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O nouă dovadă
a grijii față de om

Parte integrantă din importantele măsuri inițiate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., proiectul Statutului Casei de pensii 
a membrilor cooperativelor agricole de producție a fost primit 
eu viu interes în satele patriei.

în corespondențele primite la redacție, numeroși țărani coo
peratori își manifestă adeziunea față de acest document, expri- 
mindu-și în același timp convingerea că principalul izvor al 
bunăstării îl constituie puterea economică a cooperativei agri
cole, și hotărîrea de a munci mereu mai bine pentru creșterea 
producțiilor, pentru dezvoltarea proprietății cooperativei.

PRINCIPALUL IZVOR
PUTEREA COOPERATIVEI

la desfășurarea

la Uzina mecanică-

însemnări cu privire

practicii elevilor

„deciziiPromisiunile unei

I

MESERIEI
PE MIINI BUNE /

Anii adevăratei
mele tinereți

și aproape nimic mai mult
nainte de a intra în vacanța de iarnă, patru sute 
optzeci și trei de elevi din anii I, II și III de la 
Grupul școlar al Uzinei mecanice-Sinaia au dat 
obișnuita probă practică de sfîrșit de trimestru. 
La școală am găsit un fel de grafic foarte 

sugestiv al notelor obținute la acest capitol impor
tant al activității lor: practica. Ne-a reținut de la 
început atenția următorul fapt. Elevii anului III — 
cei care peste cîteva luni vor deveni muncitori ca

lificați — au obținut, într-o proporție de aproape 80 la sută, 
numai note de 9 și 10. Este un rezultat cu care școala și uzina 
se pot, pe bună dreptate, mîndri.

Privind însă mai atent graficul amintit am descoperit la anul 
I o situație nu tocmai strălucită. Trei sferturi din ei au note 
de la 8 în jos și numai un sfert a reușit să depășească acest 
nivel.

O asemenea realitate ne-a sugerat o anchetă mai largă în 
privința practicii elevilor mergînd pe rînd, la școală și la uzină, 
la profesori și la ingineri, la șefi de secție și maiștri.

în legătură cu aceste probleme trebuie făcută de la început 
o precizare. Prin natura sa Uzina mecanică din Sinaia are o 
producție specializată la maximum, cuprinzînd de fapt un sin
gur produs de o serie foarte mare : pompe de injecție pentru 
diferite tipuri de motoare. Mașini-unelte noi, agregate com
plexe prelucrează fără întrerupere zeci și zeci de repere care 
compun acest produs, efectuează timp îndelungat una și aceeași 
operație. Avantajele economice ale unei astfel de organizări 
moderne a producției sînt, fără îndoială, evidente pentru oricine.

în contextul unei astfel de realități, pregătirea elevilor, și în 
mod deosebit organizarea practicii lor în producție, capătă o 
mare însemnătate. Orizontul tehnic al viitorilor muncitori trebuie 
să fie cît mai larg, calificarea lor profesională temeinică. Școala, 
uzina au datoria de căpetenie de a forma un muncitor destoinic, 
stăpîn deplin pe meseria ce și-a ales-o.

Nu se poate spune că asemenea deziderate n-au fost înțelese 
de către conducerea școlii și a uzinei din Sinaia. în timp ce eram 
aici am văzut, în cel puțin 5—6 locuri, o decizie semnată de to
varășul director al uzinei, Aurel Boghici. Era o indicație clară și 
concretă cu privire la organizarea practicii elevilor școlii profe
sionale. Șapte, opt cadre de conducere (directorul școlii, șefi de 
secție, maiștri), în frunte cu inginerul șef adjunct, erau numite 
să coordoneze activitatea practică a elevilor și aveau fiecare în
scrise, negru pe alb, în dreptul numelui sarcini precise. Colecti
vul sus-amintit era, printre altele, obligat să se întrunească-cel 
puțin o dată pe lună și să analizeze desfășurarea practicii, să ia 
măsuri pentru înlăturarea deficiențelor. Plecînd de la cerințele 
programei școlare la obiectul tehnologia meseriei, s-a pus la 
dispoziția fiecărei secții și fiecărui atelier un grafic de rotire 
a viitorului muncitor pe Iă diferite locuri de muncă. Acolo era 
indicat numele elevului, perioada cît trebuie să stea la o anu
mită mașină, operația pe care o execută, unde va trece în con
tinuare ș.a.m.d.

Cum au fost transpuse în fapt asemenea indicații, cum a înțeles 
aceste lucruri fiecare din cei chemați să asigure în mod concret 
condiții pentru buna desfășurare a practicii în producție a elevi
lor de la școala patronată de uzină ?

Constatările făcute, în preajma și cu prilejul probelor prac
tice pe care le-au dat recent elevii, ne due la concluzia că pu
ține din premisele existente inițial au fost fructificate.

Sinaia

(Continuare in pag. a Il-a)
I. BODEA

Izotopi radioactivi folosiți 
la elaborarea oțelurilor

CLUJ (de la coresponden
tul nostru). în cadrul pregăti
rilor pentru realizarea planu
lui pe anul 1966 și asigurarea 
unor oteluri superioare la „In
dustria sîrmei" din Cîmpia 
Turzii se înscrie și experi
mentarea izotopilor radioac
tivi la turnarea oțelului. , Ex
periențele au fost efectuate de 
un colectiv de specialiști din 
uzină în colaborare cu Institu
tul de cercetări metalurgice 
București. S-au turnat 8 șarje 
de oțel pentru rulmenți în 
oale căptușite cu cărămidă

refractară marcată cu izotopi 
radioactivi. Alte 6 șarje din a- 
ceeași marcă de oțel au fost 
turnate pe rine zidite tot cu 
cărămidă refractară tratată cu 
izotopi radioactivi. Experien
țele au fost încununate de 
succes. Ele au drept scop să 
stabilească proveniența inclu
ziunilor exterioare în oțel pen
tru a se putea lua măsuri în 
vederea îmbunătățirii calității 
materialului refractar și a teh
nologiei de elaborare a ote
lurilor.

perativei sau la locu
rile de producție, fie
care și-a manifestat 
dorința de a cunoaște 
cit mai bine dreptu
rile și îndatoririle ce-i 
revin. Și a fost una
nimă convingerea că

Strungarii Nicolae Flencheș, 
Nicolae Vlăsceanu și Vasile 
Bâlașa sînt trei dintre tine
rii secției prelucrări meca
nice — vagoane de la Uzina 
„Grivița roșie" care candi
dează la titlul de fruntaș în 
întrecerea socialistă pe anul 

trecut
Foto: O. PLECAN

Șantiere noi
în toata tara

zileîncă 
anului, 
geni au început lucrările la 
cel mai mare complex de lo
cuințe de pe litoral — Tomis 
Nord. Cele 41 de blocuri, cu 
2 750 de apartamente, vor fi 
înălțate Ia intrarea în orașul 
Constanța, în preajma lacului 
Tăbăcăriei. Și constructorii 
din Craiova lucrează din plin 
în aceste zile de iarnă, pe 
șantierul de locuințe Brazda 
Iui Novac, cel mai tînăr carti
er al orașului.

Alte noi șantiere de locuin
țe se deschid în acest început 
de an în orașele Brașov, Hu
nedoara, Tg. Mureș, Tul- 
cea, Aiud, Călărași, Olte
nița, blocurile ce se vor ridi
ca în aceste localități însu- 
mînd mai mult de 9 500 dc 
apartamente.

(Agerpres)

din primele 
constructorii dobro-

a-11

In cooperativa noastră proiectul de Sta
tut al Casei de pensii a membrilor coope
rativelor agricole de producție, a fost pri
mit cu bucurie și citit cu viu interes. Fie
care prevedere care se referă la asigura
rea condițiilor materiale de viață bătrî- 
nilor, persoanelor ce și-au pierdut capa
citatea de muncă, copiilor orfani a fost 
deplin aprobată ca fiind încă o dovadă 
elocventă a grijii pe care partidul o acordă 
creșterii bunăstării țăranilor cooperatori.

Cooperativa noastră s-a dezvoltat și s-a 
întărit an de an. Imaginea de azi a satu
lui nu mai seamănă cu aceea din anii 
anteriori cooperativizării. S-au construit 
case noi. Veniturile realizate 
în cooperativă au schimbat 
nilor, făcînd-o mai frumoasă. Anul 1965 a 
fost un an rodnic, în care 
în medie, cîte 2 700 kg grîu la hectar, 2 660 
kg porumb, 22 000 kg sfeclă etc., ceea ce 
ne-a dat posibilitatea să împărțim pro
duse și bani în valoare de 30 lei la ziua- 
muncă.

Contribuția anuală de 3,5 la sută din 
valoarea producției globale pe care coo
perativa trebuie s-o aducă la fondul de 
pensii este pe deplin posibilă. Ne dăm 
seama că valorile acestor procente pot să 
fie și vor fi mereu mai mari pe măsură 
ce va crește puterea economică a coope
rativelor agricole, pe măsură: ce vor crește 
veniturile acestora, In aceste condiții va 
fi posibilă și sporirea plafonului pensiilor.

In prima oră după sosirea ziarelor în 
comună, am primit la sediul cooperativei 
agricole vizita unor băltirii țărani coope
ratori, care de cîțiva ani nu mai lucrează: 
Năstase Oprea, Vlad Soare, Gheorghe 
Mincu. Apoi au mai sosit și alții. Cu cîtva 
timp în urmă aceștia primiseră ajutorul 
în natură și în bani ce se acordă bătrâ
nilor conform statutului cooperativei agri
cole de producție. Raportate la veniturile 
cooperativei, aceste ajutoare sînt substan
țiale : fiecăruia i-au revenit cîte 6 saci 
de grîu și porumb, diferite alte produse 
și 400 lei.

Discuțiile care s-au purtat pe marginea 
proiectului de Statut al Casei de pensii 
a membrilor cooperativelor agricole de 
producție au urmărit înțelegerea mai ales 
a capitolului referitor la drepturile și în
datoririle membrilor Casei de pensii. In 
afară de pensia lunară — se spune în pro
iectul de statut — pensie plătită în bani, 
al cărui cuantum se stabilește în funcție 
de vechimea în muncă, membrii casei de 
pensii mai au dreptul la ajutoarele în na
tură acordate de cooperativa agricolă, pot 
folosi în continuare lotul dat în folosință

Este justificat inte
resul și adeziunea cu 
care țăranii noștri co
operatori au primit 
proiectul de Statut al 
Casei de pensii a 
membrilor coopera
tivelor agricole de 
producție. Acest do- prevederile proiectu- 
cument constituie o 
nouă dovadă a grijii 
care se manifestă în 
țara noastră față de 
om, față de condiții
le sale de viață. Pe 
baza experienței pro
prii a agriculturii 
noastre cooperatiste, 
Congresul al IX-lea 
al partidului a inițiat 
această măsură, rezol- 
vînd astfel în mod 
corespunzător una 
din importantele pro
bleme ale satului.

Citind cu atenție 
fiecare capitol al 
proiectului de statut, 
țăranii noștri coopera
tori au înțeles că a- 
cest document răs
punde intereselor tu
turor, de la cei mai 
tineri, care sînt abia 
la începutul activită
ții lor în producție, 
pînă la cei care nu
mără mulți ani de 
viață și de muncă. în 
discuțiile care s-au 
purtat la sediul coo-

STANCH- OANCEA 
președintele cooperativei 

agricole de producție 
din comuna Costești, 

' raionul Buzău

(Continuare în pag. a lll-a)

O întreprindere modernă. Fabrica de produse lactate din Livezeni-Petroșani
Foto: AGERPRES

ăcătușul Ion

mult se poate transforma un om 
atunci cirul are alături de el pe 
alții cărora nu le este, indiferent 
tovarășul lor de muncă. Eu, de 
pildă, am venit pe acest șantier 
acum doi ani, toamna, ca mun
citor sezonier. Mă gîndeam să 
cîștig cît mai mulți bani, iar în 
primăvară să mă întorc în satul 
meu. la Vălenii de Munte. Dacă 
se cîștiga puțin într-o secție, tre
ceam în alta, iar dacă se întâmpla 
să cîștig acolo mai puțin, ceream 
să fiu trecut înapoi. Nu mer
geam la cinema, nu-mi cumpă
ram haine. Ziceam că am eu so
cotelile mele... Am fost propus 
pentru o școală de calificare. 
M-am gîndit mult, m-am zbuciu
mat, dar n-am primit, deși mi-ar 
fi plăcut să învăț, deși eram dor
nic... Tătuca îmi spusese : „la în
ceputul lui april’ să fii acasă".

Spre sfîrșitul lui februarie, anul

trecut m-am îmbolnăvit. Băieții 
din brigadă mi-au purtat de gri
jă : veneau zilnic la mine, îmi 
cumpărau de-ale mîncării, îmi po
vesteau despre cele petrecute pe 
șantier. Cînd m-am întors în sec
ție, maistrul Petcu — parcă-l aud 
și acum — mi-a spus: „bine că 
te-ai însănătoșit, aveam nevoie de 
tine". Credeți-mă, am trăit atunci 
o mare bucurie. Am înțeles că 
oamenilor din jur nu le sînt indi
ferent, că se gîndesc la mine și 
au nevoie de mine. In aprilie, 
cînd trebuia să mă întorc acasă, 
m-am dus. Insă a doua zi am 
spus: „Gata, tătucă, plec"... „Nu 
pleci" — îmi zicea el. „Trebuie 
tătucă, înțelege-mă"...

M-am întors pe șantier și m-am 
apucat de treabă. Prinseseră aripi.

produse care, calcula
te în bani, valorează 
1500—2 000 de lei. 
Beneficiază apoi și 
de ceea ce i se cu
vine din fondul de 
ajutor pe care coope
rativa i-1 dă conform 
statutului.

Făcînd asemenea 
calcule, țăranii noștri 
cooperatori tineri și 
vîrstnici au înțeles 
totodată că cele 3,5 
procente din valoarea 
producției globale cu 
care fiecare coopera
tivă agricolă trebuie 
să contribuie anual 
la 
pot 
sumă mereu mai mare 
în condițiile dezvoltă
rii puterii economice 
a cooperativelor pe 
baza creșterii produc
țiilor în toate sectoa
rele și a sporirii 
cațiilor la fondul 
acumulare.

Spre realizarea 
cestor obiective 
bază este îndreptată 
acum atenția noastră, 
a tuturor.

am realizat,

prin munca 
viața oame-

fondul de pensii 
reprezenta o

a

alo-
de

:l-
de

A fost descoperită

Tamasidava?
BACAU (de la coresponden

tul nostru)
Cercetările arheologice în

treprinse în vremea din urmă 
de către specialiști de la mu
zeul de istorie din Roman s-au 
soldat cu descoperirea unei 
mari așezări dacice pe terito
riul raionului Roman în partea 
de sud-vest a satului Brad, 
comuna Negri. In acest punct 
arheologii au scos la iveală o 
importantă cantitate de cera
mică, diverse obiecte din me
tal, piatră, os etc. 
resturi de cultură 
are o grosime de

O primă ipoteză

Stratul cu 
materială 

3,20 metri, 
propusă de

specialiștii muzeului identifică 
așezarea descoperită cu cetatea 
dacică Tamasidava amintită 
de Ptolomeu în Îndreptarul 
său geografic.

FILE DINTR-UN CARNET
DE ÎNSEMNĂRI

Tovarășii mei de muncă, mai a- 
Ies maistrul Petcu, m-au ajutat să 
deprind cît mai repede meseria 
de lăcătuș. Le-am simțit sprijinul 
la fiecare pas pe drumul perfec
ționării profesionale și al împli
nirii mele ca om.

— Ce-ți propui să realizezi în 
următorii cinci ani ?

— Peste cinci ani voi avea 25 
de ani. Am două dorințe mari: 
să devin muncitor categoria

a VJII-a, adică cu înaltă califi
care și să-mi termin studiile me
dii la liceul seral.

Pe șantier continuă 
lecțiile

Aceeași idee a fost completa
tă de inginerul Săiceanu Dece
nal, proaspăt absolvent al Insti
tutului Politehnic din Timișoara:

Iui de statut sînt 
bune, că se îmbună
tățesc condițiile de 
trai ale celor ce a- 
jung la bătrînețe, ale 
celor care-și pierd 
capacitatea de muncă, 
ale orfanilor.

Calcule și-a făcut 
fiecare, luînd exemple 
din cooperativa noa
stră. Gheorg’ne Ne
meș, de pildă, are 70 
de ani; va fi, deci, 
pensionar ■ și începînd 
din 1967 va primi lu
nar, după vechimea 
pe care o are, cite 
100 de lei. El este 
încă în putere și lu
crează în continuare 
într-o brigadă de 
cîmp. în 1965 a efec
tuat 201 zile-muncă, 
pentru care a primit 
bani și produse în 
valoare de peste 5 000 
lei. Va lucra și în a- 
nul care vine. în 
plus, de pe lotul pe 
care îl are în folosin- 

personală obține

gavrilA 
OLTEANU 

președintele coopera
tivei agricole de pro
ducție din comuna 
Luna, raionul Turda

Si în comuna Cătruneștl, regiunea București, ziarele de ieri 
au fost așteptate cu mult interes. La sediul cooperativei agri
cole sau acasă, țăranii cooperatori au citit cu atenție proiectul 
Statutului Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole 

, • de producție.
Foto: AGERPRES

Fabrică de zahăr la Oradea
‘ Printr-o Hotărîre a Consiliului 

de i Miniștri s-a aprobat constru
irea unei fabrici de zahăr la O- 
radea. Noua unitate a industriei 
alimentare, ale cărei lucrări vor 
începe în cursul acestui an, va 
avea o capacitate de prelucrare

de 3 000 de tone de sfeclă în 
24 de ore.

Cea mai mare parte din utila
jele cu care va fi dotată noua u- 
nitate sînt realizate de uzine 
constructoare de mașini din țară, 
la un înalt nivel tehnic.

(Agerpres)

electrificate
BAIA MARE (De la corespon

dentul nostru).
Înainte de a-și lua rămas bun, 

anul 1965 a dăruit satelor Ian- 
culești, Urzicenji de Pădure, 
Marna Nouă din raionul Cărei 
și Berindan, raionul Salu 
Mare, lumină electrică, aceste 
localități ale regiunii Mara
mureș fiind conectate la sis
temul energetic național.

In prezent, numărul localită
ților rurale electrificate din 
această parte a țării se ridică 
la 243, ceea ce înseamnă 
două ori și jumătate mai 
sate electrificate ca
1959.

Lungimea rețelelor 
și de înaltă tensiune 
mureș este de aproape 150 km.

în

de 
multe 

anul

de joasă 
în Mara-

— Am adus cu mine pe șantier 
bagajul de cunoștințe căpătat în 
cei cinci ani de studii și entu
ziasmul omului aflat la început 
de drum în meseria pe care și-a 
dorit-o mult. Am fost pus să con
duc munca unei brigăzi de 20 de 
oameni. S-au ivit în munca mea 
nenumărate situații, care m-au 
făcut să-mi dau seama că pe 
lingă cunoștințele tehnice este 
tot atât de important să cunoști 
oamenii cu care lucrezi. Să vă 
relatez numai o întâmplare. Re
cent, brigado pe care o conduc 
trebuia să termine lucrările de 
montare a tîmplăriei metalice la 
secția de purificare a gazelor 
care a doua zi urma să intre în 
funcțiune O amînare ar fi atras 
după sine întârzieri și în ce-

lelalte secții. Pentru că plouase 
aproape toată ziua, montajul ex
terior se făcuse anevoie. Spre 
seară, cînd ploaia a stat, nouă ne 
rămăsese de lucru cel puțin pinâ 
a doua zi dimineața. După termi
narea lucrului, oamenii din cele
lalte secții plecau spre casă. E- 
ram neliniștit — îmi era teamă 
că și cei din brigada mea vo> 
pleca, că voi rămîne singur. Am 
încercat atunci să folosesc întrea
ga mea putere de convingeri 
pentru a-i face să rămînă.

— Șantierul are nevoie ca lu
crarea să fie terminată astăzi. Ini 
cercam să le explic importantei 
lucrării făcînd apel la toate cali
tățile mele de orator. Și vă ga
rantez că la sfîrșitul lunii veți 
primi primă excepțională — le 
ziceam eu și eram necăjit văzînd 
că oamenii mă priveau.nedume
riți, supărați chiar. Nu-mi dădeam, 
seama că bateam la niște uși des
chise. Ei erau convinși de impor
tanța lucrării si hotărîți s-o facă 
fără întârziere.

Cînd am terminat lucrul, era 
noapte târziu. Pe fețele tuturora

VERA ADAM

tContinuaie in pag a ll-a)
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Ifost în prealabil experimentate
la Uzinele „Rulmentul" din Bra-

I
| Amănunte despre viscolul din regiunile Iași,

Vizitele delegației Uniunii Tineretului Comunist

ECOURI
'Ă ?< ARTICOLE "'PUBLlCĂ :̂ DE" ".SCiNTEIA TINERETULU^^

„Examenul la care nu 
răspund numai elevii"
Articolul cu titlul de mai sus 

apărut in nr. 5148 din' 4 de
cembrie 1965 se referea la fap
tul că elevilor din anul III al 
Școlii profesionale de mecanici a- 
gricoli din Sf. Gheorghe reparti
zați să facă practica agricolă in 
brigăzile S., M. T. Hărman nu 
li s-a oferit posibilitatea de a cu
noaște unele mașini în timpul lu
crului, de a lucra cu ele — deși 
au existat condiții. Fiind reparti
zați in brigăzi diferite, cu planuri 
de producție diferite, cu termene 
calendaristice diferite era normal 
ca elevii să participe, prin rota
ție. la acele lucrări efectuate cu 
utilaje moderne cum. de pildă, a 
fost treieratul cu combina a unor 
plante tehnice sau recoltatul me
canic al sfeclei. De asemenea, s-a 
făcut propunerea către Consiliul 
Superior al Agriculturii de modi
ficare calendaristică a practicii 
de vară incit, elevii să participe 
și la campania de recoltare a ce
realelor păioase.

In legătură cu problemele sem
nalate în articol au răspuns :

Școala profesională 
de mecanici agricoli 

Sf. Gheorghe
„Am urmărit cu multă atenție 

articolul „Examenul la care nu 
răspund numai elevii" — publi
cat în numărul 5148 și ne însu
șim întru totul cele semnalate.

Conducerea școlii a luat legă
tura si cu responsabilul de prac
tică de la S.M.T. Hărman. Pen
tru sporirea eficienței practicii în 
producție s-au stabilit cîteva mă
suri : planul de rotație al elevi
lor va fi întocmit în viitor de co
lectivul de conducere ținîndu-se 
seama de condițiile și particula
ritățile fiecărei unități. Asemenea 
planuri se vor face la nivelul fie
cărei brigăzi creîndu-se astfel 
posibilitatea de a se urmări în
deaproape munca elevilor.

Tot în acest scop profesorii și 
maiștrii responsabili cu practica în 
producție vor efectua o îndruma
re și un control mai amănunțit 
atît la executarea lucrărilor, cît 
și la completarea caietelor de 
practică. Tn cazul cînd S.M.T.- 
urile nu sînt încă dotate cu ma
șini noi (combina de porumb, 
combina de sfeclă, combina auto
propulsată. vindrovere etc.), dar 
în apropierea acestora există uni
tăți care le posedă s-a stabilit ca 
elevii să fie duși pentru ca să 
cunoască îndeaproape mecanis
mele. modul de funcționare.

Mulțumim redacției pentru aju
torul prețios acordat prin acest 
articol".

Conducerea S.M.T. 
Hărman, organizația 

de bază U.T.C.
„Pregătirea cadrelor a fost și 

rămîne o problemă importantă 
pentru stațiunea noastră.

Neajunsurile — semnalate just 
în articol — au fost determina
te de o slabă preocupare pentru 
asigurarea unei îndrumări și con

trol permanent. Șefii de brigadă 
care îndrumau elevii n-au fost în 
prealabil instruiți.

Planul de rotație a elevilor la 
diferite locuri de muncă nu a fost 
cunoscut de brigăzi și nici nu a 
corespuns cu utilajul sau lucră
rile specifice brigăzilor.

Pentru a se remedia aceste lip
suri vom lua următoarele mă
suri :

La întocmirea planului de ro
tație se va ține seama de speci
ficul fiecărei brigăzi, planul va fi 
dat șefilor de brigadă care în 
prealabil vor fi instruiți amănunțit 
în vederea asigurării unei prac
tici organizate. Colectivul de con
ducere S.M.T. responsabilul cu 
practica din S.M.T. vor controla 
în brigăzi modul cum se respec
tă indicațiile.

Toate aceste măsuri, cît și ve
rificarea atentă la examenul de 
la sfîrșitul practicii vor conduce 
la o temeinică însușire a cunoș
tințelor practice ale elevilor.

In ceea ce privește activitatea 
organizației U.T.C. din S.M.T. 
Hărman, sesizările făcute sînt 
juste și critica ne-a fost de un 
real folos.

într-adevăr organizația U.T.C. 
a scăpat din vedere practica e- 
levilor. Tn această direcție se va 
îndrepta toată atenția noastră.

Un membru din comitet va răs
punde direct de această problemă 
deplasîndu-se periodic la brigăzi
le unde vor fi repartizați elevii 
în practică.

In adunări generale se va ana
liza modul cum ne ocunăm de e- 
levii școlilor profesionale, iar or
ganizatorii de grupe U.T.C. vor 
primi sarcini concrete după po
sibilitățile fiecăruia".

Secția de învătămint 
și propagandă 

a Consiliului Superior 
al Agriculturii

„In urma apariției articolului 
am solicitat Trustului S.M.T. să 
ia măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea și desfășurarea 
instruirii practice de producție a 
eleviloT meoanici agricoli care fac 
practica în unitățile S.M.T.

De asemenea, s-au dat indicații 
conducerii Școlii profesionale de 
mecanici agricoli Sf. Gbeorgbe ca 
pe viitor cadrele didactice că dea 
o atenție mai mare îndrumării și 
controlului practicii în producție 
a elevilor meoanici agricoli.

Planul de învățămînt pentru 
organizarea practicii este astfel 
întocmit, încît elevii să participe 
în cei 3 ani școlari la toate lu
crările specifice unui ciclu <3e 
producție agricolă. Ținînd cont 
de propunerea făcută și de faptul 
că sînt situații cu totul speciale, 
cerute de producția agricolă, 
Consiliul Superior al Agriculturii 
a aprobat efectuarea practicii de 
producție de vară și toamnă și la 
alte date decît cele prevăzute în 
planul de învățămînt.

SPORT
• Joi la Miercurea Ciuc au con

tinuat meciurile din turul trei al 
campionatului republican de hochei 
pe gheață. Au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Steaua — 
Știința Cluj 14—1 ((6—1; 2—0;
6—0) ; Dinamo București — Tîrnâ- 
va Odorhei 6—2 (1—0 ; 1—2 ;
4— 0) ; Voința Miercurea Ciuc — 
Știința București 9—0 (2—0 ; 2—0;
5— 0).

Astăzi au loc partidele : Voința
— Știința Cluj ; Știința București
— Tîrnava Odorhei și Steaua — 
Dinamo.

derul turneului internațional de 
la Hastings. în runda a 7-a, șahis- 
tul sovietic a obținut o victorie
ușoară în fața englezului Lee.
Campionul României Florin Gheor
ghiu a obținut o nouă victorie de 
data aceasta în 
(Anglia), pe 
în 19 mutări.
tor,
Gligorici 
frîngere, 
Hartston 
(U.R.S.S.)

Spartachiada

de iarnă

a tineretului
Actuala ediție a Spartachiadei 

de iarnă a tineretului a atras la 
start și numeroși concurenți din 
regiunea București. Acum în zi
lele primei etape, tot mai mulți 
tineri î.și înscriu numele pe lis
tele participanților la întrecerile 
de gimnastică și trîntă, la con
cursurile de haltere, șah și tenis 
de masă. In orașul și 
Giurgiu s-a înregistrat o partici
pare de peste 4 500 de concu
renți. De o largă participare se 
bucură competiția și în raioa
nele Urziceni, Slobozia, Călărași, 
Răcari și Turnu Măgurele.

Concursuri atractive au fost 
organizate de asociațiile sportive 
„Recolta" din comuna Vedea 
(raionul Giurgiu) și „Viticulto
rul" din comuna Săftica (raionul 
Răcari). In preajma competiției, 
asociațiile sportive în colaborare 
cu organizațiile U.T.C. din co
munele amintite au luat măsuri 
privind popularizarea regulamen
tului Spartachiadei de iarnă și 
buna desfășurare a concursuri
lor ; s-au amenajat sălile de con
curs cu mese de șah și tenis de 
masă, saltele pentru întrecerile 
de trîntă. Primele concursuri au 
atras peste 350 de tineri, oferind 
dispute pasionante. Pe listele 
participanților întîlnim numele 
tinerelor: Floarea Olteanu, Flo- 
rica Cojocaru, Rodica Lungu, 
Alexandrina Constantin, a tineri
lor : Ion Mihalcea, Stelian Țo- 
goia, Grigore Marin, Dumitru 
Uzun, Constantin Clucearu si 
alții, care s-au impus în prima 
etapă la întrecerile de gimnas-

Delegația C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitro- 
vist (U.T.C.D.) din R. P. Bul
garia, condusă de tovarășa 
Ani Spanceva, secretar al C.C. 
al U.T.C.D., care se află in 
țara noastră la invitația C.C. 
al U.T.C., 
zilei de
București, complexele studen-

a ’vizitat în cursul 
joi Universitatea

raionul

e în continua
rea turneului pe 
care-1 întreprin
de în R. D. Ger
mană, echipa 
masculină de 
handbal a orașu
lui București a 
jucat la Berlin cu 
de care a dispus

fața lui Littlewood 
care l-a învins 
în mod surprinză- 
maestru iugoslav 

suferit o nouă în- 
întrecut de 

Vasiukov 
învins pe Pfleger 

(R.F. Germană), iar Uhlmânn (R. D. 
Germană) a dispus de W. Nicolai 
(R. F. Germană).

După 7 runde clasamentul arată 
astfel : 1. Spasski 6 puncte ; 2.
Uhlmann 5,5 puncte ; 3. Vasiukov 
5 puncte ; 4. Gligorici 4,5 puncte, 
5—6. Gheorghiu și Pfleger cu cite 
4 puncte fiecare.

niarele
a 
fiind î 
(Anglia).

l-a

echipa Dynamo
cu scorul de 19—17 (12—12). Sîm- 
bătă și duminică handbaliștii ro
mâni vor evolua în cadrul unui 
turneu, care va avea loc la Ros
tock.

• într-un meci internațional de 
handbal masculin, desfășurat la 
Dresda, echipa orașului a învins 
cu scorul de 19—18 (8—10) selec
ționata Belgradului.

• înaintea ultimului concurs de 
sărituri cu schiurile contînd pentru 
„Turneul celor 4 trambuline", 
care va avea loc la Bischofshofen, 
în apropiere de Salzburg, a avut 
loc un antrenament în cadrul că
ruia cehoslovacul Joseph Matous a 
obținut excelentul rezultat de 
103 m (recordul pîrtiei este de 
104,5 m). Goellner (R.F.G.) a rea
lizat 102 m, iar coechipierul său 
Ohlmeyer a obtinut 101 m. Liderul 
după trei probe este Neundorf 
(R.D.G.), care în cadrul antrena
mentului a sărit 97 m.

• Turneul internațional de bas
chet de la Karlovy Vary, rezer
vat echipelor de juniori, a luat 
sfîrșit cu victoria selecționatei 
R. S. Cehoslovace, care, în me
ciul decisiv a învins echipa Polo
niei cu scorul de 51—42.

• Marele maestru internațional 
Boris Spasski continuă să fie li

• Intr-un ca
dru festiv aseară 
a avut loc la Lon-> 
dra tragerea la 
sorți pentru alcă
tuirea celor 4 
grupe ale turne
ului final al cam
pionatului mondi

al de fotbal. Cele 16 echipe au 
fost împărțite mai întîi pe zone 
geografice și de valoare după care 
prin tragere la sorți au fost alcă
tuite grupele optimilor de finală : 
Grupa A : Uruguay, Franța, Mexic, 
Anglia j Grupa B : Spania, Argen
tina, R. F. Germană, Elveția; 
Grupa C : Brazilia, Ungaria, Por
tugalia, Bulgaria ; Grupa D : Chile, 
U.R.S.S., Italia, R.P.D. Coreeană.

• La Liverpool, în prezența a 
50 000 de spectatori, s-a disputat 
meciul internațional amical de fot
bal dintre reprezentativele Angliei 
și Poloniei. întîlnirea s-a terminat 
la egalitate 1—1, după ce la 
pauza echipa R. P. Polone condu
cea cu 1—0.

Scorul a fost deschis în minutul 
42 de către Sadek, englezii obți- 
nînd egalarea în minutul 75 prin 
golul înscris de Moore. Fotbaliștii 
polonezi au prestat, în special în 
prima repriză, un joc bun în timp 
ce echipa engleză, care a fost 
handicapată de lipsa Iui Bobby 
Charlton, nu a mai reușit să re-

editeze comportarea excelentă din 
partida cu Spania.

Au jucat formațiile :
Anglia : Banks, Cohen, Wilson, 

Stiles, Jackie Charlton, Moore, 
Ball, Hunt, Baker, Eastham, Harris. 
Polonia : Szeja, Gmoch, Oslizlo, 
Brejla, Suski, Galeczka, Schmidt, 
Sadek, Willim, Banas, Kowalik.

★
Alți antrenori de fotbal au fă

cut o serie de declarații privind 
favoriții turneului campionatului 
mondial de fotbal, programat în 
iulie anul acesta la Londra și alte 
orașe din Anglia. Iată aceste 
scurte declarații :

VINCENTE FEOLA (Brazilia) : 
„După părerea mea. mai mult ca 
sigur că pentru sferturile de fina
lă ale turneului se vor califica e- 
chipele Angliei și Braziliei. Pentru 
celelalte echipe nu fac prono
sticuri".

ANTONIO FALDUTI (Argenti
na) : „Favoritele mele sînt echi
pele Angliei și Braziliei. Echipa 
noastră poate oferi o surpriză".

HENRI GUERIN (Franța) : „E- 
chipele Franței, Angliei, Braziliei 
și U.R.S.S. au șanse egale de a 
juca în semifinale".

ALFREDO FONI, antrenorul ita
lian care pregătește echipa Elve
ției : „Iată clasamentul meu : 1.
Anglia, 2. Brazilia, 3. U.R.S.S.".

★
Reprezentativa U.R.S.S. de fotbal 

a fost invitată să participe la un 
turneu internațional care se va 
desfășura la Rio de Janeiro între 
23 și 30 ianuarie. La acest turneu 
urmează să participe echipele bra
ziliene Flamengo și Flumînense. 
A patra echipă va fi aleasă dintre 
selecționata Bulgariei și Indepen- 
diente din Buenos Aires.

★
în cadrul turneului pe care-1 în

treprinde în R.A.U. formația vest- 
germană Eintracht (Frankfurt pe 
Main) a învins o selecționată a 
R.A.U. cu scorul de 2—1 (1—1).

★
Federația iugoslavă de fotbal a 

definitivat calendarul echipei re
prezentative în anul 1966. Dintre 
întîlnirile pe care le vor susține 
în acest an fotbaliștii iugoslavi, 
remarcăm meciurile cu Anglia (4 
mai, la Londra) și cu Ungaria (8 
mai Ia Belgrad).

■
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etapa ia imicuciiir uu giiiinas- « 
tică, trîntă și șah. Dar. desigur, I 
disputa pentru cucerirea titluri- " 
lor de campioni pe comună ră- ■ 
mîne deschisă. In următoarele I 
săptămîni, tot mai mulți tineri 
își vor înscrie numele pe listele I 
participanților.

mai multi tineri

în clișeele alăturate vă pre- | 
zentăm cîteva aspecte de la în
trecerile de trîntă, gimnastică și |

... I
I

zentăm cîteva aspecte de la în-

șah, organizate în comunele Ve
dea și Săflica.

Foto : GH. NEAGOE

Un grup de membri ai Aero
clubului „Oțelul" al Combi
natului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Galați, 
lucrînd la confecționarea ae- 
romodelelor cu care vor 
concura In sezonul compe- 

tițional din 7966.

Foto: AGERPRES

O

țești „Grozăvești" ș! „Regie", 
precum și Casa de cultură, a 
studenților.

In aceeași zi, la prînz, dele
gația C.C. al U.T.C.D. a depus 
o coroană de flori la Mono» 

peutrdj 
a pa-.

o coroană de flori la 
mentul eroilor luptei 
libertatea poporului și 
triei, pentru socialism.

In continuare delegația va 
vizita regiunea Brașov.

Mașini-unelte cu dispozitive automate
La Uzina mecanică din Plo- 

peni a început producția în se
rie a unor mașini-unelte cu dis- 

! automate, pentru recti- 
.___ bile de rulmenți. Ele au

șov. Tot în primele zile ale anu-

lui, a început fabricația unui 
plug pentru tractorul S-1300, 
care poate fi folosit la desfunda- 
tul viilor în pantă pînă la 70 cm 
adîncime ; în acest scop, plugul 
este prevăzut cu mecanisme care 
asigură o calitate bună lucrări
lor.

(Agerpres)

Suceava,
știri 

sosit co- 
co-

și Dobrogea
Aseară, la redacția de 

interne Agerpres au 
municări din partea unor 
respondent regionali cu pri
vire la viscolul care a început 
la 5 ianuarie în regiunile Iași, 
Suceava, Galați și Dobrogea.

In unele localități din Mol
dova, printre care Botoșani, 
Iași, Bîrlad, Dorohoi, Avră- 
meni, vîntul a atins viteza de 
150-200 kilometri pe oră. S-au 
format astfel troiene de zăpadă 
de 2,5-3 metri.

Autoritățile au luat măsuri 
imediate pentru restabilirea 
circulației, aprovizionarea nor
mală a populației cu energie 
electrică, apă și alimente. Se 
folosesc utilaje grele -— bul
dozere, gredere, autocamioane 
de mare capacitate, pluguri, 
trenuri și locomotive de inter
venție ; echipe ds liniori, elec
tricieni și telefoniști lucrează 
permanent. La sate, primele 
acțiuni au fost întreprinse pen
tru dezăpezirea căilor de acces 
Ia fermele de animale, depozi
tele de furaje și sursele de 
apă.

Pentru a aduce la cunoștin
ța cititorilor și amănunte asu
pra cauzelor acestui fenomen 
și evoluției imediate a vremii, 
redacția a solicitat telefonic 
aprecierea directorului știin-

țific al Institutului meteorolo
gic, Andrei Doneaud. Redăm 
mai jos cele comunicate

„In urma confluenței, în ba
zinul central al Mării Medit'e- 
rane, a unor mase de aer de 
origini diferite, s-a format în 
nordul Italiei un vîrtej ciclo- 
nic, care a generat o zonă ac
tivă de perturbații atmosferice. 
Sub influența curentului zonal 
vestic din altitudine, care diri
jează circulația perturbațiilor 
de la suprafața solului, și a 
contrastului termic din ce în 
ce mai intens și mai extins in 
Înălțime, care a modificat cu
rentul imprimîndu-i o direcție 
meridională de la nord la sud, 
perturbația atmosferică s-a a- 
dincit treptat și a ajuns în di
mineața zilei de 5 ianuarie îh 
Marea Neagră. Totodată, aerul 
rece polar ce a invadat Europei 
centrală a dezvoltat în această 
parte a continentului un regim 
de presiune ridicată. Diferența 
de presiune și cea de tempera
tură au fost cauza puternicului 
viscol moldovean, care a durat, 
pînă în momentul acestei con
vorbiri, 36 de ore. începi nd de 
astă-seară, vîntul va slăbi 
intensitate
2.4 de ore, vremea se va ame
liora treptat".

în
și, în următoarele

INFORMAȚII
• Conducerea muzicală a spec

tacolului cu „Fidelio“, prezen
tat joi seara pe scena Teatrului 
de Operă și Balet, a aparținut 
lui Mladen Basic din Austria. 
Oaspetele este dirijorul Operei 
din Salzburg și al orchestrei 
„Mozarteum" din același oraș. 
La pupitrul Teatrului de Operă 
și Balet el va mai apare in ziua 
de 8 ianuarie, cînd va dirija 
„Cosi fan tutte" de Mozart.

• Prima întâlnire a cîntărețului 
Luis Mariano cu amatorii de 
muzică bucureșteni a_ avut loc 
joi seara, în sala Palatului. In 
cadrul concertului și-a dat con
cursul și un ansamblu muzical- 
coregrafic spaniol, alcătuit din 
dansatori, cintăreți și chitariști, 
care au adus pe scenă culoarea 
și ritmul specific cintecelor și 
dansurilor din țara lor.

(Agerpres)

Promisiunile unei „decizii44
și aproape nimic mai mult

țUrmare din pag. I)

Iată, de pildă, cazul relatat 
deja privind rezultatele obți
nute de elevii anului I al șco
lii profesionale. In mod firesc 
inițierea lor în meserie tre
buia să se desfășoare în ate- 
liere-școală. Dar pentru că 
asemenea ateliere au intrat în 
demolare s-a stabilit ca și ele 
vii acestui an să facă practica 
în uzină. Se punea însă o con
diție : să existe o mare grijă 
față de ei, să fie ajutați să în
țeleagă tainele meseriei, s-o 
îndrăgească și să parcurgă, 
rînd pe rînd. metodic diferite 
faze și operații care să-i iniți
eze în profesia aleasă. Nu s-a 
întîmplat așa și ca urmare si
tuația la capătul unui trimes
tru : un număr mare de elevi 
cu note mici.

Lucrurile nu stau mai bine 
nici în legătură cu practica 
elevilor din anii II. Si ei sînt 
prinși într-un grafic cu indica
ția să parcurgă din 15 în 15 
zile diferite faze ale procesu
lui de producție. Am ales 
la întîmplare cîțiva elevi din 
clasa II B (Pietroiu Ion. Pa- 
lade Nicolae. Serbulea Miron 
ș.a.) și am discutat cu ei. Con
cluzia : toți au lucrat un tri
mestru întreg pe unul sau 
maximum două utilaje, execu- 
tînd un număr minim de ope
rații care nici acestea, de cele 
mai multe ori. n-au corespuns 
graficului.

Urmărirea felului în care 
parcurg elevii programa șco

lară în timpul practicii este, 
deopotrivă, o sarcină a școlii 
și uzinei. Trebuie să existe 
însă cineva care să se ocupe 

•concret de aceste lucruri. S-au 
dat indicații maiștrilor, șefilor 
de secții, dar aceștia au moti
vat că sînt aglomerați cu în
deplinirea sarcinilor curente 
ale producției. Și aveau, în- 
tr-o bună măsură, dreptate.

Ce se putea face într-un a- 
semenea caz ? Iată cîteva răs
punsuri :

ȘCOALA (tov. Z. Năpăruș, 
director) : Am cerut uzinei să 
repartizeze un număr mai 
mare de instructori care să se 
ocupe de practica elevilor în- 
trucît maiștrii au sarcini ex
trem de multe și Iasă această 
problemă pe planul zece. Uzi
na ne-a comunicat că nu are 
pe cine să numească instruc
tori.

UZINA (tov. Remus Gribin- 
cea, din serviciul personal și 
formarea cadrelor) : Am putea 
scoate instructori dar cu con
diția ca elevii de anul II să 
lucreze în brigăzi. Problema 
respectării graficului de rotire 
n-ar mai fi o dificultate atît 
de mare întrucît de ea s-ar 
ocupa acești instructori.

MIHAI CANTOREANU, ing. 
șef adjunct, (șeful comisiei nu
mite, prin decizia conducerii 
uzinei, să se ocupe de practica 
elevilor).

— Uzina ar putea repartiza 
un număr de mașini, pe prin
cipiul teritorial, Ia care să lu
creze elevii anului II supra- 

vegheați de un instructor. Nu 
putem organiza însă brigăzi 
speciale de elevi pentru că a- 
ceasta cere să ții seama de a- 
numite condiții. întrucît nu le 
putem organiza, ministerul nu 
permite să existe instructori 
fără brigăzi.

In problema creării brigăzi
lor și a repartizării instructo
rilor, lucrurile par a fi intrat, 
din păcate, într-un adevărat 
labirint din care tov. ing. șef 
adjunct nu găsește ieșire.

Am prezentat de aceea aces
te păreri Direcției Personal și 
învățămînt din cadrul Minis
terului Industriei Construcții
lor de Mașini. Iată răspunsul 
primit din partea tov. ing. 
CLAUDIU BEIU, director ad
junct :

— Nu văd ce „anumite con
diții" creează dificultăți uzinei 
în privința organizării brigăzi
lor de elevi și a repartizării 
unui număr corespunzător de 
instructori care să coreleze 
cerințele programei de învăță
mînt cu necesitățile producției 
și să urmărească efectuarea 
operațiilor într-o ordine di
dactică, utilizarea mai bună a 
timpului afectat practicii. în 
afară de aceste avantaje des
fășurarea practicii în brigăzi 
poate avea și o eficiență eco
nomică aducînd beneficii uzi
nei. Instrucțiunile în vigoare 
nu pun condiții speciale de 
nerezolvat pentru organizarea 
brigăzilor de elevi. Se impune, 
în primul rînd, ca unui grup 
de elevi să le fie repartizate 
mașini și un instructor. A- 
cestor brigăzi trebuie să Ii se 
defalce din vreme sarcini din 
planul uzinei, sarcini care să 
fie la nivelul capacității elevi
lor și în concordanță cu pro
grama de instruire practică.

Acesta este, așadar, adevă
rul. Condiții pentru crearea 
brigăzilor sînt. Ne-au spus-o 
înșiși tovarășii sus-mențio- 

nați. Conducerea uzinei a dat, 
de asemenea, dispoziții în sen
sul de a exista o mai mare 
preocupare pentru practica vi
itorilor săi muncitori. îndeo
sebi în ce privește selecționa
rea din timp, din planul uzi
nei, a acelor lucrări care să 
răspundă cel mai bine cerin
țelor de instruire a elevilor.

Am întrebat mirați de ce nu 
se pun în practică hotărîrile 
bune luate de conducerea u- 
zinei ?

— Decizia, într-adevăr, 
există, ne-a spus tovarășul 
M. Cantoreanu. în rest, lu- 
mea-i liniștită.

Răspunsul interlocutorului 
nostru ne-a derutat pentru 
moment. Era mai mult decît 
o autocritică. Era o recunoaș
tere evidentă a lipsurilor co
lectivului de instruire practi
că pe care tov. inginer îl con
duce. Cu alte cuvinte hotărîri 
s-au luat, dar pentru îndepli
nirea lor nu s-a prea omorît 
nimeni cu firea. Este știut că

Sudura
(Urmare din pag. I)

citeam bucuria pe care ți-o poate 
da munca terminată cu bine. La 
despărțire le-am spus că garanția 
rămîne în picioare.

— Care garanție ? — m-au în
trebat ei și am văzut 20 de pe
rechi de ochi atît de mirați încît 
am lăsat privirea în jos.

Filmul unei invenții
Este vorba despre un aparat 

de tăiat metale sub jet de plas
mă cu calități excepționale. Cu 
ajutorul lui se reduce conside
rabil timpul de tăiere al meta
lelor și efortul uman. Autorul 

intențiile, hotărîrile, oricît de 
bune ar fi rămîn fără valoare 
dacă nu sînt puse în practică.

Nu este, desigur, cazul să 
arătăm, pe larg, conducerii 
Uzinei mecanice din Si
naia ce are de făcut în
tr-o asemenea situație. Un 
singur lucru trebuie totuși 
reamintit. Participînd, în a- 
cele zile la dezbaterea cifre
lor de plan pe 1966 am aflat 
de creșterea însemnată a sar
cinilor uzinei în anul viitor. 
Una din ele se referea în mod 
deosebit la îmbunătățirea pe 
mai departe a calității pro
duselor uzinei. Este de la 
sine înțeles că fără o temei
nică pregătire a muncitorilor 
săi, în rîndul cărora vor intra 
curînd și elevii de azi ai șco
lii profesionale, această sar
cină nu va putea fi rezolvată 
la nivelul cerut. Formalismul 
n-are ce căută într-o proble
mă atît de importantă cum es
te pregătirea propriilor cadre 
de muncitori calificați.

umană
său — inginerul Teodor Echim. 
Să urmărim filmul nașterii aces
tei invenții. Deocamdată ingine
rul Echim lucrează singur — cal
culează, argumentează în scris 
fiecare detaliu, e vesel sau des
curajat. Sînt clipe de intensă tră
ire, cînd îți vin primele idei, cînd 
mina se întinde, înfrigurată, după 
creion pentru a așterne pe hîrtie 
acel ceva foarte important, ideea 
mult căutată și abia găsită. Dar, 
în momentul imediat următor, a- 
ceeași mină aruncă creionul în
lături : „Nu! fleacuri". $i din nou 
urmează alte căutări, alte idei, 
alte soluții. Dar mereu cite ceva 
nu este în regulă. Iar Teodor 
Echim începe să se întrebe dacă 

mai merită să persevereze... Me
rită — îi spune într-o zi tânărul 
tehnician Traian Ude. Și văzîn- 
du-l descurajat i se alătură. De 
data asta doi oameni trăiesc îm
preună febra căutărilor, iar în
tr-o zi bucuria succesului.

— Lucrînd împreună formăm 
un cuplu perfect — îmi spune in
ginerul Echim. Am să vă explic 
de ce zic asta. Ideea realizării a- 
cestui aparat mă stăpînește de 
mulți ani, încă de pe cînd lu
cram pe șantierul Combinatului 
de fire și fibre sintetice de la 
Săvinești, apoi la Onești. Si dacă 
am lucrat la ea ani în șir fără 
spor, asta s-a întâmplat, în primul 
rînd, pentru că nu eram suficient 
de perseverent, mă descuraja in
succesul — și trebuie să știți că 
am trăit destule insuccese. Teh
nicianul Ude fiind un om entu
ziast și cu o mare voință m-a 
ambiționat să perseverez. M-a 
susținut nu cu vorbe, ci cu fapte, 
căci executând după schițele mele 
piesele care urmau să compună 
viitorul aparat, el îmi cerea 
continuu de lucru. Apoi, el este 
un om care are tehnica în sin
ge. Electrician de meserie, știe 
și mecanică, și lăcătușerie, și 
strungărie, așa încît a contribuit 
în mod hotărîtor la izbînda noas
tră. După patru luni de muncă 
încordată ne-am văzut visul cu 
ochii: invenția se aplică cu suc
ces pe șantier.

In timpul acesta ne-am apro
piat unul de altul, ne-am împrie
tenit. Pe agenda noastră de lucru 
figurează acum cîteva sarcini 
grele pe care ne-am propus să 
le rezolvăm tot împreună. Vi le-aș 
putea destăinui. Dar nu. Mai bi
ne, după ce le vom realiza. Da, 
le vom realiza I

Replica la o dramă 
a singurătății

Cuvintele lăcătușului Nicolae 
Molnar pot constitui o minunată 

replică la o piesă amară a scrii
torului american W. Gibson : 
„Doi pe un balansoar". Piesa 
este o dramă a singurătății, a vie
ții lipsite de sens în condițiile 
societății capitaliste. Eroii săi, 

■ deși trăiesc în furnicarul celor 
14 000 000 de locuitori ai New 
Tork-ului se simt copleșitor de 
singuri („nu vezi ? Pot să urlu 
și tot nu vine nimeni" — spune 
unul dintre personaje).

Să-l ascultăm pe Nicolae Mol
nar :

— Am trăit o mare durere — 
acum un an a murit soția mea. 
Ani în șir fusesem împreună și 
la bine și la rău — și dintr-o- 
dată singur, casa pustie, obiec
tele din jur străine. Închistat în 
durerea mea, munceam fără tra
gere de inimă, mă apucasem de 
băut.

Este omenește să suferi, dar fot 
atît de omenește este să știi să-ți 
înfrînezi suferința. Unii reușesc 
mai repede, alții într-un timp mai 
îndelungat, iar alții deloc. Știind 
că-mi este greu, oamenii din jur 
nu m-au lăsat singur. Mai ales 
tovarășilor piei de muncă le sînt 
recunoscător pentru nenumărate 
mărturii concrete ale dragostei și 
căldurii cu care m-au înconju
rat. Dacă mă gîndeso numai la 
Stolber Martin. Ei bine, despre 
omul ăsta trebuie să vă vorbesc 
neapărat. Timp de vreo cinci 
luni el nu m-a lăsat nici o clipă 
singur. După ce terminam mun
ca, pleca cu mine. Eu îi propu
neam să mergem la circiumă, el 
îmi propunea să merg în familia 
lui („am acasă o țuică de-ți ia 
gura foc și n-am cu cine s-o 
beau", îmi zicea el). Duminicile 
luam masa împreună. („Dacă nu 
vii, îmi jignești nevasta care-i o 
gospodină strașnică"). La film — 

împreună, la teatru — împreună, 
la meci — împreună. Și în conce
diu am plecat tot împreună. Am 
descoperit în această atitudine o 
grijă permanentă, delicată și plină 
de omenie.

Desigur, durerea pe care ți-o 
poate pricinui dispariția unui om 
drag nu se poate șterge cu bu
retele. Tristețea îți dă târcoale 
fără ezitare și e greu să o în- 
frîngi. Dar faptul că în clipe grele 
simți lingă umerii tăi încovoiați 
sub povara durerii, umerii tova
rășilor, faptul că simți că oamenii 
te înconjoară cu dragoste, cu în
țelegere, că munca ta e necesară 
și prețuită, faptul că te simți da
tor să dărui tot ce ai mai bun 
pentru a răsplăti prin fapte în
crederea, grija și omenia celor 
din jur, îți dau puteri, te ajută 
să te ridici deasupra tristeții, să 
o domini, să fii mai tare decît 
ea. E ceea ce mi-au dăruit tova
rășii mei de muncă. Și n-am preț 
să prețuiesc darul acesta al lor 
decît dragostea mea și încrederea 
mea în ei.

■A-

In ultimele zile ale anului tre
cut. marele Combinat de îngrășă
minte azotoase de la Tg. Mureș 
a fost înscris pe harta industrială 
a României socialiste. Sutele de 
constructori care au venit aici a- 
cum doi ani. cînd s-au deschis 
lucrările combinatului, se vor în
drepta acum spre alte locuri de 
muncă din țară. Intre acești oa
meni, stăpîniți de. îndrăzneala și 
de pasiunea inovației s-a realizat 
în acest timp o puternică sudură 
umană. Muncind împreună ei au 
ajuns să se cunoască, să șe a- 
propie, să se influențeze reci
proc. li leagă nenumărate fapte 
de muncă și viață din care am 
relatat numai cîteva. In ele se 
reflectă forța, demnitatea și frttâ 
musețea morală a omului nou.



Viața de organizație
După terminarea adunăriloi 

pentru dări de seamă și alegeri 
Comitetul raional U.T.C. Alex
andria și-a îndreptat atenția spre 
pregătirea cadrelor nou alese. 
Acest lucru este cu atît mai ne
cesar întrucît în organele U.T.C. 
a fost ales un număr mare de 
tineri care nu au încă experiența 
necesară în- conducerea muncii 
de organizație. în acest scop, 
toți secretarii organizațiilor 
U.T.C. din raion au fost pregă
tiți într-un curs cu durata de 
trei zile, curs organizat de co
mitetul raional U.T.C. Biroul co
mitetului raional a stabilit tot
odată din vreme problemele 
mari care fac obiectul instruirii 
activului U.T.C. pe comună, a 
repartizat membrii biroului pe 
comune pentru a ajuta atît la 
pregătirea cît și la buna desfă
șurare a instruirilor. Membrii bi
roului comitetului raional au pri
mit sarcina să stabilească pe 
baza consultării cadrelor de 
conducere U.T.C. din fiecare 
comună, ce alte probleme să 
fie dezbătute la instruirile ce 
vor avea loc, să ajute cadrele 
care au fost realese să se pregă
tească pentru a împărtăși și ce
lorlalți experiența acumulată de 
ei. Instruirea activelor U.T.C. pe 
comună, care va dura o zi, va 
prilejui astfel un rodnic schimb 
de păreri, va duce la generali
zarea experienței bune acumu
late în anii trecuți. Dar, cel mai 
bun argument în această privin
ță îl constituie exemplul concret. 
Să urmărim deci cum s-a des
fășurat ședința de pregătire a 
activului U.T.C. în comuna Cer- 
net (secretară a comitetului 
U.T.C. pe comună, Gherghina 
Bălărie).

în alcătuirea programului de 
pregătire a cadrelor s-a cerut 
sprijinul comitetului de partid, a

fost solicitată părerea tovarășiloi 
din conducerea cooperativei 
agricole.

Ședința de pregătire a activu
lui U.T.C. din comuna Cernet 
la care au participat membrii co
mitetelor U.T.C. pe comună și 
cooperativa agricolă de produc
ție, și ai birourilor organizații
lor U.T.C. pe brigăzi, propagan
diști, a fost precedată de studie
rea Documentelor Congresului al 
IX-lea al partidului, a Docu
mentelor plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea con
ducerii și planificării agriculturii, 
proiectului de statut al cooperati

mare la obținerea unor producții 
sporite în toate sectoarele 
de activitate. Cum era și firesc, 
o asemenea discuție a ajutat ca
drele U.T.C. să știe ce au de fă
cut în viitor într-un domeniu 
atît de important cum este mo
bilizarea tineretului la munca de 
întărire economico-organizatorică 
a cooperativei agricole de pro
ducție.

Partea a doua a instruirii a 
fost dedicată unor informări cu 
caracter metodic care au ajutat 
în bună măsură să se lămurească 
nu numai atribuțiunile fiecărui 
resort în parte, ci și cele mai 
bune metode ce pot fi folosite 
pentru îndeplinirea sarcinilor. 
Prezentate de cadre U.T.C. cu 
vechime și experiență, aceste in
formări au trezit interesul, con

rea ei în cele mai bune condi
ții. De asemenea, membrii 
biroului U.T.C. se interesează 
îndeaproape cum învață tinerii 
la cursurile agrotehnice și cum 
aplică în viață cele învățate. 
Prin munca desfășurată de or
ganizația U.T.C., prin acțiunile 
inițiate în brigada I s-a creat 
o puternică opinie împotriva ce
lor care nu vin la muncă, sau 
fac lucru de mîntuială. Rodul 
acestei activități s-a concretizat 
în producțiile realizate în anul 
trecut. La grîu și porumb; bri
gada I a obținut cantități mult 
mai mari de produse față de ce
lelalte brigăzi.

O altă problemă care a' fost 
larg dezbătută cu prilejul acestei 
ședințe de pregătire a fost mun
ca de educare politică a tineri

tid și de stat, călătoriile imagi
nare pe harta patriei, concursuri
le „Cine știe, răspunde").

De multă atenție s-a bucurat 
în cadrul ședinței activitatea or
ganizației, munca politică desfă
șurată în rîndul tinerilor pentru 
creșterea continuă a rîndurilor 
U.T.C. Acesta a fost și obiectul 
informării metodice prezentate 
de Ion Mîlogeanu, secretar al 
organizației U.T.C. la brigada a 
Vl-a. Numai în 10 luni aleanului 
trecut au fost primiți în U.T.C. 
15 tineri, iar pe comună aproape 
100. Vorbitorul a explicat pe 
larg că acesta este rodul mun
cii de educare politică a tinerilor 
desfășurată de organizația U.T.C., 
antrenării tuturor tinerilor la ac
țiunile cultural-sportive, la activi
tățile de muncă patriotică, la u-

LA ȘCOALA EXPERIENȚEI
velor agricole de producție și 
al Uniunilor cooperativelor agri
cole, a instrucțiunilor C.C. al 
U.T.C. referitoare la primirea ti
nerilor în U.T.C., preschimbarea 
documentelor etc.

Instruirea propriu-zisă a înce
put cu dezbaterea sarcinilor sta
bilite de Congresul partidului 
privind dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste în viitorii cinci 
ani. La această dezbatere au fost 
invitați să participe Barbu Floa
rea, secretară a comitetului de 
partid, Gheorghe Putineanu, pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție, Mihai Angelescu, 
medic veterinar, propagandiști și 
profesori. Aceștia, prezentînd o- 
biectivele ce stau în fața coope
rativelor agricole de producție, 
i-au ajutat pe participanții la șe
dință să desprindă cu claritate 
sarcinile ce revin tinerilor pentru 
a-și aduce o contribuție mai

tribuind la clarificarea unor pro
bleme ale muncii de organizație 
cît și la generalizarea experien
ței pozitive.

Lui Iordan Gheorghe — de 
pildă — i-a revenit sarcina să 
vorbească despre modul în care 
organizația U.T.C. din brigada 
I, al cărei secretar este, s-a ocu
pat de mobilizarea tinerilor la 
muncă în cooperativa agricolă de 
producție. în cuvîntul său 
Gheorghe Iordan a explicat amă
nunțit formele și metodele folo
site de organizația U.T.C. pen
tru ca toți tinerii să efectueze 
lucrările agricole la timp și de 
bună calitate. Aici a devenit un 
obicei ca înaintea fiecărei campa
nii să se organizeze adunări ge
nerale U.T.C. unde sînt invitați 
inginerul agronom, brigadierul, 
card explică tinerilor importanța 
lucr arii respective, care trebuie 
să fie aportul lor pentru efectua

lor. Referindu-se la această pro
blemă, Nicolae Abănaru, propa
gandist, a subliniat în mod deo
sebit activitatea care se desfășoa
ră în momentul de față în comu
nă pentru a-i ajuta pe tineri să 
studieze Documentele Congresu
lui al IX-lea al partidului nostru. 
Accentul a fost pus pe modul în 
care se ocupă organizația U.T.C. 
de învățămîntul politic, pe aju
torul pe care îl acordă tinerilor 
în studierea și însușirea conținu
tului de idei cuprins în aceste 
documente de importanță isto
rică ; s-a înfățișat pe larg cum 
sînt organizate consultațiile etc. 
El a vorbit apoi despre unele 
acțiuni inițiate în această pe
rioadă, care, fiind legate de 
temele puse în discuție în 
cadrul cercurilor politice, i-au 
ajutat pe tineri să aprofun
deze materialul studiat (întîlni- 
rile tinerilor cu activiști de par

nele adunări generale U.T.C. des
chise etc., că este un rezultat fi
resc al preocupării organizației 
de a asigura fiecărei activități 
un conținut cît mai bogat, o cît 
mai mare eficacitate educativă.

La serile cultural-distractive, 
organizația U.T.C. a invitat acti
viști de partid și U.T.C. care au 
vorbit tinerilor despre rolul și 
scopul organizației noastre revo
luționare de tineret. De aseme
nea, membrii biroului U.T.C. îi 
ajută pe tineri să se pregătească 
pentru a deveni uteciști, să cu
noască bine drepturile și îndato
ririle ce le vor avea devenind 
membri ai U.T.C.

în comună există o bună expe
riență în organizarea activităților 
de muncă patriotică. Era firesc, 
deci, ca aceasta să fie adusă și 
la cunoștința cadrelor U.T.C., 
nou alese. Iată de ce informa
rea metodică prezentată de

Tudor Croitoru, secretarul or
ganizației U.T.C. de la brigada 
a 111-a de cîmp a fost ascultată 
cu mult interes. Vorbitorul . a 
scos în evidență modul interesant 
și eficient în același timp în care 
au fost organizate acțiunile de 
muncă patriotică. Există aici 
practica ca încă de la începutul 
anului să se stabilească exact 
obiectivele de muncă patriotică 
ce trebuie realizate. Pe baza 
planului alcătuit se stabilesc da
tele cînd vor fi organizate acțiu
ni de muncă patriotică, ce acti
vități cultural-educative și spor
tive vor avea loc după fiecare 
acțiune de muncă patriotică.

Anul acesta organizația U.T.C. 
din comuna Cernet a primit 
pentru a doua oară Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. pentru 
rezultatele obținute în acțiunile 
de muncă patriotică E aici și 
iodul muncii depuse de organi
zația U.T.C. de la brigada a 
111-a.

Cu prilejul acestei ședințe 
de pregătire a cadrelor s-a mai 
vorbit despre modul în care tre
buie organizată activitatea cul- 
tural-artistică a tineretului, acti
vitățile sportive etc.

în încheierea ședinței a luat 
cuvîntul tovarășa Gherghina 
Bălărie, membră a biroului co
mitetului raional U.T.C. și secre
tară a comitetului U.T.C. pe co
mună. Explicînd sarcinile de vii
tor care stau în fața organizații
lor U.T.C. din comună, vorbi
toarea a pus un accent deosebit 
pe modul în care trebuie orga
nizată munca de evidență a 
membrilor și de preschimbare a 
documentelor U.T.C. — eveni- 

. ment care trebuie să ducă la o 
creștere și mai mare a răspunde
rii fiecărui utecist față de înde
plinirea sarcinilor încredințate 
de organizație.

G. NEAGU

Se apropie examenele I
(intr-o sală a Bibliotecii Universității București)

Foto : O. PLEC AN

p

In secția carde a noii întreprinderi de lină integrată din Constanța

CINEMATOGRAFE

MM MEMORIALĂ „io\ Mmi“
wr.țS'

la

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
Victoria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

CATIFEAUA NEAGRA
în completare „Vezi rîndunele- 
le, se duc" — rulează la 
ceafărul (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (orele 10;

' 16.45; 19; 21 —
„Cei mai puternici 
pa").

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

Mo-

Lu-
9,30; 11,30;

12,15; 14,30; 
în completare 

din Euro-

„Anii adevăratei mele 
tinereți"

(Urmare din pag. I)

fot- 
ru- 
16;

cu

individuală și beneficiază de 
veniturile realizate din munca 
depusă în cooperativa agri
colă, după pensionare. Toate 
aceste venituri, însumate, asi
gură celor ce le sînt acordate 
condiții mai bune de trai.

— Proiectul de statut al Ca
sei de pensii constituie un sti
mulent în muncă și uri motiv

de satisfacție și pentru cei care 
n-au ajuns încă la vîrsta pen
sionării. (Aceste cuvinte le-a 
rostit Nicolae Iacob, membru 
al cooperativei noastre, care 
are 64 de ani). Voi munci cu 
și mai multă rîvnă, cu încre
dere, pentru că anii bătrîneții 
îmi sînt asigurați. Anii aceștia 
sînt adevărata mea tinerețe 
— a spus el.

I
I

oate puțini își mai amin
tesc astăzi de pasiunea 
lui Ion Minulescu pentru 
artele frumoase. îndră
gostit de forme și culori, 
de materii 
rare, poetul 
pentru mai 
transformat

în urmă, modestul apartament din Co- 
troceni într-un mic sanctuar al artei. Ama
torul nu va găsi aci o colecție ori un mu
zeu organizat după criterii științifice (cro
nologie, specii artistice etc.), ci un „inte
rior" sensibil, rafinat. Ochiul și mina poe
tului au cules și au rinduit într-un spațiu 
restrîns, secole și continente. Stampele ja
poneze și pictura persană, miniaturile po
licrome din lemn ale primitivilor spanioli 
ori din perioada barocului, statuetele egip
tene și siriene, cărțile rare, ceramica popu
lară românească și pictura țărănească pe 
sticlă, candelabrele și paftalele, nu s-au 
supus decît unei singure legi : GUSTUL 
PENTRU FRUMOS. Acest „mare și inco
rigibil sentimental" — cum îl numește un 
critic literar — nu clasează ci dispune 
produsele de artă printr-p. subtilă regie, 
într-un „bazar" boem și exotic : V,Stofa 
vechi, o mandolină, / Un Cezanne și doi 
Gauguin, / Patru măști de bronz: / Beetho
ven, Berlioz, Wagner, Chopin, / O stofă 
arabă, două vechi icoane bizantine, / Un 
potir de-argint, mai multe vase de Saxa 
pline / Cu mimoza, tamburine spaniole, 
lampioane / Japoneze, trei foteluri cu in
scripții musulmane / «Fleurs du mal» le- 
gate-n piele de Cordova / Și pe pian : 
Charles Baudelaire și-alături Villiers de 
lTsle-Adam“... (din volumul „De vorbă cu 
mine însumi"). Celui care a cîntat ametiș- 
tul și chihlimbarul, brocarturile grele de 
purpură și miresme, i-a plăcut să le aibă 
aproape, să le respire aromele, să-l înso
țească în fantastele sale călătorii solitare.

prețioase și 
„Romanțelor 
tîrziu" și-a 
cu mulți ani

Minulescu n-a cutreierat pămîntul să le 
adune, ci le-a strîns din cîteva anticariate 
sau locuri obscure, pentru a porni apoi cu 
ele închipuit spre pămînturîle lor de baș
tină...

în casa sa memorială. prin grija soției 
Claudia Millian, iar astăzi a fiicei Mioara 
Laurenția, toate obiectele și-au păstrat 
locul pe care l-au avut la ultima Călăto
rie. Li s-a adăugat însă rînduite atent 
operele sale literare, manuscrise și publi
cații care constituie pentru cei ce-i stu
diază viața și opera o sursă remarcabilă 
de informație. Lîngă produsele unor stră
lucite secole de civilizație se mai pot în- 
tîlni în lăcașul său, în egală măsură coti
dian și poetic, mărturiile talentului artis
tic ăl poporului român. Ceramica din 
Transilvania secolului trecut care incintă

Colecții

bucureștene

prin revărsarea florală a smalțurilor sale 
sau pictura țărănească pe sticlă, nu mai 
puțin demnă de penelul unui Giotto, se 
armonizează fericit cu celelalte piese ale 
unor culturi mult îndepărtate în timp și 
spațiu.

Interesul său pentru folclor, pentru pro
ducția populară nu s-a manifestat însă nu
mai în achiziționarea a mai multe piese 
unice, deosebit de frumoase, de ceramică, 
încrustaturi, țesături sau pictură pe sticlă, 
ci și prin valorificarea lor fie în studii sau 
ample prezentări în presa vremii, fie în

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; 16,30: 
18.45; 21).

TATĂL SOLDATULUI
în completare „Cumpărătura" 
— rulează Ia 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 ~ 
rele 9,30; 11,45;
18.30; 20,45).

AMINTIRI DIN 
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 decem
brie 1965" — rulează Ia 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
14,30; 16,30; 18,30;

Central (o- 
14; 16.15;

COPILĂ-

(orele 10,30;
20,30), Ra-

hova (orele 10,30; 15; 17;
19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

în completare „Nimic despre 
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 — în 
completare „Cocoșelul de hîr- 
tie").

JUDEX
în completare „Meciul 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 ; 
16; 18,15; 20,30).

PRIMA ZI — SUITA 
NAȚEANĂ — ȘTIATI CĂ... 
— MAEȘTRII ARTEI 
CULUI -
PLANETEI
PICIOARE UȘOARE — A- 
RIPI ZBURĂTOARE — ME
CIUL DE FOTBAL ROMÂ
NIA - PORTUGALIA — NI
MIC DESPRE ARHIMEDE 

rulează Ia 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; I 
18; 20,15), Floreasca 
9.30; 11,45; 14 ; 16,15; 1 
20.45).

EXPRESUL PARIS — 
CHEN

în completare „Tot mal 
rulează la Bucegi (orele
12 ; 14; 16; 18,15: 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20 — 
în completare „Plante acva
tice").

DUMINICĂ
rulează la 
18; 20).

COLINA
rulează Ia 
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 la Vitan
19,15).

BĂ-

CIR-
PRIZONIERUL 

ALBASTRE —

; 10;
Arta 

15,45 ; 
(orele 

18.30 >

MtlN-

sus” —
10,

LA NEW YORK
Cosmos (orele 16;

Tomis (orele 10:

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

Televiziune
VINERI 7 IANUARIE

televiziunii19,00 Jurnalul
(I) ; 19,15 Film : Clovnul Fer
dinand și chimia ; 20,00 Săp- 
tămîna ; 21,00 Avanpremieră ; 
21,15 Tele-glob : Emisiune de 
călătorii geografice : Somalia ;

21,35 Balade, serenade și cîn- 
tece de dragoste ; 22,10 Sec
vențe : Emisiune de actuali
tăți cinematografice : 22.55
Jurnalul televiziunii (II), bu
letin meteorologic.

Colpi despre „Steaua fărâ nume

poezie. Cîntărețul mării, al porturilor și- 
ținuturilor exotice și-a trăi! totuși copilăria 
între Slatina și Pitești. Aceasta n-o va 
uita niciodată. Nici el, nici poezia sa.- 
„Sînt cel din urmă strop de vin / Din rus
tica ulcică de pămînt / Pe care l-au sorbit 
pe rînd / Cinci generații de olteni — / 
Cei mai de seamă podgoreni / Dintre 
moșneni / Și orășeni — l Strămoșii mei, 
care-au murit cîntînd : / «Oltule... rîu - 
blestemat, / Ce vii așa tulburat ?...»“ („Nu 
sînt ce par a fi").

De arta plastică autohtonă îl legau de 
altfel fire mai numeroase pe Minulescu. 
Receptiv la tot ce înseamnă nou în artă, 
poetul s-a apropiat de timpuriu de cercul 
plasticienilor români care la începutul vea
cului își căutau cu înfrigurare timbrul 
propriu. Strînse prietenii de viață și de. 
idei l-au legat pentru totdeauna pe poet 
de artiști ca Iser și Ressu. Fără a fi intimi, 
îi putem aminti și pe Pallady, Steriadi, 
Dărăscu, Han, Medrea. Sînt poate aceleași 
fire care i-au unit pe Vlahuță de Grigo- 
rescu, pe Dimitrie Anghel de societatea 
„Tinerimea artistică", pe Enescu de Lu- 
chian.

„Afinitățile intime pe care Ion Minu- . 
lescu le-a avut cu artele plastice... — așa. 
cum afirma academicianul Perpessicius, 
s-au vădit nu numai în relațiile sale cu 
plasticienii, ci și în interesul său pentru 
operele acestora. Mărturie a acestei pre
țuiri, a unui gust artistic deosebi! șp a 
unei indiscutabile judecăți de valoare sînt 
pînzele și desenele semnate de Ressu, Pal
lady, Șt. Popescu, Steriadi, Dărăscu, L. 
Grigorescu, Ciucurencu, Ghiață, H. Ca- 
targi, C. Cruțescu-Storck, Bălțatu, Maxy 
sau sculpturi de Han și Medrea, ce-i îm
bogățesc interesanta colecție. * " 1
pînzelor rare 
transformase 
lerie de artă 
țită cu care 
tiști..." scria 
pessicius.

Pentru ei,
arta, casa 7—- -?-*
păstrează neatinse o atmosferă și un noian 
de fapte, e o treaptă de neocolit. Pentru 
a-1 înțelege pe Minulescu, a-i stabili un 
profil exact și autentic, nu poți neglija a- 
ceastă lume de interese și pasiuni închise 
în colecția sa, aceste „difficiles nugae", 
din care poți reconstitui o viață, un om.

„Amatorul 
se vedea în gustul cu care-și 
interiorul, într-o selectă ga- 
și în deciziunea nedezmin- 
a patronat pe adevărații ar
in același arScol acad. Per-

După o ședere de trei luni în 
țara noastră, actrița Marina Vla- 
dy a părăsit joi Capitala. Ea a 
interpretat rolul principal în 
coproducția româno—franceză
„Steaua fără nume", despre care 
Henri Colpi, regizorul filmului, 
aflat și el la aeroport cu prilejul 
plecării cunoscutei actrițe, a de
clarat unor redactori ai „Ager- 
pres" :

„De două zile am terminat 
complet filmările, atît cele inte
rioare cit și cele exterioare — 
primele turnate în studioul 
de la Buftea, iar celelalte la Rîș- 
nov, Sinaia și Cîmpulung Muscel. 
Eforturile noastre sînt concentrate 
în momentul de față la realizarea 
montajului, înregistrării sunetului 
precum și a celor două versiuni:

I 
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
j

I 
I

I
I 
I
I
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Casa memorială „Ion Minulescu", B-dul 
prof. Dr. Marinescu nr. 19 — București.

I, ca și pentru cei care iubesc 
memorială a artistului, care

CORNEL RADU CONSTANTINESCUromână și franceză. , Avînd 
gurate toate condițiile, sperăm că 
în jurul datei de 15 aprilie 
„Steaua fără nume" să prindă 
definitiv viață pe ecran. Țin să 
remarc încă o dată interesul ma
nifestat de actorii francezi și 
români, de toți colaboratorii pen- 
tru reușita acestei ecranizări. 
Marina Vlady, ca și ceilalți in- 
ierpreți, s-au străduit să exprime 
cu mijloace artistice moderne 
mesajul lucrării lui Mihail Se
bastian, a cărei poezie am apre
ciat-o din primul moment. Sper 
că înțelegeți pentru ce nu facem 
aprecieri la munca noastră îna
intea întîlnirii cu publicul, căru
ia îi aparține întotdeauna cuvîn
tul hotărîtor".

deLa cooperativa agricolă 
producție „Victoria socialismu
lui” din comuna Liești, regi
unea Galați, se împart zilele a- 
cestea ultimele sume cuvenite 
țăranilor cooperatori pentru zi- 
tele-muncă prestate anul trecut. 
Producțiile bune realizate au o- 
ferit posibilitatea obținerii unor 
venituri de peste 5 800 000 Iei. 
Pe această bază, valoarea unei 
zile-muncă s-a ridicat la suma 

de 31 de lei.

...... .....................   ■ a............(Cu foarfecele de montaj p;
I ....................prin kilometri de pelicolă

0 dată cu matu
rizarea cinema
tografului ca 
artă a început 
să se profileze 
în paginile ma
rilor cotidiene 
și reviste o no
uă specialitate

gazetărească și anume criticul de 
film.

Ziarist și scriitor de talent, 
francezul Louis Delluc a fost 
cel dinții critic calificat al noii 
arte. Opera sa teoretică închina
tă filmului a ajutat enorm celei 
de a șaptea arte să se înțeleagă 
și să-și croiască drumul cu mai 
multă siguranță

Revista „Cinema", editată de 
Delluc, la Paris, avea scris pe 
frontispiciu „Pentru ca cinema
tograful să fie cinematografie 1 
Pentru ca cinematografia fran
ceză Să fie franceză !“ Prin for
mația sa teoretică, Delluc devine 
repede fondatorul unei școli ci
nematografice franceze ale că
rei eforturi îi inspiră și azi pe

unii regizori contemporani. Din 
gruparea condusă cu autoritate 
de Louis Delluc făceau parte 
celebrități regizorale ca Abel 
Gance. Germaine Dulac, Marcel 
L'Herbier, Jean Epstein.

Pasionat al răspîndirii cul
turii cinematografice în rîndu- 

este 
ade-

vili IC ^llitPIliUbU^lUj 
rile spectatorilor, Delluc 
părintele cineduhurilor. E

Louis
cărat, primul său cineclub 
mai degrabă o grupare teore
tică decît un mijloc de popu
larizare. Celelalte cinecluburi 
care se nasc însă cu repeziciune 
după exemplul inițial organizau 
vizionări ale capodoperelor ci
nematografice urmate de dezba
teri aprinse. (Mai tîrziu, un prie
ten și colaborator al lui Delluc

era

va fonda „Cine-club de France" 
care va continua după moartea 
prematură a acestuia, — în 1924 
în vîrstă de 34 ani — opera ma
relui pasionat al celei de a șap
tea arte).

Louis Delluc însă n-a fost nu
mai un teoretician inspirat al ar
tei filmului ci și un creator în
zestrat cu o deosebită sensibili-

alături de amintiri. Delluc 
scrie într-una din cărțile sale: 
„Această confruntare a trecutu
lui cu prezentul, a realității și a 
amintirilor prin imagini este 
unul din argumentele cele mai 
seducătoare ale artei fotogra
fiei". (Prin aceasta Delluc înțe- 
legînd. firește, arta filmului).

Nu trece mult timp și Louis 
Delluc devine realizator. Filmele 
sale „Tăcerea", „Febra" „Fe
meia de nicăiri", „Inundația" 
au acțiunea redusă la maximum. 
Delluc avea o predilecție deose-

loacele de înțelegere ale specta
torului din 1924 și de aceea nu 
s-a bucurat de o popularitate 
largă la vremea sa.

Poemul vizual, această 
noutate adusă filmului de 
Delluc, nu va pieri însă 
cu creatorul său, ci va 
fragmentar în opera celor 
buni cineaști. După cel

mare 
către 

odată 
apare 

mai 
de-al 

doilea război mondial, ideea ci
nematografului poetic cîștiyu 
adepți totali, unii cineaști închi- 
puindu-și chiar că l-au inventat. 
Filmele francezilor Allain Res
nais, Jeân-Luc Godard, ale so
vieticului Ivan Tarkovski (am 
văzut „Copilăria lui Ivan") cul-

«

Delluc,
tute. Debutează ca scenarist, 
scriind „Serbarea spaniolă" pe 
care îl face film prietenul său 
Germaine Dulac și „Fumul ne
gru". Amîndouă filmele erau de
finitorii pentru temperamentul 
său artistic înclinat către visare 
și lirism. Filmele realizau un 
extraordinar contrast de atmos
feră , prin plasarea prezentului

un pasionat
bită pentru metafore vizuale în 
care predominantă este opoziția 
dintre amintire și realitate. Fil
mele sale, toate patru, operează 
în primtd rînd cu sentimente 
omenești ajunse în pragul unei 
sensibilități maxime. Cinemato
graful lui -Delluc constituia însă
o apariție prematură pentru _ mij- mele acestora operează de cele

tivă fiorul liric oferit în imagini 
vizuale, într-o construcție dra- 
maturgică în care alăturarea rea
lității de amintire se transformă 
în sublime metafore cinemato
grafice. Ca și în filmele lui 
Delluc și la cineaștii moderni ci
tați literatura este evidentă. Fil-

mai multe ori cu echivalentul 
vizual al metaforei literare. Ci
nematograful poetic, care des
cinde din opera lui Delluc, a 
căpătat la compatriotul contem
poran al acestuia, Lamorisse, 
contururi de o mare originalitate 
și forță lirică. Spectatorii își 
mai amintesc desigur fermecăto
rul său „Balon roșu". Curînd ne 
vom reîntîlni cu opera sa în
tr-un film de lung metraj în care 
respirația poetică are dimensiuni 
cu totul neîntîlnite pînă acum 
pe ecran. Dar sa nu anticipăm 
pînă la premiera filmului, care 
deocamdată se mai numește 
„Fifi la plume". Să vedem cum 
îl va traduce D.D.F.-ul!

Faptul că opera lui Delluc 
este continuată în zilele noastre 
de mari forțe cinematografice 
arată vitalitatea sa vizionară. De 
aceea, pentru a eterniza memo
ria pasionatului cineast, s-a or
ganizat în Franța o distincție 
cinematografică anuală intitu
lată „Premiul Louis Delluc" care 
se acordă celor mai valoroase 
realizări ale cinematografiei na
ționale franceze. Este un omagiu 
binemeritat.

ATANASIE TOMAi



*

99Marea coaliție’"

si adversarii ei

i: hiar din primele zile ale nou
lui . an, atmosfera politică vest- 
germană a cunoscut ceea ce în 
mod normal observatorii denu
mesc „fapt senzațional”. Lucru
rile au fost prilejuite de ani
versarea a 90 de ani de la naș
terea lui Konrad Adenauer. A 
avut loc o festivitate de „elo

giere" și — după cum menționau comentatorii 
vest-germani — de încheiere a carierei sale po
litice. Ceea ce a imprimat acestui eveniment o 
importanță teșită din comun a fost dialogul 
dintre Erhard, Adenauer și actualul președinte 
Lubke, asupra unor probleme privind politica 
Internă vest-germană. Festivitatea nu a păstrat 
pînă la capăt obișnuitele uzanțe: protocolare, 
transformîndu-se într-o dispută deschisă asu
pra modului în care diversele grupări din 
partidul de guvernămînt creștin-democrat în
trezăresc evoluția politică viitoare.

Este vorba în esență despre ideea „marii 
coaliții". Sub acest nume este preconizată o 
uniune guvernamentală între partidul, creștin- 
democrat și partidul social-democrat. Ideea a- 
partine lui Adenauer care de măi multă vreme 
a arătat că partidul creștin-democrat nu va pu
tea guverna doar cu sorijinul partidului liber- 
democrat al lui Mende. Bineînțeles că tot aci 
este vorba și despre ostilitatea pe care au ma
nifestat-o întotdeauna Strauss și oamenii po
litici care-1 sprijină față de o serie de politi
cieni liber-democrați. Această ostilitate a fost, 
după cum se știe, o piedică în calea formării 
guvernului vest-german imediat după alegeri. 
Actualmente atacul este lansat indirect, și după 
cît se pare, Strauss dispune de aiiați din' ce 
în ce mai numeroși. Printre altele este vorba 
de președintele Lubke, care într-un interviu a- 
cordat cîtva timp în urmă publicației WELT- 
WOCHE a propus formarea unei „meri coa
liții". La festivitatea data în oanoarea lui Ade
nauer, Lubke a afirmat, de pildă, că actuala 
coaliție guvernamentală „nu va putea atinge 
toate scopurile".

Evoluția acestei noi idei ar putea să ducă în 
cele din urmă Ia modificarea actualului as
pect al coaliției guvernamentale. Este vorba de 
faptul că și în rîndul conducătorilor partidului 
social-democrat, care a încercat în cîteva rîn- 
duri fără succes să ajungă la putere, ideea unei 
coaliții cu creștin-democrații se bucură de 
popularitate. Ea a fost avansată imediat după 
alegerile care au avut loc în R. F. G. Actual
mente, după părerea unor ziare vest-germane, 
ca de pildă influentul DIE WELT, o serie de 
conducători social-democrați fac chiar presiuni 
în parlament în favoarea constituirii unei coa
liții U.C.D.—U.C.S. și P.S.D.G.

In toată această dispută Erhard se menține 
deocamdată la cunoscutele sale poziții. Și aci 
regăsim motive mai vechi, cum ar fi, de pildă, 
ostilitatea lui Erhard și a altor oameni politici 
din anturajul său, ca de pildă, Schroeder, fală 
de o influentă crescindă din partea lui Strauss. 
Observatorii sînt de părere că o eliminare a 
partidului liber-democrat din guvern ar atrage 
automat după sine o creștere a ponderei lui 
Strauss în viata politică vest-germană.

Care poale fi alternativa ? Același DIE WELT 
arată că Erhard va trebui Să aleagă o soluție. 
Aceasta ar fi sau o reorganizare a cabinetului 
său, în înțelegere cu liber-democrații, sau for
marea unui guvern al „marii coaliții". în a- 
ceastă a doua alternativă ar fi absolut certă, 
după cum remarcă DIE WELT, intrarea lui 
Strauss în guvern.

Observatorii politici vest-germani susțin că 
în anul 1966 nu se va putea evita o alegere în 
această problemă. Ei afirmă astfel că dificul
tățile economice pe care le are de întâmpinat 
Germania occidentală și unele dificultăți poli
tice, printre care pe primul loc ar putea să șe 
plaseze eșecul formării unei forțe, nucleare oc
cidentale cu participarea R.F.G., ar da capital 
adversarilor politici ai lui Erhard.

Deocamdată, guvernul vest-german are de 
făcut față unor evidente semne de ceea ce 
presa denumește delicat „oboseală economică".

în această conjunctură, apropiata dezbatere 
parlampntară ar putea să anunțe surprize cîș- 
tigătorului recentelor alegeri.

I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
8
I
I 
I 
i
I 
i 
l 
I 
l 
l
I
!
I
I 
I
I
I

P. NICOARĂ

încordare
la Santo
Domingo

ta Santo Domingo s-a 
reinstaurat atmosfera de 
front. Străzile sînt iarăși 
scena unor înfruntări sîn- 
geroase. Liniștea orașului 
este sfîrtecată de focuri 
de armă. Cadavrele des
coperite după nopțile de 
tensiune se înmulțesc. Ca
pitala dominicană trăieș
te din nou calvarul de 
care părea eliberată în 
zilele — puține la număr 
— ale armistițiului din 
toamnă.

sistăm la un-nou‘act ial
■ dramei dominicane. Ofi

cial, există un președinte 
provizoriu și o promisiune 
de a se organiza alegeri la 
1 iunie. Precarul echilibru 
de forțe pare, totuși, defi- 

. ni tiv zdruncinat. Everii-‘ 
mentele șîngeroase din ul

timele săptămîni au amplificat, adversități
le și au pus în cauză capacitatea, de ec- 
țiune a posesorilor de drept ai prero- 

, gativelor puterii. împușcăturile . de la 
Santiago au dezvăluit intenția, forțelor, de 
dreapta de a continua răfuiala cu coriști- 

' ’ tuționaliștii. Morții de pe străzile celui de 
al doilea mare oraș- al țării ’completau: o 
lungă listă de victime.

Dubna:

Realizări ale savanților români
In cursul anului tre

cut fizicienii din țările 
socialiste care lucrea
ză la Institutul unifi
cat de cercetări nucle
are de Ia Dubna au 
obținut succese remar
cabile. Despre aceste 
succese a vorbit la 
cea de a 19-a sesiune 
a Consiliului științific 
a institutului, prof. 
Ivan Ulehla, director 
adjunct. El a relevat 
în mod deosebit rea
lizările grupului de 
jameni de știință ro
mâni Marius Pătrașcu, 
Gheorghe Voiculescu, 
Viorel Cojocaru și Li- 
viu Marinescu, care, 
în colaborare cu omul 
de știință sovietic 
Anatoli Ignatenko, au

descoperit un nou fe
nomen în fizica nucle
ară : efectul modifică
rii barierei de fisiune 
a nucleelor datorită 
prezenței unor parti- 
cole denumite mezoni 
miu

Succesul experienței 
lor a fost asigurat da
torită folosirii unei 
aparaturi electronice 
foarte precise cu func
ționare rapidă, precum 
și a unor dispozitive 
sensibile realizate la 
Dubna și la Institutul 
de fizică atomică din 
București.

în prezent la Bucu
rești și la Dubna au 
loc pregătiri in vede
rea continuării expe
riențelor.

Un business abject
în noiembrie anul tre

cut, poliția japoneză a 
arestat un numeros grup 
de îurnizori 
vie" pentru 
toleranță 
Mințindu-le, 
du-le „posturi bune", 
au recrutat și, de iapt, 
au vindut peste 500 de 
fete.

N-a apucat însă să se 
potolească vîlva stîrni- 
tă în jurul acestei „a- 
taceri" infame și a iz
bucnit un nou scandal. 
La mijlocul lunii de
cembrie, unul dintre ce
le mai 
poneze, 
anunțat că în prefectu
ra Kanagawa a fost des
coperită o altă bandă 
care timp de mai mul ți 
ani a vindut fete patro
nilor „localurilor de pe
trecere" din stațiunile ■ 
balneo-climaterice Atâ
rni și Osaka. In decurs 
de numai doi, ani, acești 
afaceriști au clștigat 
circa trei milioane și 
jumătate de yeni.

Care este terenul so
cial al acestui business 
abject? Majoritatea

de „carne 
casele de 
clandestine, 

făgăduin- 
ei

mari ziare ja- 
„YOMIURl" a
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Lucrările Conferinței
tricontinentale

în ședințele plenare de miercuri 
ale primei conferințe de solida
ritate a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină, au luat 
cuvîntul numeroși vorbitori. Ed
ward Ndolou, care a vorbit din 
partea Partidului Uniunea po
porului african Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), a chemat toate po
poarele să acorde sprijin patrioți-

întrevederile

de la Tașkent
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în 
ia
de, 
din 
50-

aces-

ziarelor japoneze răs
pund : greutățile mate
riale. Ancheta a scos la 
iveală, bunăoară, că în 
prefectura Kanagawa 
victimele negustorilor de 
, .carne vie" erau 
primul rînd fete din 
miliile foarte sărace 
pe insula Kiusiu, 
zonele bîntuite de 
maj cronic.

Comentînd toate
te fapte „YOMIURl" 
conchide : „Fără a ab
solvi de vină afaceriștii 
verosi care se pretează 
la un asemenea comerț 
infam, trebuie să recu
noaștem că traficul de 
«carne vie» este un pro
dus al proastei situații a 
foarte multor familii că
rora societatea noastră 
nu Ie asigură o existen
ță demnă". Concluzie 
judicioasă, - la care 
ne-am permite să a- 
dăugăm că respectivii 
afaceriști veroși sînt, la 
rîndu-le, un produs 
al realităților definite 
de ziarul japonez.

In cursul zilei de joi au avut 
loc convorbiri neoficiale între 
președintele Pakistanului Ayub 
Khan și primul ministru al In
diei Lal Bahadur Shastri. La ce
rerea acestora, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. N. Kosîghin a participat la 
convorbiri.

După cum anunță TASS, tot 
joi, Alexei Kosîghin a avut în
trevederi separate cu Ayub 
Khan și cu Bahadur Shastri.

Intr-o conferință de presă, un 
repezentant al delegației pakis
taneze a subliniat că la aceste 
întrevederi au fost examinate 
problemele privind elaborarea 
ordinei de zi a reuniunii de la 
Tașkent. Delegația pakistaneză, 
a spus el, va accepta orice or
dine de zi care ar putea contri
bui la restabilirea încrederii și 
a relațiilor de bună vecinătate 

pakistanez și

lor din Rhodesia în lupta împo
triva colonialiștilor. Reprezentan
tul F.N.E. din Arabia de sud, 
Seif Ad-Dhalle, a arătat că po
porul din Arabia de sud nu va 
înceta lupta atîta timp cît Anglia 
nu-și va retrage trupele și nu va 
lichida bazele militare de pe a- 
ccst teritoriu. Conducătorul dele
gației algeriene, Adda Benguet- 
tat, a declarat că țara sa se îm
potrivește oricărei intervenții stră
ine în afacerile interne ale altor 
state și a subliniat că Algeria 
sprijină cu hotărîre toate națiu
nile care luptă pentru libertate. 
Șeful delegației chineze, U Sue- 
țien, a condamnat agresiunile 
S.U.A. și a reafirmat solidarita
tea Chinei cu poporul vietnamez. 
El a subliniat, în încheiere, ne
cesitatea unirii popoarelor din ce
le trei continente cu popoarele 
țărilor socialiste pentru victoria 
mișcării de eliberare națională.

Au mai luat cuvîntul delegați 
din R.A.U. Iran, R. P. Mongolă, 
Mexic și alte țări. I

ț.&j
W .

... .2. ,i

VIETNAMUL DE SUD. — Populația din zonele eliberate contribuind la pregătirea muniției 
necesare tortelor patriotice

patrioților

sud vietnamezi

în apropiere de localita- 
sud-vietnameză Da Nang,tea

miercuri noaptea au fost sem
nalate noi lupte intre forțele 
patriotice și trupele guverna-

Cuvîntarea lui Waldeck Rochet

a relațiilor de 
între popoarele 
indian.

Purtătorul de 
gației indiene a 
cursul întrevederii premierului 
indian cu președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., au 
fost, examinate problemele pri
vind buna desfășurare a reuniu-

cuvînt al dele- 
declarat că in 

premierului

nii indo-pakistaneze. „Progresăm 
pas cu pas, a sublimat el. Punc
tele noastre de vedere se apro- 

perspec- 
reușita 

avertizat

pie mult și au apărut 
live îmbucurătoare în 
acestei reuniuni". El a 
pe corespondenții de presă asu
pra optimismului exagerat, sub
liniind complexitatea probleme-
lor care despart India și Pakis
tanul, Totodată el a respins ști
rile potrivit cărora întîlnirea de 
la Tașkent ar fi intrat în impas.E. R.

I
MOZAMBIC. — Partizani care luptă împotriva colonialiștilor portughezi 

transportind muniții

Mulțimea care omagia memoria celor 
căzuți în lupta pentru libertate a fost a- 
tacată de unitățile de la baza aeriană din 
Santiago. Masacrul fusese minuțios pregă
tit. Liderii constituționaliști urmau să fie 
exterminați. Cu toate că dreapta nu și-a 
atins obiectivul, vărsarea de singe n-a pu
tut fi evitată.

încordarea politică a atins vertiginos un 
punct primejdios. Monseniorul Beras, ar
hiepiscop de Santo Domingo, s-a adresat 
prin radio credincioșilor chemîndu-i să 
facă armele să amuțească. Dar militarii de 
dreapta n-au dat ascultare nici măcar mon
seniorului. Tabăra în care se găsesc can
tonați soldați constituționaliști a devenit 
ținta unui atac întreprins de unitățile afla
te sub comanda ofițerilor reacționari. A- 
tacul a fost săvîrșit cu mitraliere prevăzute 
cu dispozitive de amortizare a zgomotu
lui. Reacția populară,, spontană, s-a dove
dit energică: mii de locuitori ai capitalei 
au ieșit pe străzi spre a protesta împotri
va terorii' declanșate de dreapta.

Președintele Godoy s-a autoblocat in
tr-un moment decisiv al misiunii sale. A- 
sasinatul din Santiago impunea o luare de 
atitudine. Președintele s-a eschivat afir- 
mînd că răspunderea „nu poate fi impu
tată militarilor de nici o tendință". Refu
zînd să facă o diferențiere între asasini și 
victime, președintele Godoy a acordat in
direct mină liberă autorilor de provocări. 
Elector Aristy, fost ministru în guvernul 
constitutionalist, afirma că o asemenea a- 
titudine constituie în fapt „legalizarea cri
mei". Drept urmare, forțele constituționa-

■ liste au hotărît'să retragă sprijinul acor
dat guvernului provizoriu. Juan Bosch, 
fost președinte și personalitate politică de 
prestigiu, a subliniat că prin poziția lui 
Godoy „a fost, dată autorizația ca republi
ca să cadă în anarhie". Partidul revoluțio
nar dominican a decis, de asemenea, să 
înceteze de a mai sprijini guvernul pro
vizoriu.

Gravitatea situației din Republica Domi
nicană provine din refuzul dreptei de a 
accepta o consultare cinstită a voinței

populare. întărirea forțelor democratice 
neliniștește cercurile de dreapta și pe pro
tectorii lor de la Washington, organizato
rii intervenției trupelor americane. „Forța 
interamericană" (în fapt, aparținînd S.U.A.) 
are rolul unui instrument de înăbușire a 
luptei maselor care doresc să împiedice 
revenirea la epoca Trujillo. LE MONDE 
semnala că „speriați de ăvîntul forțelor do 
stînga și bizuindu-se, nu fără un oareca
re temei, pe complicitatea înaltului co
mandament militar american de la Santo 
Domingo, militarii de dreapta încearcă să 
împiedice alegerile generale prevăzute 
pentru luna iunie 1966". George Natanson, 
trimis special al ziarului LOS ANGELES 
TIMES la Santo Domingo, sublinia că „un 
lucru este cert și anume că forțele de 
stînga au cîștigat teren și influență în rîn- 
dul maselor". Teroarea dezlănțuită de li
derii militari are menirea să intimideze 
opinia publică ale cărei opțiuni inspiră în
grijorare dreptei și Washingtonului.

Godoy pretinde că încearcă să restabi
lească liniștea expediind peste hotarele ță
rii mai multi ofițeri superiori. Măsurile 
vizează în primul rînd pe coloneii consti- 
tuționaliști care ar urma să primească 
simbolice funcțiuni consulare în obscure 
localități din străinătate.. Devine evident 
că Godoy nu reușește să se impună în 
fața presiunilor reacțiunii. LE MONDE 
scria că „președintele provizoriu Garcia 
Godoy, onj cinstit, nu pare capabil să facă 
față atitudinii hotărîte a militarilor de 
dreapta".

La Santo Domingo liniștea poate reveni 
doar în condițiile în care urmașii lui Tru
jillo sînt eliminați de pe scena politică. 
Exilatul de la Miami, generalul (consul) 
Wesin continuă să fie „omul forte" al 
dreptei care dirijează provocările din ca
pitala dominicană.

La ora actuală promisul scrutin pare 
irealizabil. A mai rămas totuși o jumă
tate de an...

EUGENIU OBREA

PARIS 6 Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, 
transmite: La încheierea lu
crărilor plenarei C.C. al P.C. 
Francez din ziua de 5 ianuarie, 
secretarul general al partidu
lui, Waldeck Rochet a rostit 
o cuvîntare în care a apreciat 
că alegerile prezidențiale au 
constituit un succes al proce- 
cesului de unire a forțelor de 
stingă. El a declarat că pro
blema elaborării unui program 
comun al tuturor partidelor de 
stânga și organizațiilor demo
cratice a devenit una din pro
blemele esențiale ale perioadei 
imediat următoare. Rochet a 
reamintit că Mitterrand a fă

cut la 23 noiembrie o serie de 
propuneri care ar putea să 
servească drept bază pentru 
elaborarea, după alegerile pre
zidențiale, a unui program co
mun al tuturor partidelor de 
stînga care l-au sprijinit in 
timpul campaniei electorale. 
Partidul comunist nu și-ei 
schimbat poziția de atunci și 
este gata să participe la dis
cutarea acestui program, 
voința fermă de a ajunge 
un acord.

In încheiere, W. Rochet 
subliniat necesitatea de a 
respecta egalitatea 
partidelor de stînga 
eventuală uniune.

cu 
la

a 
se 

tuturor 
într-o

mentale. Unități ale forțelor pa
triotice, scrie agenția Reuter, au 
atacat prin surprindere un 
post înaintat guvernamental, 
precum și alte poziții întărite 
din nordul regiunii. Un purtă
tor de cuvînt militar american 
a declarat că unități ale forțelor 
patriotice au deschis un foc 
combinat împotriva trupelor gu
vernamentale care, după cîteva 
ore de luptă, au fost nevoite să 
se retragă spre capitala provin
cială Guang Ng. El nu a comu
nicat însă pierderile guverna
mentale. Tot miercuri seara, 
trupe ale Frontului național 
de eliberare au atacat un alt 
post guvernamental, situat pe 
coastă la Dong Ho. în spriji
nul postului a intervenit avia
ția americană.
presă au mai 
batalion al 
Saigon, care
șoseaua nr. 16, la 25 kilometri 
nord-vest de localitatea Bien 
Hoa, a căzut într-o ambuscadă, 
înregistrînd pierderi.

300 de 
anchete

Agențiile 
transmis că 
regimului de 
asigura paza

de 
un 
la 

pe 0
Viața politică bra

ziliană a cunoscut 
chiar de la începutul 
noului an un eveni
ment de răsunet. 
Miercuri, generalul 
ArtUr Costa da Silva, 
titularul ministerului 
apărării, și-a făcut 
cunoscută, în mod o- 
ficial, hotărîrea de a 
candida la președin
ția republicii.

Scontată de mai 
multă vreme de ob
servatorii din Rio de 
Janeiro, această ho
tărîre a constituit o 
surpriză în ceea ce 
privește momentul în 
care a fost anunțată, 
în aceste zile guver
nul federal al pre
ședintelui Castello 
Branco a promulgat 
al șaselea „act com- 
plimentar" care pre
vede o amînare a 
termenului de creare 
și înregistrare a or
ganizațiilor care vor 
înlocui partidele po
litice. Președintele 
republicii a anunțat 
că termenul inițial, 
stabilit pentru orga
nizațiile politice ce 
urmează a participa 
la campania electo
rală, a fost prelungit 
pînă la 15 -martie. 
Tocmai de aceea gra
ba cu care generalul 
Costa da Silva și-a 
făcut cunoscută can
didatura a reprezen
tat o surpriză.

Decizia ministrului 
apărării pare preci
pitată, dat fiind că 
pînă acum nu a fost 
precizat nici un ca
lendar electoral pe 
anul în curs. Abia în 
cursul acestei luni se 
așteaptă promulga
rea unui alt „act

complimentar" prin 
care să se hotărască 
datele pentru alege
rile prezidențiale, 
pentru alegerile de 
guvernatori (în acele 
state în care n-au 
fost aleși anul trecut) 
cît și pentru Camera 
deputaților.

Oficializarea can
didaturii generalului 
Artur Costa da Silva, 
a stîrnit reacții chiar 
și în cercurile din a- 
propierea președinte
lui Branco. Ministrul 
de justiție Magalhaes 
a subliniat că deși 
hotărîrea ministrului

E cunoscut că în 
conflictul care opune 
„linia dură", expresie 
a cercurilor reacțio
nare militare, și pe 
sprijinitorii „măsuri
lor legale", președin
tele Branco a inițiat 
o serie de acțiuni 
prin care preconiza 
neutralizarea mai 
multor ofițeri „ul
tra". Dar acum, unii 
comentatori preves
tesc o ofensivă a 
„durilor" împotriva 
lui Branco. Ei sînt 
de părere că hotărî
rea lui Costa da Sil
va de a candida con-

candidat

x

Un candidat

apărării ar putea fi o 
soluție, guvernul nu 
este deocamdată dis
pus să deschidă pro
blema succesiunii lui 
Branco „întrucît re
gulile jocului încă nu 
sînt fixate". Infor
mații din preajma 
palatului prezidențial 
arată că Branco per
sonal ar fi considerat 
anunțarea candidatu
rii lui Costa da Silva 
ca un act de ultim 
moment, fapt din 
care ar rezulta că în
tre președinte și mi
nistrul apărării nu a 
existat o consultare 
prealabilă în acest 
sens.

stituie un episod al 
acestei înfruntări, o 
înrăutățire a relații
lor dintre președinte 
și ministrul apărării, 
înrăutățire care s-ar 
fi produs mai de 
mult.

Decizia lui Costa de 
Silva a stîrnit vii co
mentarii în presa 
braziliană. Cotidia
nul JOURNAL DO 
BRASIL sublinia fap
tul că candidatura 
ministrului apărării 
„va contribui la pro
vocarea unei concu
rențe inoportune in 
actualul cadru poli-

tic". Sugestivă pentru 
complexitatea vieții 
politice braziliene 
este întrebarea dacă 
prin noul eveniment 
„politica bate la por
țile garnizoanelor sau 
garnizoanele vor să 
dărîme porțile politi
cii ?“ (CORREIO DA 
MANHA). Ziarul ci
tat își exprimă păre
rea că „hotărîrea ge
neralului Costa da 
Silva reprezintă o 
operație militară și 
nu o mișcare civilă. 
Totul indică faptul că 
el a devenit
fiindcă este ministru 
al apărării".

„TRIBUNA DA 1M- 
PRENSA" informa ci
titorii că pentru a 
neutraliza orice în
cercare de a împiedi
ca candidatura lui 
Costa da Silva este 
pregătit un manifest 
semnat de 18 generali 
care se vor solidariza 
cu ministrul apărării. 
Deocamdată ziarul nu 
a dat publicității ma
nifestul „datorită in
tervenției personale a 
ministrului apărării", 
care urmărește să-și 
păstreze „intacte re
lațiile" cu președin
tele Branco.

In aceeași zi și-a 
mai anunțat' candida
tura la președinția 
republicii și guverna
torul statului Sao 
Paulo — Adhemar 
de Barros. Principa
lii pretendenți la pre
ședinția republicii 
vor rămîne, proba
bil, cei militari.
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R. P. BULGARIA. — Aspect exterior al iabricii de catbid, una din marile unități ale Com
plexului chimic de la Devnia

bservatorii occiden
tali prevăd noi 
mișcări studențești 
la începutul aces
tui an în Spania. 
Ca argument su
plimentar care ple
dează în -favoarea 
unei asemenea pre

viziuni se face referire la rezul
tatul celor 300 de anchete socio
logice întreprinse recent de ofi
cialități în rîndurile studențimii 
madrilene.

La începutul anului universi
tar curent, pentru a anihila fer
mentul protestatar din masa stu
dențească, autoritățile spaniole 
au luat inițiativa organizării unor 
„alegeri" de conducători sindi
cali, promițînd și o reformă a 
S.E.U. (sindicatele studențești o- 
bligatorii), în sensul unei așa- 
zise „democratizări", Studenții 
din Madrid, Barcelona, Salaman
ca, Bilbao, care revendică de ani 
de zile dreptul de a se organiza 
liber, neîncrezători față de pro
misiunile oficiale, au boicotat în 
masă acest simulacru de alegeri, 
refuzînd conducători impuși de 
guvern.

Poliția a intervenit ca de obi
cei cu promptitudine operînd 
sute de arestări; autoritățile au 
suspendat pe viață trei dintre 
profesorii solidari cu sudenții și 
au înăsprit, grav represiunile în 
facultăți. Curentul protestatar al 
studențimii spaniole n-a fost însă 
stăvilit. El s-a exprimat în miș
cări. de solidaritate, întruniri cu 
participarea a mii de studenți, 
mesaje de protest trimise Minis
terului Educației —• toate aces
tea conjugate cu intensificarea 
campaniei pe scară națională 
duse în sprijinul cererilor stu
dențești.

Autoritățile, care vor de la o 
vreme să dea impresia că fac e- 
forturi pentru „liberalizarea" 
vieții publice, au decis, recent 
să întreprindă un sondaj public 
privind starea de spirit a tinere
tului studențesc. Fapt pentru 
care s-au inițiat în ultimul timp 
la Madrid nu mai puțin de 
300 de anchete în rîndu
rile studenților, cuprinzînd 
zeci de întrebări referitoare 
la atitudinea lor politică, re
ligioasă, umană. Concluzia unei 
asemenea anchete, publicată în 
revista „EL CIERVO" a arătat 
că cea mai mare parte a tinere
tului universitar din Madrid nu
trește convingeri democratice, că 
un procent însemnat este socia
list sau comunist, că în totalita
tea ei studențimea este nemulțu
mită de condițiile de studiu, de 
lipsa totală de libertate.

Unele cercuri universitare, în 
special din capitală, sprijină re
vendicările studenților. Acum 
cîteva zile, consiliul profeso
rilor universitari de științe 
politice și economice din Ma
drid — unde mișcarea protesta
tară a fost deosebit, de marcan
tă în ultimele luni — a aprobat 
în unanimitate o rezoluție refe
ritoare la „sistemele legale de 
reprezentare a studenților în sin
dicatul universitar, sindicat care 
și-a dovedit ineficienta". Consi
liul a recomandat autorităților să 
procedeze la revizuirea acestor 
sisteme, manifestîndu-și dezapro
barea față de orice fel de vio
lențe și abuzuri, în rezolvarea 
problemelor studențești.

Tineretul universitar pare ho- 
tărît să continue lupta în nume
le acelorași revendicări neîmpli
nite, din care pricină începu
tul anului 1966 aduce noi griji 
autorităților din Spania.
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