooperativele agricole și de la membrii 
acestora, precum și situația plății pensiilor ;

5. stabilește pensiile pe baza propunerilor 
consiliilor de conducere aprobate de către 
adunările generale ale cooperativelor agri
cole respective și întocmește deciziile de pen
sionare ;

6. urmărește ca pensiile stabilite să fie 
plătite la timp și în cuantumul fixat.

Art. 24. — în raporturile cu organele și 
organizațiile de stat și obștești, precum și cu 
persoanele fizice, Casa de pensii, filiala re
gională și filiala raională a Casei de pensii 
sînt reprezentate prin președinți, și în lipsa 
acestora prin unul din vicepreședinți și se 
angajează din punct de vedere juridic po
trivit împuternicirilor stabilite de comitetul 
Casei de pensii respectiv.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale
Art. 25. — Verificarea gestiunii Casei de 

pensii și a filialelor sale regionale și raionale 
se face de către uniuniile cooperativelor agri
cole.

Art. 26. — Casa de pensii a membrilor 
cooperativelor agricole și filialele sale regio
nale și raionale sînt persoane juridice și au 
sigilii proprii cu denumirea fiecăreia.

Art. 27. — Casa de pensii a membrilor 
cooperativelor agricole își încetează activita
tea pe baza hotărîrii Congresului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Bucuroși 
de oaspeți?

(Urmare din pag. I)

Ne-am propus să-i învățăm 
deci și minunatul nostru dans 
popular. Pentru aceasta am invi
tat dansatorii vestiți ai satului în 
mijlocul ținerilor".

Un alt răspuns la dorința tine
rilor a fost organizarea a două e- 
chipe de teatru care au în 
repertoriu piese noi inspirate 
din viața satului cooperativizat.

Ne-am îndreptat spre căminul 
cultural din comuna Racovița, re
comandat de Comitetul pentru 
cultură și artă ca un cămin cul
tural cu activitate bogată. Dar, 
spre surprinderea noastră, nimeni 
n-a fost bucuros de oaspeți. Deo
camdată am găsit numai un plan 
de activități neterminat și o acti
vitate săracă. Un program săptă- 
mînal cuprinde cam următoarele 
activități: în 2—3 zile activita
te în cercurile de citit, în 2 zile

SE®

Cooperativa agricolă din 
Cotu Văii, regiunea Dobro- 
gea. Rezultatele dobindite la 
fermele de animale depind 
In bună măsură și de respec
tarea programului de grajd, 
lată de ce Îngrijitorii sînt'a- 
ten(i la explicațiile lectoru
lui la cercul de invătămfnf ' 

agrozootehnic
Foto: AGERPRES
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Plecarea delegației economice 
guvernamentale a Republicii 

Democrate Vietnam

c,

Delegația economică guver
namentală a Republicii Demo
crate Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru al Republicii 
Democrate Vietnam, a părăsit 
miercuri după-amiază țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost sa
lutați de Gheorghe Rădules- 
Cu, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimi
trovist (U.T.C.D.) din R.P. 
Bulgaria, condusă de tovară
șa Ani Spanceva, secretar al 
C.C. al U.T.C.D., care, la in
vitația C.C. al U.T.C. face o 
vizită în țara noastră.

La sosirea în Gara de Nord 
oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Elena Poparad, 
Vasile Nicolcioiu, secretari ai 
C.C. al U.T.C., de membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Au fost de față Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul extra-

INFO

Român, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, Mihai 
Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, E- 
duard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
și de alte pers'oane oficiale.’

Erau prezent! Hoang Tu, 
ambasadorul R D. Vietnam la 
București, precum și șefi ai 
altor misiuni diplomatice.

(Agerpres)

unei delegații a C. C.
Comunist Dimitrovist
ordinar și plenipotențiar 
R. P. Bulgaria la ~ 
Ivan Mangov, 
Ambasadei R. P.
București.

★
în aceeași zi, delegația C.C. 

al U.T.C.D. a fost primită la 
C.C. al U.T.C. La discuții, ca
re s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, prieteneas
că, au participat tovarășii Ele
na Poparad, Vasile Nicolcio
iu, secretari ai C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Seara, oaspeții au luat parte 
la un spectacol de operă.

București, 
consilier

Bulgaria

al 
Și 
al 
la

AȚII

Cinematografe
OLD SHATTERHAND

film pentru ecran panoramic —• 
rulează la Patria (orele 9 ; 
11,30 ; 14 : 16,30 : 19 ; 21,30). ■

CAMERA ALBĂ
în completare ,,Sesiunea Ma
rii Adunări Naționale din de
cembrie 1965" — rulează la’ 
Victoria (orele 10 : 12; 14 ; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11.30: 13,45: 16: 18,15;
20,30)

CATIFEAUA NEAGRĂ
în completare ,,Vezi rîndunele- 
le, se duc" — rulează la 
teafărul
13,45; 16: 18,15; 20,30), Festi
val (orele
16,45; 19; 21 — în completare 
„Cei mai puternici din Euro
pa").

TRAGEȚI ÎN STANISLAS/ 
(orele 
18,45; 
12,00;

Mo- 
16,30;

(orele

10:

Lu-
9,30; 11,30;

Miercuri seara a părăsit defi
nitiv țara noastră Jaroslav Syko- 
ra, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste Cehoslovace în. Repu
blica Socialistă România.

★

După semnarea, la Varșovia, a 
Acordului între guvernele Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Populare Polone, pri
vind livrările reciproce de măr
furi pe perioada 1966—1970, de
legația română alcătuită din 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior și Ion Stoian,

s-adirector în acest minister, 
înapoiat miercuri în tară.

★
Cu un avion venit de la Paris, 

miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală cîntărețul Luis Maria
no, binecunoscut amatorilor de 
muzică din țara noastră prin in
termediul emisiunilor radiofo
nice și al discului.

Împreună cu renumitul cîntă- 
reț a sosit și ' ' 
care va apare 
tacole, intre 6 
sala Palatului 
liste România.

baletul madrilen, 
în aceleași spec- 
și 15 ianuarie, în 
Republicii Socia

(Agerpres)

mine din Petroșani 
Foto: AGERPRES

Noul cămin al studenților Institutului de
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învățămînt agrozootehnic de 
masă, de două ori film și o con
ferință, o repetiție la cor și una 
la dansuri. Tovarășul director 
Savu Gh., are un principiu bun 
dar înțeles greșit: — „Decît să-mi 
propun activități multe și să nu 
le realizez, mai bine mai puține". 
Dar tov. director ca să fie fi 
mai sigur de realizare nu-și pro
pune nici o activitate care l-ar 
solicita prea mult. Tovarășul 
Savu este și secretarul comitetu
lui U.T.C. comunal, deci despre 
activități pentru tineret vorbește 
în dublă calitate. Vorbeșe însă la 
viitor: vom organiza joile tine
retului, recenzii, conferințe pe 
teme educative etc. Cînd ? Asta 
e mai greu de precizat. Iarna 
trece, planurile rămîn... planuri!

Și la căminul cultural din co
muna Călinești manifestările 
pentru tineret sînt rar și neinte
resant organizate. Joile tineretu
lui sînt limitate la o expunere și 
o oră de dans. Aici sînt preferate 
pentru organizatori balurile de 
sîmbătă seara unde se urmărește 
în exclusivitate partea financiară.

In comunele Samara, Poiana 
Lacului, Richițele și în alte co-

mune din raionul Pitești se ob
servă o rămînere în urmă cu 
mult a activității culturale. Di
rectorii căminelor culturale se 
mulțumesc cu prea puține activi
tăți și acestea formale și neinte
resante la care participă un nu
măr redus de spectatori.

Deși în fiecare comună există 
formații artistice, brigăzi artistice, 
formații de dansuri, de teatru, to
tuși apar foarte rar pe scenă, in
cit existența lor apare... decora
tivă I In comuna Păduroiu nu s-a 
organizat niciodată o seară de 
calcul sau un concurs „Cine știe, 
cîștigă", iar în satele izolate nu 
ajunge nici filmul.

Vizitînd asemenea cămine cul
turale te întrebi dacă Comitetul 
raional penru cultură si artă nu 
le-a uitat, dacă directorii au mai 
fost îndrumați, dacă n-ar trebui 
organizate schimburi de experien
ță cu ajutorul căminelor cultura
le fruntașe ? Este cert că pentru 
înnoirea și întinerirea activității 
căminelor culturale, pentru im
pulsionarea activității îndeosebi 
în această perioadă este necesar 
să se facă eforturi mai mari, să 
se depună mai multă pasiune.

rulează la București 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
21), Melodia (orele 9,45; 
14,15 ; 16,30; 18,45; 21),
dern (orele 10: 12; 14,15; 
18,45: 21)

TATĂL SOLDATULUI
în completare „Cumpărătura"
— rulează la Excelsior (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15 ; 20,30),
Republica (orele 10; 12 ; 15,
17 ; 19; 21), Capitol (orele 
9,30; 11.45: 14: 16,30; 18,45;
21).

COPIII ÎNDRĂZNEȚI
în completare. „Creionul pier
dut" - rulează la Central, fe
rele 9,30; 11,45; 14; 16,T5 »’
18,30: 20,45). ;

AMINTIRI DIN COPILĂ
RIE

în completare „Plante acvati- 
ce" — rulează la Lumina (ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15 ; 20,30), 
Munca (orele 10,30; 16,30 ;
18,30; 20,30 — în completare 
„Pionieria nr. 6"). Pacea (ore
le 16; 18; 20).

FATA LUI BUBE
în completare „Sesiunea Marii- 
Adunări Naționale din decern- ■ 
brie 1965" — rulează la Union 
(orele 15,15; 18; 20,45;), Miorița 
(orele 9,45: 12,30 : 15,15: 18;
20,45).

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

în completare „Meciul de fot
bal România — Portugalia" — 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45 ; 16; 18,15; 20.30 — pro
gram pentru copii, ora 10), 
Dacia (orele 9—15 în continua
re 17; 19; 21,15).

ULTIMA CAVALCADĂ 
SPRE SANTA,CRUZ

rulează la Giulești (orele 10,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Ra
hova (orele 10,30; 15; 17;
19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

în completare ,,Nimic despîe ? 
Arhimede" — rulează la Bu- 
zești (orele 10 ; 12,15 ; 14.15»
16,30; 18,45; 21), Ferentari (o- 
rele 10 ; 16; 18,15; 20,30 - 
completare „Cocoșelul de 
tie").

JUDEX
în completare „Kfeciul de 
bal România — Portugalia" 
lează la Unirea (orele 
18,15; 20,30).

DINCOLO DE BARIERA 
în completare „întîlnire 
frumosul" — rulează la Volga 
(orele 9,45? 12 ; 14,15; 16,30?
18,45; 21), Crîngași (orele 13 j 
16; 18,15; 20,30).

PRIMA ZI — SUITA 
NĂȚEANĂ — ȘTIAȚI CĂ...
— MAEȘTRII ARTEI ~ ~
CULUI -
PLANETEI 
PICIOARE UȘOARE — A- 
RIPI ZBURĂTOARE — ME
CIUL DE FOTBAL ROMA
NIA - PORTUGALIA — NI
MIC DESPRE ARHIMEDE 

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Grivița (orele 
12,15; 16; 18,15; 20,30), 
(orele 9; 11,15; 13,30; 1
18; 20,15), Floreasca 
9,30; 11,45; 14 ; 16,15; 1 
20,45).

EXPRESUL PARIS — MUN- 
CHEN

în completare „Tot mai sus* — 
rulează la Bucegi (orele 10.., 
12 ; 14; 16; 18,15; 20,303, Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20 —1 
în completare „Plante acva
tice").

DUMINICA
rulează la 
18; 20).

COLINA
rulează la 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Flamu
ra (orele 10: 12,30: 15,30; 18 , 
20,30).

CREDEȚI-MĂ, OAMENI ! 
rulează la Flacăra (orele 16 , 
18; 20), Moșilor (orele 15,30, 
18; 20,30).

HATARI
(ambele serii) 
„Totul pentru 
ză Ia Vitan 
19,15).

la 
hîr-

fot-
ru-
16,

cu

BĂ-

CIR-
PRIZONIERUL 

ALBASTRE —

î io»
Arta 

15,45 s 
(orele 

18,30 i

LA NEW YORK
Cosmos (orele 16;

Tomis (orele 10 j

în completare 
viață" — rulea- 
(orele 11 ; 16 ,



Autobuzele 
și metrourile rănrin

Greva lucrătorilor new-yor- 
kezi din transporturile în comun 
a intrat miercuri în cea de-a 5-a 
zi. Ea continuă să fie efectivă; 
nici un singur autobuz și nici o 
linie de metro nu funcționează. 
Singurele mașini care circulă sînt 
cele particulare. Unele instituții 
și-au organizat cu mijloace pro
prii transportul lucrătorilor. Cu 
toate acestea, șiruri de oameni 
parcurg distanțe apreciabile pe 
jos pentru a veni la serviciu. Ă- 
proximativ 2 500 000 de muncitori 
și funcționari continuă să rămînă 
acasă din cauza lipsei mijloacelor 
de transport.

Pe de altă parte, liderul sindi
catului muncitorilor din transpor
turi, Michael Quill, și alți opt li
deri sindicali arestați marți con
tinuă să se afle în închisoare. S-a 
anunțat că după arestare Quill a 
suferit un atac de cord și a fost 
supus unui tratament. în ciuda 
presiunilor exercitate de munici
palitate, greviștii au declarat că 
sînt hotărîți să-și continue lupta 
pînă la satisfacerea revendicări
lor lor de sporire a salariilor cu 
30 la sută și de suplimentare a 
indemnizațiilor pentru serviciul 
de noapte.

Succese ale patrioților
sud - vietnamezi

a

să

Semnarea planului de schimburi
culturale româno-franceze

Conflictul
a fost semnat din partea Republicii So-

Lucrările Conferinței tricontinentalede ia Universitatea Saint John D

® SPECIALIȘTI! americani intensifică pregătirile 
in vederea lansării navei cosmice „Gemini-8", pre
văzută pentru sfîrșitul lunii februarie sau începutul 
lui martie. „Gemini-8" va avea la bord pe cosmo- 
nauții Neil Armstrong și Ave Scott. In cursul celor 
două zile de zbor. Scoli va efectua o revoluție în 
jurul Pămîntului în afara navei de care va fi legat 
printr-un cordon de aproximativ 30 de metri. Pro
gramul de zbor prevede și o încercare de întîlnire 
cu un alt vehicul spatia.'.

Saint 
în 

față 
celor 
care

Planului de schimburi culturale, știin- 
tehnice între Republica Socialistă Ro- 
Republica Franceză pentru anii 1966 și

oțelului

Polițist de la transporturile orășenești din New York iăcind 
de gardă la una din stațiile de metro... goale.

LAOS. — Un grup de luptători Paiet Lao pre
gătind o nouă acțiune militară

in repaos...

New York

• LA BUDAPESTA a fost semnat un acord pri
vind colaborarea între Ungaria și Franța în dome
niul industriei gazelor naturale. Se prevede o cola
borare sistematică între specialiștii din industria 
gazelor naturale a celor două țări. „Gaz de France" 
va pune la dispoziția trustului republican pentru 
industria petrolieră și a gazelor naturale materiale 
cu caracter informativ și materiale documentare 
privind rezolvarea tehnică modernă a problemelor 
de specialitate; va crea posibilități specialiștilor 
unguri pentru studierea industriei gazelor naturale 
franceze, a tehnicii folosite în acest domeniu, a me
todelor de cercetare, producere, transportare și dis
tribuire a gazelor naturale. La rîndul său, trustul 
maghiar va pune la dispoziția întreprinderii „Gaz de 
France' materiale privind metodele folosite în in
dustria gazelor naturale în Ungaria.

• SUTE de studenți negri din Tuskegee (Alabama)
- au organizat un marș pe străzile orașului în semn 

de protest împotriva asasinării tînărului de culoare 
Samuel Younge, militant pentru drepturile civile.

John Lewis, președintele Comitetului de coordo
nare a acțiunilor studențești neviolente, a adresat 
un apel președintelui Johnson, cerîndu-i să trimită 
în statul Alabama agenți federali pentru protejarea 
negrilor și militanților pentru drepturile civile.

I
I
I
I
I
5

Marți dimineață a 
început kt New 'York 
greva profesorilor de 
la Universitatea 
John, declarată 
semn de protest 
de concedierea 
31 de profesori 
s-au pronunțat pentru 
lărgirea drepturilor lor 
academice. Ei au ce
rut în repetate rînduri 
să li se acorde dreptul 
de a-și exprima în ca
drul cursurilor opiniile 

privire la unele

probleme politice, în 
special privind politica 
Statelor Unite în Viet
nam și mișcarea pen
tru drepturile civile. 
Greva profesorilor de 
la Universitatea Saint 
John este prima gre
vă de acest fel din is
toria S.U.A. Agenția 
France Presse arată că 
la ea participă apro
ximativ 250 de profe
sori, cărora li s-au ală
turat numeroși 
denți.

Inițiativa în cursul zilei de 
miercuri a aparținut din nou 
forțelor Frontului național de 
eliberare, care au continuat 
dea lovituri trupelor Saigonului 
și celor americane în diverse re
giuni ale țării. Tirul mortierelor 
declanșat asupra taberei speciale 
americano-saigoneze de la Khe 
Sanh, la 50 km de localitatea 
Guang Tri a avariat două avioane 
aflate la sol iar un al treilea a- 
parat a fost atins pe cînd se afla 
în zbor. Au fost distruse barăcile 
garnizoanei. Un comunicat de la 
Saigon a făcut cunoscut că „for
țele speciale de la Khe Sanh, din 
care fac parte și 12 consilieri 
americani au suferit pierderi". 
In apropierea unei alte localități 
•— Guang Ngai — un post gu
vernamental a fost atacat în 
cursul nopții trecute pentru a 
treia oară. In ultimele zile, bom
bardierele strategice americane 
„B-52" și-au continuat acțiunile 
în regiunea din jurul capitalei 
unde comandamentul trupelor 
S.U.A. consideră că există o zonă 
de puternică concentrare a par
tizanilor. De la Saigon s-a aflat 
miercuri că forțele aeriene ame
ricane care operează în Vietnam 
au pierdut un nou elicopter — de 
tipul cel mai modern și de mare 
capacitate — toți ocupanții lui 
pierzîndu-și viața.

Agenția U.P.I., citind declara
ția unui purtător de cuvînt ame
rican, a făcut cunoscut că în săp- 
tămîna de după încetarea armis
tițiului de 30 de ore, atacurile 
patrioților „au atins cel mai 
înalt nivel de la începutul războ
iului în Vietnam". Forțele patrio
ților au inițiat în această perioa
dă 1133 atacuri — un nou record 
în această privință, față de 1 038 
atacuri în ultima săptămînă a 
lunii noiembrie. In această peri
oadă americanii au înregistrat: 
34 morți, 116 răniți, numeroși 
dispăruți, iar trupele saigoneze: 
308 morți, 496 răniți, 189 dispă
ruți.

In timp ce în luptele din 
Vietnam, regimul de la Saigon 
înregistrează pierderi din ce în 
ce mai masive, situația economi-

că a țării (regiunile care au mai 
rămas sub control, deoarece 
Frontul național de eliberare o- 
cupă 4/5 din teritoriu) continuă 
să se deterioreze cu tot sprijinul 
pe care guvernul saigonez îl pri
mește din S.U.A. David Bell, di
rectorul agenției americane pen
tru dezvoltare internațională 
(A.I.D.), în vizită la Saigon, a re
cunoscut că deși americanii și 

vietnamezii (cei de la Saigon) și-au 
dublat eforturile financiare „atît 
prețurile cît și salariile au înre
gistrat o creștere în spirală". El 
a afirmat, de asemenea, că „si
tuația economică se caracterizea
ză printr-o încordare extremă a 
resurselor umane și materiale". 
In ceea ce privește viitorul aju
tor financiar acordat de S.U.A. 
Vietnamului de sud, Bell a spus 
că unul din principalele puncte 
ale programului este lupta împo
triva inflației, cauzată de cheltu
ielile de război". Din surse in
formate, agenția U.P.I. consideră 
că „ajutorul economic al S.U.A. 
pentru acest an ar putea fi de 
500—600 milioane dolari", ceea 
ce reprezintă cea mai mare sumă 
cheltuită de guvernul american 
în această direcție. Bell a dezvă
luit — potrivit agenției citate — 
că președintele Johnson va cere 
cît de curînd congresului ameri
can suplimentarea ajutorului fi
nanciar pentru Vietnam.

9 ’X JAPONIA a fost lansat ia apă cel mai 
mare tanc petrolier din lume „Tokyo Maru" cu un 
deplasament de 150 000 de tone. Vasul are o lun
gime de 306,5 m și o lățime 47,5 m. Construcția lui 
a costat 12 milioane dolari și va dezvolta o viteză 
de 16 noduri pe oră.

• OFICIUL NAȚIONAL de informații bolivian a 
anunțat că generalul Rene Barrientos, copreședinte 
al Boliviei, și-a prezentat demisia. Generalul Bar
rientos a fost șeful juntei militare care a înfăptuit 
lovitura de stat militară de la 3 noiembrie 1964, prin 
care a fost răsturnat președintele Victor Paz Es- 
tenssoro. Agenția Reuter precizează că această de
misie se datorește intenției lui Barrientos de a-și 
depune candidatura la alegerile prezidențiale care 
vor avea loc în iulie anul acesta.

După cum prevede constituția Boliviei, o persoană 
care deține o anumită funcție în stat și intențio
nează să-și depună candidatura pentru alegerile 
prezidențiale trebuie să-și prezinte demisia cu șase 
luni înainte de acestea. Termenul a expirat luni 
noaptea.

9 CAMERA Deputaților și Senatul italian au fost 
convocate oficial după vacanța de iarnă. Camera 
se va reuni la 17 ianuarie, iar Senatul miercuri 
12 ianuarie. Se prevede că în cadrul primei ședințe 
a Camerei Deputaților președintele Camerei va citi 
scrisoarea prin care primul ministru, Aldo Moro 
anunța oficial demisia lui Fanfani și preluarea de 
către el a funcției de ministru ad-interim al aface
rilor externe. Dezbaterile propriu-zise asupra politi
cii externe a guvernului vor începe a doua zi.

• LA 5 IANUARIE 1966 a avut loc la Paris 
semnarea 
țifice și 
mânia și 
1967.

Planul 
cialiste România de dr. Victor Dimitriu, amba
sadorul român la Paris, iar din partea Republicii 
Franceze de Jean Basdevant, ministru plenipoten
țiar, director general al afacerilor culturale și 
tehnice din Ministerul Afacerilor Externe.

Pregătiri pentru lansarea 
lui „Gemini — 8“

După ședința de deschidere de luni 
seara, marți dimineața a avut loc prima 
ședință plenară a Conferinței de solida
ritate a popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină. Președintele Conferinței, 
Râul Roa, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Cuba, care a deschis ședința, 
a subliniat în cuvlntul său importanța 
luptei pe care o duce poporul vietnamez 
împotriva agresiunii americane.

Șeful delegației Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de sud, Nguyen 
Van Tien, a vorbit pe larg despre lupta 
eroică pe care poporul din Vietnamul de 
sud o duce împotriva agresorilor ameri
cani, pentru libertatea și independența 
patriei sale, subliniind cu acest prilej 
ajutorul pe care țările socialiste, popoare
le din cele trei continente, precum și 
organizațiile democrate din lumea In-

— Vedere din Kavgolovo, regiunea Leningrad, unde se desfășoară competiții sportive de iarnă.

La sfîrșitul anualui trecut, 
pe trei din atolii sudici ai sul
tanatului Insulelor Maldive a 
izbucnit o răscoală. Conducă
torii ei au declarat că atolii 
se separă de sultanat și se con
stituie un stat nou sub nu
mele de „Insulele Suedive u- 
nite“. Nesprijinită de popu
lație, răscoala, la care au par
ticipat doar cîteva zeci de in
divizi înarmați, a fost repede 
înăbușită de autoritățile loca
le. Respectivul episod a arun
cat însă o lumină asupra ma
nevrelor britanice care urmă
resc menținerea privilegiilor 
din fostele posesiuni coloniale.

zența bazei militare 
engleze. Recent, ele au 
făcut aluzie la necesi
tatea revizuirii în vii
tor a clauzelor în le
gătură cu baza de la 
Addu. In fața acestei 
situații și vfînd, proba
bil, nu numai să-și 
păstreze, dar să și ex
tindă baza militară din

mau decorul în spatele 
căruia ornitologul de 
ocazie se ocupa de ac
tivități foarte puțin 
științifice. Speculînd 
dificultățile economice, 
maiorul-spion încerca 
să recruteze agenți, 
promitea rebelilor bani, 
•alimente și arme.

Toată această paves-

treagă 11 acordă luptei poporului vietna
mez.

A luat apoi cuvlntul șeful delegației 
R. D. Vietnam, Tuyen Tran Danii, care a 
reafirmat hotărîrea poporului vietnamez 
de a respinge agresiunea imperialista. EI 
a declarat că ajutorul pe care țara sa 11 
primește din partea țărilor socialiste și 
acțiunile de solidaritate însuflețesc po
porul țării sale să continue cu curăț și 
eroism lupta împotriva agresorilor.

Vorbitorii care au luat cuvlntul !n 
ședința din după-amiaza zilei de marți 
s-au pronunțat pentru deplina solidaritate 
a popoarelor din Asia, Africa și America 
Latină în sprijinirea luptei pe care po
poarele dintr-o serie de țări o duc îm
potriva agresiunii, pentru libertate și 
pentru o adevărată independență națio
nală.

întrevederile

de la Tașkent
Miercuri dimineața a 

avut loc în suburbia 
Durmen de lingă Taș
kent o întrevedere între 
președintele Pakistanu
lui Ayub Khan și Lai 
Bahadur Shastri, primul 
ministru al Indiei, care 
au continuat convorbi
rile începute la 4 ianua
rie.

în după-amiaza ace
leași zile a avut loc o 
întîlnire între Swaran 
Singh, ministrul de ex
terne al Indiei și Zulfi- 
kar Bhutto, ministrul de 
externe al Pakistanului.

Purtătorul de cuvînt 
al părții indiene la tra
tative a declarat că în
trevederea dintre Lai 
Bahadur Shastri și Ayub 
Khan și convorbirile 
dintre miniștrii de ex
terne ai celor două ță
ri au fost utile.

La rîndul său, purtă
torul de cuvînt al părții 
pakistaneze a declarat 
că întîlnirea dintre Ayub 
Khan și Lal Bahadur 
Shastri a decurs într-un 
spirit constructiv și că 
șefii celor două dele
gații au obținut un 
oarecare succes.

Următoarea întreve
dere dintre reprezen
tanții celor două părți 
va avea loc joi.

★
Purtătorul de cuvînt 

al Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S. 
a anunțat în ca
drul unei conferințe de 
presă, că, miercuri a 
avut loc o nouă în
trevedere între primul 
ministru sovietic, A- 
lexei Kosîghin și pri
mul ministru indian 
Lal Bahadur Shastri, 
la cererea acestuia.

Aflate în Oceanul In
dian la 600 km sud- 
vest de Ceylon, avînd o 
suprafață de 300 km.p. 
și o populație de circa 
90 000 de locuitori, In
sulele Maldive au fost 
pînă nu demult protec
torat britanic. Așezarea 
lor, la egală distanță 
de Aden și Singapore 
— două dintre cele 
mari baze militare bri
tanice din Asia — con
feră Maldivelor o po
ziție strategică avanta
joasă. Ani de zile, bri
tanicii au căutat să înă
bușe lupta mereu mai

viguroasă a populației 
Maldivelor pentru in
dependență națională 
și desființarea bazelor 
militare străine.

Nevoit, în cele din 
urmă, să acorde inde
pendență insulelor, gu
vernul britanic și-a 
menținut prin șantaj și 
presiuni o bază milita
ră pe atolul Addu. Au
toritățile noului stat in
dependent al Maldive
lor au avertizat însă, 
în repetate rinduri, că 
nu vor admite decît 
pentru puțin timp pre

Ornitolog 
de ocazie

Maldive, Londra a în
cercat vechea armă a 
presiunilor.

După cum relata 
NEUE ZURCHER 
ZEITUNG, la mijlocul 
anului trecut, maiorul 
W. Philips din „servi
ciul speotal" britanic a 
vizitat atolii din sudul 
Maldivelor în calitate 
de specialist „ornito
log". Coliviile cu pă
sări pe care Philips le 
căra după dînsul for

te a. ornitologului de 
paradă care a uneltit o 
răscoală pe niște insu
lițe exotice ar fi potri
vită ca subiect pentru 
o comedie muzicală. 
Din păcate este însă 
vorba de o bază mili
tară, de încercarea de a 
menține prin cele mai 
sinistre manevre stăpâ
nirea unor teritorii 
străine.

EM. RUCĂR

Președintele S. U .A., 
Lyndon Johnson, a ac
ceptat o soluție de com
promis in problema ma
jorării prețului la unele 
tipuri de oțel de către 
societățile producătoare, 
fiind de acord cu o ma
jorare de 2,75 dolari pe 
tona de oțel, în ioc de 5 
dolari cît preconizaseră 
inițial aceste societăți.

Gardner Ackley, preșe
dintele Consiliului consi
lierilor economici ai pre
ședintelui Johnson, a de
clarat că majorarea cu 
2,75 dolari tona a prețu
lui la unele tipuri de oțel 
este considerată drept 
„acceptabilă" de guver
nul american.

upă cum se știe, zilele trecute trei 
mari societăți americane „The Be- 
thleem Steel Corparation", „Inland 
Steel" și „Colorado Fuel and Iron 
Corporation", au anunțat mărirea cu 
5 dolari a prețului tonei de oțel 
pentru construcții și industria nava
lă și se aștepta ca și alte compa
nii similare să le urmeze exemplul.

Observatorii au caracterizat măsura ca fiind 
„de natură inflaționistă", fără să se precizeze în 
ce direcție anume ; adică fără să se precizeze 
dacă sporirea prețului oțelului va duce la infla
ție sau această sporire este rezultatul tendinței 
generale inflaționiste din Statele Unite. Admi
nistrația susține, evident, prima teză ; ea consi
deră că firmele care au recurs la mărirea pre
țurilor „obțineau profituri foarte mari" și, ca 
atare, măsura lor era „nejustificată". Reprezen
tanții companiilor respective afirmă, dimpotrivă, 
că presiunea inflaționistă din ultima vreme duce 
la diminuarea beneficiilor lor și de aceea au 
fost nevoiți să recurgă la majorarea anunțată.

Guvernul american a reacționat imediat, inițiind 
convorbiri cu conducerile firmelor, reproșînd, 
amenințînd și în cele din urmă luînd chiar unele 
măsuri (Ministerul Apărării și Ministerul Co
merțului au primit instrucțiuni să anuleze comen
zile făcute companiilor în cauză). Agitația deose
bită de la Casa Albă avea ca principal mobil re
percusiunile plusului de 5 dolari pe tona de oțel 

asupra comenzilor militare pentru războiul din 
Vietnam. Guvernul se temea că sporirea prețu
lui oțelului putea afecta serios aceste comenzi. 
Dar dacă în cazul aluminiului și cuprului admi
nistrația Johnson a putut opri încercarea de ma
jorare a prețurilor, aruncînd pe piață o cantita
te din stocurile strategice ale guvernului, în pre
zent ea nu a mai putut face același lucru deoarece 
nu dispune de stocuri de oțel și nici de legi prin 
care să oblige firmele respective să anuleze mă
sura luată.

Anumiți observatori au considerat că epilogul 
actualului conflict al oțelului va depinde în bună 

măsură de atitudinea societății „U. S. Steel Cor
poration", cea mai mare producătoare de oțel din 
S. U. A. Observația s-a dovedit întemeiată. Cum 
„U. S. Steel" a procedat la o majorare de numai 
2,75 dolari per tonă, societățile care inițiaseră 
majorarea cu 5 dolari au anunțat că, în lumina 
acestei hotărîri vor reduce și ele majorarea la 
2,75 dolari.

Deși pentru moment încheiat, episodul bătăliei 
oțelului va duce, fără îndoială, la o creștere a 
presiunii inflaționiste, și așa destul de puternică în 
ultima jumătate de an.

ION D. GOIA

Vă amintiți de reușitul film american „Pro 
cesul maimuțelor' interpretat cu mult brio de 
talentații actori Frederik March și Spencer 
Tracy ? După vizionare a filmului v-ați gîndit, 
firește, că așa ceva nu se mai poate întîmpla 
în zilele noastre. Și to tuși... se întîmplă J Și 
unde altundeva s-ar pu tea azi desfășura un 
astfel de proces decît în S.U.A., în faimosul 
oraș Little Rock, din statul Arkansas, vestit 
în lumea întreagă pentru represiunea organi
zată de autorități împotriva studenților de cu
loare care cereau să fie admiși Ia cursurile 
școlii centrale superio are din oraș ?

In lumea întreagă este admisă 
azi teoria lui Darwin, publicată 
în 1858. Numai în sudul S.U.A.

nalului s-au organizat procesiuni, 
dansuri și rugăciuni publice în 
care Scopes, Darwin și maimuțe
le erau blestemați.

Cunoscînd această tristă expe
riență a unui coleg al ei, Susan 
Epperson știe că riscă nu numai 
să fie condamnată la o impor
tantă amendă ci și la distrugerea 
carierei. De aceea, ea a pornit 
cu curaj la luptă, cerînd în justi
ție anularea amendamentului res
pectiv, considerîndu-1 ca anticon
stituțional. Această acțiune cu
rajoasă este sprijinită nu numai 
de colegii și prietenii ei, ci și de 
tot ce este spirit democratic în

Vmuta (iff a

Moartea

ar, să dăm cuvîn- 
tul faptelor. Eroina 
principală este de 
astă dată o tînără, 
Susan Epperson, în 
vîrstă de 24 de ani, 
profesoară de știin
țe naturale la școa
la amintită mai sus.

Ga profesoară ea înțelege să pre
dea elevilor adevărul științi
fic despre istoria vieții începînd 
de la cele mai simple microor
ganisme și pînă la om. Natural 
că ocupîndu-se de legea evoluției 
lumii vii ea trebuie să vorbeas
că despre concepțiile marelui 
biolog englez Charles Darwin. A- 
cest lucru este însă interzis în 
Arkansas în baza unui amenda
ment special al constituției, adop
tat în 1925, sub presiunea biseri
cii presbiteriene. Amendamentul, 
în vigoare și în statele sudice 
Tennessee și Mississippi, preve
de că este interzis „să se citeze, 
să se predea în școli sau să se 
propage teoriile lui Charles Dar
win și ale discipolilor săi". In 
baza acestor prevederi, Susan 
Epperson va fi judecată peste cî
teva săptămîni.

„procesului maimuțelor"
Darwin este considerat ca... o u- 
nealtă a diavolului, care respin
ge cele scrise în Cartea facerii 
din biblie.

Este demn de amintit că în 
1925 învățătorul John Scopes, 
din Dayton (Tennessee), a fost 
condamnat la o amendă de 100 
de dolari și la scoaterea din rîn
dul cadrelor didactice pentru că 
-i vorbit elevilor săi despre teo
riile lui Darwin. Procesul s-a des
fășurat sub o presiune extraordi
nară a reacțiunii și, în special, a 
clerului retrograd. în fața tribu

statul Arkansas. Dar reacțiunea a 
pornit de îndată la contraofensi
vă. La postul de televiziune, un 
preot presbiterian a predicat zile 
în șir despre... fundamentul știin
țific al concepției biblice asupra 
creării speciilor.

Iată că Darwin este la origina 
creșterii noii încordări din Ar
kansas. Tînăra și curajoasa pro
fesoară este hotărîtă să lupte cu 
ardoarea tinereții ei și a fermită
ții convingerilor împotriva reac
țiunii.

T. SIMION

unui ziar
n cursul unor dezba
teri . în parlament, 
primul ministru al 
Suediei, Tage Erlan- 
der, a anunțat că 
s-a hotărît încetarea 
apariției ziarului 
,,Stockholms Tidnin- 
gen", organ al Par

tidului social-democrat din Sue
dia, unul din cele mai mari coti
diene din această țară (tiraj 
— 140 000 de exemplare). Re- 
latînd această știre, ziarul vest- 
german ,,Die Welt" precizea
ză că în Suedia „în ultimii 15 
ani, și-au încetat apariția o treime 
din totalul ziarelor". „Die Welt" 
explica această „moarte a ziarelor" 
prin dificultățile economice pe ca
re ele le întîmpină, mai ales da
torită faptului că cercurile de afa
ceri preferă doar anumite ziare 
pentru plasarea anunțurilor și re
clamelor lor. Deși în Suedia — 
scrie „Die Welt" — social-demo- 
crații obțin aproximativ jumătate 
din totalul voturilor, cele 31 de 
ziare ale lor reprezintă doar o pă
trime din tirajul total al presei 
suedeze și înregistrează cele mai 
mari deficite — aproximativ 25 
milioane coroane anual.

în acest an, „Stockholms Tidnin- 
gen" este amenințat de un deficit 
de 22 milioane coroane. Această 
situație a determinat Uniunea sin
dicatelor suedeze, care din 1956 
este proprietara ziarului, să hotă
rască încetarea apariției sale în
cepînd de la 31 martie 1966.

Ploile care s-au abătut in 
ultima vreme asupra unor 
regiuni din Franța au făcut 
să crească apele rîurilor și 
fluviilor, care au provocat 
inundații. Așa s-au petrecut 
lucrurile și în regiunea pa
riziană, datorită revărsării 
afluenților Senei. în fotogra
fie : un locuitor din Esbly 
pleacă de acasă cu... barca
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