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In atelierul de proiectări-automatizări pentru industria minieră din Institutul de proiectări 
pentru automatizare din Gapitală

Foto: AGERPRES

• Oxigenul-stimulator al producției
• Timpul se mâsoarâ în tone • Un 
termocuplu... în pas de melc*Tot 
despre.,, cârâmida mica • Doua

meserii nu strică niciodată

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

a prima vedere to
tul pare neschim
bat ; oamenii sînt 
aceiași, utilajele — 
la fel. Și, totuși, 
sarcinile de plan 
ale Ofelăriei nr. 2 
de la Hunedoara 
sint mai mari în
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acest an cu aproape 130 000 tone 
de otel decit în 1965. De aceea, 
otelarii și-au propus în primul 
rînd să sporească indicii de uti
lizare ai agregatelor, să producă 
cu aceleași mijloace tehnice,: în a- 
ceeași unitate de timp, o producție 
sporită. Rezervele de care dispune 
secția înlesnesc, după părerea una
nimă a otelarilor, realizarea inte
grală și chiar depășirea actualelor 
sarcini. Cele peste 500 tone de 
oțel produse pînă acum peste pla
nul „la zi" sînt un prim pas în 
această privință.

Toate eforturile colectivului sînt 
concentrate în prezent spre însu
șirea temeinică a noii tehnologii 
de elaborare a otelului cu ajutorul 
oxigenului. încă din a doua jumă-

- CALIFICARE
tate a anului trecut. au fost sta
bilite, pînă în cele mai mici amă
nunte, instrucțiunile tehnologice 
specifice noii metode, avînd la 
baza lor studiile și cercetările ex
perimentale ale unui larg colectiv 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri. în ce constă această metodă, 
datorită căreia producția de oțel 
va crește considerabil ? Iată. Aerul 
introdus în cuptor pentru întreți
nerea arderii se îmbogățește cu 
oxigen, arderea se intensifică, iar 
durata de elaborare a șarjei se 
reduce simțitor. în ultimele luni 
ale anului trecut, în perioada de 
experimentare a metodei, s-au ob
ținut reduceri de o oră și jumătate 
pe șarjele elaborate la cuptoarele 
de 400 tone și circa 45 minute pe 
șarjele elaborate la cuptoarele 
mici. Noul an de muncă a început 
prin folosirea acestui procedeu 
modern la 7 din cele• 8,cuptoare. 
Mai mult întîrzie, însă, ațdiparea 
unei alte metode și anume inSăffc- 
rea oxigenului^, dZrpct în bafff >e 
metal prin intdrnJȘsiiul unor lăifti; 
în scopul intensificării procesului 
de oxidare a elementelor din .com
poziția încărcăturii. Astfel, lă unul 
din cuptoare au și -fost terminate 
instalațiile corespunzătoare, aștep- 
tindu-se sosirea unui termocuplu 
pentru efectuarea primelor încer
cări. Direcția generală tutelară i-a 
anunțat pe otelari că aparatul este 
„în drum" spre Hunedoara. Au 
trecut, însă, cîteva luni de atunci 
și... tot „pe drum" se află.

— Noul procedeu — ne infor
mează tovarășul inginer Nicolae 
Sîntimbreanu, șeful secției — are 
o valoare deosebită, ne permite

să sporim indicii de utilizare a 
cuptoarelor de la 7,83 tone oțel 
pe metru pătrat de vatră și zi ca
lendaristică în 1965, la 8,45 tone 
în 1966. Se cere, însă, un plus de 
răspundere, de interes din partea 
oțelarilor. Toate operațiile de de
servire a cuptoarelor — ajustarea, 
încărcarea, încălzirea încărcătoru
lui, confecționarea pragurilor false 
și introducerea fontei lichide — 
trebuie efectuate mai repede decit 
pînă acum, aici cîștigîndu-se de 
fapt timpul cel mai prețios.

Pentru oțelarii de pe platformă 
și hala de turnare au fost întocmite 
grafice de lucru pe faze de ope
rații — adevărat îndrumător teh
nic al întregului proces de pro
ducție. Aici, cele mai multe echipe 
de topitori și-au potrivit pasul cu 
ritmul rapid al evoluției tehnicii 
și tehnologiei moderne, oamenii 
sînt preocupați de pregătirea lor 
profesională, de întărirea discipli
nei de producție. Printre aceste 
echipe se disting și cele conduse 
de tinerii Ilie Bleotu și Ioan Pro
dan, a căror experiență privind 
organizarea locului de muncă și a 
echipei, folosirea utilajelor și ma
terialelor, distribuirea sarcinilor 
pe oameni pe tot parcursul celor 
480 minute .• producție — orga
nizația U.T.C. ar putea s-o gene
ralizeze și în rîndul celorlalți ti
neri.

LAL ROMULUS

(Continuare in pag. a lll-a)

„CHEIE DE

CONTACT"

Brăila: fabrică
La Brăile se va construi o fa

brică de piine, cu o capacitate de 
80 de tone pe zi. Ea va avea pa
tru linii tehnologice de cite 20 de 
tone fiecare. Proiectul noii uni
tăți este asemănător cu cel după 
care a fost construită fabrica de 
pline de la Galați. Utilajul cu

nouă de pline
care va fi dotată noua unitate va 
fi produs în (ară. Noua fabrică, 
care va intra în funcțiune în cursul 
anului 1967, va asigura întregul 
necesar de pline pentru populația 
orașului.

(Agerpres)

[ Festivalul

]n drum spre pirtia de schi
Foto: V. RANGA

ULTIMA SCHIMBARE 
A CURSULUI ARGEȘULUI 

Constructorii Hidrocentralei „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ de pe Argeș, au înscris, la termenul stabilit, 
în graficul de execute primul succes de seamă 
din acest an. Este vorba de ultima schimbare a 
cursului Argeșului, lucrare care precede devierea 
definitivă a acestui rîu și începerea umplerii la
cului de acumulare care va avea un volum de 
o jumătate miliard metri cubi de apă.

Parametri economici superiori
La Laminorul de tablă din Galați a fost pusă 

în funcțiune o stație de preparare a gazului de 
protecție necesar obținerii unor parametri econo
mici superiori la fabricarea tablei subțiri.

Gazul de protecție, realizat în noile instalații, 
este utilizat la răcirea tablei după recoacere și 
la îmbunătățirea regimului termic al cuptoarelor. 
Probele de laborator au arătat că această soluție 
asigură o calitate superioară produselor și impor
tante economii Ia prețul de cost.

(Agerpres)

„Dialog artistic argeșan“

INTRE FACULTATE

Șl PRODUCȚIE
„.Am fost, timp de citeva zile, oaspeții 

studenților timișoreni. Cu acest prilej ne-am 
interesat despre activitatea de cercetare 
științifică studențească, am aflat amănunte 
in legătură cu munca în cercurile științifice 
studențești de la Institutul politehnic, Uni
versitate, Institutul agronomic. în convor
birile pe care le-am avut cu numeroase ca
dre didactice, cu activiști ai asociațiilor stu
dențești și cu studenți, membri ai cercurilor 
științifice, s-a subliniat că deși s-au obținut 
rezultate bune, există încă numeroase po
sibilități pentru sporirea eficienței activită
ții de cercetare științifică studențească.

„Baza 
matematică" 
a cercetării...

Discuțiile au pornit de 
Ia necesitatea de a se 
asigura cercetării știin
țifice studențești o „bază 
matematică" solidă...

• MARIA SÎRBU — 
studentă în anul IV, Fa
cultatea de construcții: 
„Și eu și colegii mei 
ne-am convis că este 
foarte greu, dacă nu im 
posibil, să faci cercetare 
științifică într-un dome
niu tehnic fără să posezi 
temeinice cunoștințe de 
matematică. Pentru fie
care din noi este clar

acum că pregătirea vii
torului inginer, a viito
rului cercetător, înțele
gerea tehnicii moderne 
nu este posibilă fără o 
temeinică pregătire ma
tematică... Această pre
gătire ar trebui îndru
mată începînd din primii 
ani de facultate. Totuși 
— nu există preocupări 
în această direcție".

• CORNEL CUNĂ — 
student în anul III. Fa
cultatea de fizică: „în- 
tr-adevăr, pregătirea ma
tematică a viitorilor cer
cetători este o problemă 
care trebuie privită cu 
mai multă seriozitate. La 
noi în facultate se vor
bea despre un cerc al

„rezolvitorilor de pro
bleme" — în care să fie 
cuprinși studenții din 
anii I și II. Inițiativa 
însă a rămas... iniția
tivă".

• TOMA DRAGOM1R
— student în anul III, 
Facultatea de electroteh
nică. „Firește, înfiin
țarea unor cercuri ca 
acelea despre care s-a 
vorbit aici — „rezolvi- 
tori de probleme" sau 
„probleme de filozofie 
legate de matematică"
— ar fi bine venită și 
bine primită de studenți. 
Dar nu ar răspunde ce
rinței despre care discu
tăm : creșterea eficacită
ții cercetării științifice 
studențești prin crearea 
unei baze matematice a 
acesteia. Consider că 
studenților de la facul
tățile tehnice trebuie să 
li se asigure posibilita
tea, în deosebi în anii I 
și II, de a activa în 
cercuri de informare 
științifică în domeniul 
matematicii".

ADRIAN VASILESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Există în fizica modernă un 
dispozitiv pe cit de simplu pe 
atit de miraculos prin misiu
nea sa, și anume, aceea de a 
face ca niște particule neînvă
țate initial cu disciplina drumu
rilor drepte să fie dirijate pe 
traiectorii rectilinii perfecte. 
Semănînd cu un mic manșon 
ocrotitor, dispozitivul este for
mat, în fapt, din doi sau trei 
electromagneți cilindrici, încăr- 
cați cu forțe capabile să nu 
lase mica particulă, nestrunită 
încă, să se abată de la linia 
dorită, condiția fiind ca nici 
una dintre forțele dirijoare să 
nu slăbească sau să abando
neze.

Cazul pe care vi-1 vom po
vesti mai Jos, deși din cu to
tul alt domeniu, ne-a adus a- 
minte — prin comparația unor 
legi — de miraculoasa forță 
dirijoare. Era și în acest caz. 
vorba de un început de drum, 
de necesitatea unei dirijări pe 
o linie dreaptă.

...Pină să devină elev al șco

Muzică și dansuri, 
prezentarea porturilor 
specifice zonelor fol
clorice în care tră
iesc, au unit într-o a- 
nimată confruntare 
artistică în după-a- 
amiaza zilei de 
miercuri, pe scena

Teatrului de stat din 
Pitești pe artiștii a- 
matori a trei genera
ții din Rm. Vîlcea, 
Pitești și Cîmpulung 
Muscel. Acesta este 
al 150-lea spectacol 
prezentat în cadrul 
concursului „Dialog

artistic argeșan“, vi
zionat pînă acum de 
aproape 100 000 de 
oameni ai muncii din 
întreprinderile, in
stituțiile și satele re
giunii.

(Agerpres)

i filmului
i
j la sate

Cristea Dicianu, strungar la Fabrica de mașini- unelte și agregate-București se remarcă nu 
numai prin înalta calilicare ci și prin dorința de a-și perfecționa permanent cunoștințele teh
nice. O dovadă în sprijinul afirmației noastre o constituie și faptul că tinărui strungar este 

și student în anul II la Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini, curs seral 
Foto.- ION CUCU

Aripa „ocrotitoare" 
nu ajută zborul

lii profesionale, tinărui Anghel 
Petre zburdase în voie, așa cum 
îi stă bine oricărui copil, și pu
tini fuseseră aceia care să-și 
dea seama că, dedesubtul dru
murilor lui, forța care trebuia 
să-i călăuzească pașii avea ciu
date întreruperi de energie. 
Oamenii din cartier îl vedeau 
îmbrăcat bine și poate rar, că
utau să observe niște îngădu- 
inți ale unor obrăznicii exage
rate.

„E copil..." zicea mama.
„Drăguțul de el! Ce vreți, e 

abia un copil.,." zicea tatăl.
Și drumul a continuat. Abia 

din ziua cind micul și neastîm- 
păratul Petrică (Petrișor etc.) 
și-a ocupat loci ' în banca de 
școlar, lucrurile au căpătat din- 
tr-o dată proporții. Din momen- 
tul 'c.cela, nu doar una singură, 
ci două forte trebuiau să se 
reunească pentru a da drum 
drept unei traiectorii în fază

incipientă. Ce s-a întimplat în 
acei ani „elementari" n-a fost 
greu să aflăm. Curînd însă, la 
școala „Electroaparataj" din 
Capitală forțele dirijoare s-au 
înmulțit — s-a adăugat la fa
milie și școală, organizația de 
tineret. Trei forțe. Condiția în
să rămîne condiție, legea fiind 
lege. Dacă vrei ca drumul să 
fie drept, slăbirea sau abando
nul exigenței este nepermis 1

...Anghel Petre a început să

se foiască in bancă, să scoată 
limba, să facă bărci și avioa
ne din filele cărților și caiete
lor încă din prima oră de curs. 
A urmat un șir de „a"-uri în 
catalog, dovedind că prea cin
stitul purtător al numelui mai 
sus pomenit era dedat bini
șor și cu chiulul de la învăță
tură. Trebuia, firesc, să se iacă 
simțită interacțiunea celor trei 
forte.

ȘCOALA — initial — a tras

imediat semnalul de alarmă : 
atenfie 1

ORGANIZAȚIA U.T.C. — l-a 
chemat pe Anghel, a discutat 
cu el, l-a sfătuit.

Intr-o bună zi a apărut însă, 
val-vîrtej, pe ușă și forța a 
treia:

— Vai, ce-aveți cu bietul 
băiat ? s-a plins tatăl. E un co
pil încă 1...

— Acum, în copilărie, i s-a 
explicat tatălui, se formează a- 
proape toate deprinderile pen
tru viață. Dacă nu învață acum 
să respecte disciplina, cînd o 
să învețe ? Dacă nu pune mina 
pe carte acum, cînd o să pună ?

Forfa a treia, tortă primă, în 
fond — FAMILIA — nu s-a 
dat „bătută": a... luptat, a des
chis aripa „ocrotitoare" deasu
pra obrăzniciilor, indisciplinei 
și astfel lipsa de dragoste pen-

IORDACHE BODEA

(Continuare în pag. a lll-a)
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Duminică s-a încheiat 
in regiunea Bacău prima 
etapă a festivalului fil
mului la sate. în decurs 
de o lună de zile zeci de 
mii de spectatori din rîn
dul țăranilor cooperatori, 
tineri și vîrstnici, au vizi
onat sule de filme artis
tice șj documentare. Un 
mare interes au stîrnit 
programele speciale cu 
filme documentare. De 
remarcat că organiza
torii festivalului nu s-au 
limitat la programarea 
filmelor ci au inițiat nu
meroase acțiuni cultural- 
educative de mare atrac- 
tivitate în rîndul celor 
mai diferite categorii de 
spectatori. Astfel, în ra
ionul Piatra Neamț s-au 
bucurat de succes „Du
minicile filmului româ
nesc" care au cuprins în 
program dimineți de 
basm pentru copii, con
cursuri „Cine știe, răs
punde" pe teme din fil
mele care au rulat în sa
tul respectiv, (documen
tare agricole, filme artis
tice de lung metraj etc.). 
Comitetele comunale 
U.T.C. din comunele Roz- 
nov, Zănești și altele au 
participat activ la orga
nizarea acestor manifes
tări contribuind la reuși
ta lor. Acțiuni deosebit 
de interesante au fost 
organizate cu prilejul fes
tivalului și în satele ra
ionului Moinești. Peste 
1500 de spectatori au 
luat parte, de pildă, în
tr-o singură zi la monta
jul Iiterar-cinematogratic 
dedicat scriitorului Liviu 
Rebreanu și filmului 
realizat după romanul 
său, „Pădurea spînzurați- 
lor", montaj care a avut 
loc la cinematograful din 
comuna Ghimeș-Palanca. 
Aici, după cum se știe, 
se desfășoară o bună 
parte din acțiunea roma
nului ecranizat. De ace
lași interes s-a bucurat 
medalionul literar cine
matografic dedicat lui 
Ion Creangă în satele 
Humulești, Pipirig și al
tele din raionul Tg. 
Neamț.

C. NANCU



ÎNSEMNĂRI DE LA CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI REGIONALE BUCUREȘTI A U.T.C.
1 , ’ I

I
Conferința organizației re

gionale București a U.Ț.C., care 
a avut loc în zilele de 7 și 8 ia
nuarie a.c., s-a desfășurat sub 
semnul adeziunii totale a tine
rilor la politica partidului no
stru, a hotărîrii lor de a mun
ci cu toată dăruirea anilor ti
neri, alături de toți oamenii 
muncii, pentru a contribui la 
înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite 
IX-lea al 
Român.

Făcînd 
rală a activității 
de organele și 
U.T.C., sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
în perioada care s-a scurs de 
la conferința precedentă, reali- 
zînd un valoros și rodnic 
schimb de experiență, partici
panta la conferință au dezbă
tut cu spirit de răspundere 
sarcinile mari pe care partidul 
le-a pus în fața organizației 
comuniste de tineret, căile și 
metodele ce trebuie folosite 
pentru realizarea lor.

Aprecierile făcute în cuvîn
tul tovarășului GHEORGHE 
NECULA membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Comi
tetului regional București al 
P.C.R., asupra muncii tineretu
lui din regiune, au umplut de 
bucurie inima fiecărui parti
cipant la conferință, ele con
stituind un imbold spre noi 
realizări, spre noi succese în 
contribuția pe care poate să o 
aducă organele și organizațiile 
U.T.C. la înfăptuirea obiective
lor izvorîte din cel de al IX- 
lea Congres al partidului.

„Organizația Uniunii Tinere
tului Comunist 
București — a 
rul — condusă 
de comitetul 
partid, va trebui să acorde o 
deosebită atenție, în primul 
rînd, mobilizării întregului ti
neret din industrie și agricul
tură pentru îndeplinirea cu 
succes a obiectivelor stabilite 
în planul de producție. Acea
sta presupune preocuparea în 
continuare pentru cultivarea la 
tineri a unei atitudini noi, so
cialiste față de muncă, față de 
bunurile materiale, un înalt 
simț de răspundere față de în
datoririle ce le au".

După ce a subliniat pe larg 
sarcinile concrete ce revin or
ganelor și organizațiilor U.T.C, 
din regiune, reieșite din Docu
mentele Congresului partidu
lui, din Documentele Plenarei 
din noiembrie 1965 a C.C. al 
P.C.R., tovarășul Gheorghe Ne- 
cula a spus în încheiere: 
„Dumneavoastră, tinerii, care 
sînteți viitorii specialiști din 
industrie și agricultură, viito
rii muncitori calificați, viitorii 
medici, profesori și învățători, 
sînteți chemați să contribuiți 
mai departe la înflorirea pa
triei. Aveți toate condițiile ca 
să vă afirmați în cele mai va
riate domenii de activitate. Cu 
talentul, dîrzenia și elanul care 
vă caracterizează, trebuie să a- 
duceți o contribuție prețioasă 
la opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste pe care har
nicul noșțru poppr muncitor o 
înfăptuiește sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român".

de Congresul al 
Partidului Comunist

o analiză multjlate- 
desfășurate 

organizațiile

din regiunea 
spus vorbito- 

și îndrumată 
regional de

★

Darea de seamă și numeroșii 
participant la discuții, scoțînd 
în evidentă succesele obținute 
de tineri. împărtășind expe
riența bună dobîndită de u- 
nele organe și organizații 
U.T.C., au insistat. în mod deo
sebit, asupra ceea ce trebuie 
făcut pentru îndeplinirea sar
cinilor de viitor care stau în 
fața organizațiilor U.T.C. din 
regiune.

„Unul din noile obiective a- 
părute pe harta economică a 
patriei noastre — a spus în cu- 
vîptul său delegatul ADRIAN 
BARTOI este și Combinatul

VICTOR STOICA — Șantierul 
naval Giurgiu, au criticat însă 
pe bună dreptate inconsecven
ța comitetului regional, a unor 
comitete raionale și orășenești, 
în sprijinirea organizațiilor 
U.Ț.C. din industrie, de pe 
șantierele de construcții în în
deplinirea sarcinilor 
le au.

Conferința a cerut 
tînăr muncitor să-și 
punct de onoare, de 
patriotică, din îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de pro
ducție pe anul 1966, primul an 
al cincinalului.

mari ce

fiecărui 
facă un 
mîndrie

★

Ponderea cea mai mare în 
economia regiunii București o 
are agricultura. Iată de ce, în 
mod firesc, în cadrul lucrări
lor conferinței, locul cel mai 
important l-a ocupat dezbate
rea problemelor privind con
tribuția tineretului la înfăptu
irea sarcinilor mari pe care 
Congresul partidului, Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1965, le-au pus în fața agricul
turii noastre socialiste.

Cu multă atenție a fost ana
lizată în conferință activitatea 
organizațiilor U.T.C. din gos
podăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoa-

rii își îndeplinesc angajamen
tele luate în întrecerea socia
listă, cum îngrijesc și folosesc 
mașinile.

începutul acestui an a găsit 
satele regiunii București într-o 
vie activitate politică și econo
mică. Pretutindeni se dezbat 
măsurile stabilite de partid 
pentru îmbunătățirea conduce
rii și planificarea agriculturii, 
proiectele noului Statut al coo
perativei agricole de produc
ție, ca și al uniunilor raionale, 
regionale și Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole. Așa 
cum s-a subliniat în conferin
ță, tinerii sînt ajutați de orga
nizațiile U.TJ.C. pentru a stu
dia cu toat^ atenția aceste im
portante documente, ei iau 
parte activă la dezbaterile care 
au loc făcînd propuneri con
crete pentru continua dezvol
tare a cooperativelor agricole.

„Sarcinile mari pe care Con
gresul partidului le-a pus 'în 
fața agriculturii noastre socia
liste — spunea. în conferință 
ILIOIU AURELIA, brigadieră 
la cooperativa agricolă „Gheor
ghe Doja" din raionul Slo
bozia — cere o mobilizare 
mai activă a tuturor forțelor 
noastre pentru a le îndeplini", 
în continuare Aurelia Ilioiu 
a vorbit despre experien
ța organizației U. T. C. din 
brigada pe care o condu-

nului veniturile au depășit 
cifra de 700 000 lei".

„Pentru nimeni nu mai re
prezintă un secret, că o agri
cultură modernă nu poate fi 
realizată decît de oameni care 
stăpînesc bine știința agroteh
nică, care știu cu rigurozitate 
științifică ce trebuie făcut ca 
de pe fiecare lot de teren să 
se realizeze producții din ce 
în ce mai mari — spunea dele
gata LIDIA VOICU, din coo
perativa agricolă de producție 
Bolintinul din Vale. Această 
problemă a fost subliniată și la 
Congresul partidului. Eu 
vedea-o ca o sarcină care 
privește în primul rînd 
noi, tinerii. Trebuie să ne
sușim noile meserii care apar 
în agricultură, trebuie să învă
țăm să lucrăm științific pă- 
mîntul. Cu sprijinul orga
nizației de partid, al consiliu
lui de conducere, organizăm 
schimburi de experiență pe di
ferite probleme. Chiar ieri am 
participat la un asemenea 
schimb de experiență, privind 
lucrările de irigații și munca 
în zootehnie, la care au luat 
parte mai mulți cooperatori 
din raionul Titu. Ar fi însă 
bine ca și comitetul raional, 
comitetul regional U.T.C. să 
aibă mai multă inițiativă în 
acest domeniu".

După ce a vorbit pe larg

aș 
ne 
pe 
în-

niile de activitate din patria 
noastră, tinerii, alături de toți 

își concreti- 
pentru a 
primului

oamenii muncii, 
zează eforturile 
deplini sarcinile 
al cincinalului".

în continuare 
evidențiat 
obținute de organele și organi
zațiile U.T.C. din regiune în 
mobilizarea tineretului din in
dustrie la îndeplinirea sarcini
lor de plan, în creșterea con
tribuției tineretului din agri
cultură la obținerea unor spo
rite producții agricole vegeta
le și animale, în îmbunătăți
rea activității organizațiilor 
U.T.C. din școli.

Felicitînd, în numele C.C. al 
U.T.C., tineretul din regiune, 
organizațiile și activul U.T.C. 
pentru rezultatele obținute, to
varășul Stoica Gheorghe a 
subliniat principalele sarcini 
care revin organizațiilor U.T.C., 
tineretului din regiunea Bucu
rești.

Referindu-se la sarcinile or
ganizațiilor U.T.C. din între
prinderile industriale și de pe 
șantierele de construcții, vor
bitorul a accentuat necesi
tatea îmbunătățirii conținu
tului muncii de antrenare 
a tinerilor la întrecerea so
cialistă în vederea îndepli
nirii ritmice și la toți indica
torii a planului de producție,

vorbitorul

în-
an

a
rezultatele, bune

T ineretul participant
activ la înflorirea

agriculturii socialiste
re. Cele 111 G.A.S.-uri din regi
une au reușit în anul care a 
trecut să realizeze la grîu o 
producție medie la hectar de 
3 110 kg, față de 2 284 kg pla
nificat. în ceea ce privește cul
tura porumbului, cu toate con
dițiile climaterice nefavorabile 
producția obținută depășește 
3 000 kg la hectar. Este con
centrată în aceste rezultate și 
munca entuziastă, făcută cu 
răspundere de tinerii lucrători 
din G.A.S., activitatea desfă
șurată de organizațiile U.T.C. 
Referindu-se la aceasta, dele
gatul MIHAI GANEA, inginer 
la G.A.S- Borănești, spunea : 
„Cunoașterea de către toți ti
nerii a sarcinilor .mari ag^ca^.,. 
Congresul partidului le-a pus 
în fața agriculturii noastre, și"? 
în mod deosbbit a gospodăriilor 
agricole de stat, a constituit 
una din problemele centrale 
ale muncii noastre în ultima 
perioadă. Paralel cu studierea 
Documentelor Congresului, noi 
i-am ajutat pe tineri să cu
noască amănunțit planul de 
producție pe acest an, măsu
rile stabilite pentru îndepli
nirea lui întocmai. în acest 
scop au fost invitați în adună
rile generale tovarăși din con
ducerea gospodăriei 'care au 
vorbit pe larg tinerilor despre 
sarcinile de viitor ce ne stau 
în față. Gospodăria noastră a 
fost dotată de curînd cu noi 
mașini de semănat porumb și 
ierbicizat. cu mașini moderne 
universale pentru recoltatul 
griului și al porumbului. Spri
jinirea tinerilor pentru a le 
cunoaște și mînui cu pricepere

ce în antrenarea tinerilor 
la muncă, în creșterea răs
punderii lor față de calitatea 
lucrărilor executate. „Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., în coo
perativa noastră, în preajma 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
a constituit un eveniment pe 
care nu-1 vom uita. Aprecie
rile făcute de conducătorii no
ștri iubiți, îndrumările date, 
ne-au stimulat avîntul în mun
că, ne-au dat și mai multă în
credere în forțele noastre" — 
a spuș vorbitoarea în înche
iere.

.^Delegata LELIA . BĂLAN, 
inginer agronom — spunea in 
cuvîntul său . „în lumina Do
cumentelor celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R. consiliul de 
conducere
sprijinit de comitetul de partid 
și comitetul U.T.C., a luat ini
țiativa de a amenaja pentru 
irigări o suprafață de 270 ha în 
următorii trei ani, din care 70 
hectare în anul 1966. în acest 
scop s-a construit un baraj 
pentru acumularea apei. La 
această lucrare tinerii și-au 
adus o însemnată contri
buție".

„Nu pot să despart nici unul 
din succesele obținute de coo
perativa noastră agricolă de 
munca harnică a tineretului — 
spunea în conferință tovară
șul ILIE GEORGESCU, pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Tre- 
stieni, raionul Răcari. Sub con
ducerea organizației de partid.

al cooperativei,

Electricitatea corpurilor se studiază în laborator. In fotogra- 

tie : pioniera Georgeta Dudu, elevă în clasa a V-a a Liceului 

„Aurel Vlaicu" din Capitală
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tre cooperatiste — Congresul 
de înființare a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agrico
le de producție. Documentele 
elaborate și care vor fi adop
tate cu acest prilej, au o mare 
însemnătate pentru dezvolta
rea agriculturii. Este o dato
rie de onoare și de mare răs
pundere a organelor și orga
nizațiilor U.T.C. de a-i ajuta 
pe tineri să cunoască temeinic 
aceste documente, să participe 
activ la dezbaterea lor, să ca
nalizeze entuziasmul cu care 
tineretul le-a primit, mobili- 
zîndu-1 la înfăptuirea preve
derilor cuprinse în ele".

Vorbind despre sarcinile 
mari care stau în fața organi
zațiilor U.T.C. în vederea edu
cării comuniste a tinerilor, to
varășul Stoica Gheorghe a 
spus :

„Sarcina noastră este de a-i 
aj.uta pe. tineri să studieze a- 
profundat documentele celui 
de al IX-lea Congres al parti
dului. Tinerii trebuie ajutați 
să înțeleagă bogatul conținut 
de idei cuprins în aceste Do
cumente, iar pe această bază 
să desprindă învățăminte pen
tru activitatea lor concretă, de 
fiecare zi, pentru viața și com
portarea lor. Trebuie să ex
tindem mai mult întîlnirile ti
nerilor cu activiști de partid 
și de stat, cu personalități ale 
vieții noastre științifice și cul
turale, care să înlesnească ti
nerilor înțelegerea mai adîn- 
că a sarcinilor stabilite 
Congresul 
dezvoltarea 
miei, artei, 
românești.

Organizația regională U.T.C. 
trebuie să se ocupe mai mult 
decît a făcut-o pînă acum de 
educația moral-cetățenească a 
tineretului. Trebuie să-i aju
tăm pe tineri să aibă întot
deauna o comportare decentă, 
o ținută demnă, frumoasă, să-și 
formeze o concepție sănătoasă 
despre viață, să-și însușească 
și să-și dezvolte acele trăsă- 

noastre

Foto : GR. PREPELIȚĂ

de 
partidului pentru 
în viitor a econo- 
științei și culturii Poșta redacției

Butoi C. Florica, Ciurești- 
Argeș.

Absolvenții institutelor su
perioare, fără examen de stat, 
pot fi încadrați direct pe po
sturi pentru care se cere pre
gătirea medie.

Conform unei hotărîri a 
Consiliului de Miniștri, absol
venții institutelor superioare, 
fără examen de stat, pot fi în
cadrați în funcția de tehnician 
II, fără stagiu în producție.

Pentru încadrarea în funcția 
de tehnician I trebuie să a- 
veți un stagiu de 5 ani în 
funcții tehnice de specia
litate, sau specialități înrudite.

Față de reglementările în 
vigoare, Schela de extracție 
Ciurești v-a încadrat corect.

Maria M. Costache, Drăgă- 
nești-Olt

Comitetul executiv al Sfatu
lui popular raional Drăgă- 
nești-Olt a stabilit ca medi
cul Popovici Gheorghe, de Ia 
Spitalul Crîmpoaia, să acor
de trei zile pe săptămînă a- 
sistență medicală lucrători
lor comunei Văleni, pînă la

reîntoarcerea medicului ti
tular.

Boaru Vasiie, elev, Școala 
tehnică veterinară-Agigea.

Potrivit prevederilor regula
mentului de organizare și 
funcționare a școlilor profe
sionale și tehnice, transferă
rile de elevi se fac numai la 
sfîrșitul anului școlar și numai 
pentru motive bine înteme
iate (schimbarea domiciliului 
părinților, boală care necesită 
un tratament ce nu se poate 
aplica în localitatea unde este 
școala etc.).

Pentru transfer sînt nece
sare : avizul școlii de unde 
pleacă elevul și al școlii care 
îl primește. In cazul că aveți 
motive întemeiate pentru 
transferare de la Școala teh
nică veterinară Agigea, Ia 
Școala tehnică veterinară Pa- 
Ias, adresați-vă Consiliului Su
perior al Agriculturii cu o ce
rere însoțită de avizul școlilor 
respective, după încheierea a- 
nului școlar 1965/1966.

ttîri proprii moralei 
socialiste.

Toate acestea relevă atenția 
cu care organizațiile — — - 
trebuie să îndrume 
pentru a-și petrece bine și fo
lositor timpul său liber. în a- 
cest scop este necesar să or
ganizăm mai multe activități 
frumoase atractive, care să 
răspundă preocupărilor și ce
rințelor tinerilor, care să le 
umple plăcut o parte din 
timpul lor liber".

In încheiere, tovarășul Stoica 
Gheorghe a spus :

„După cum știți, la 21 mar
tie va avea loc Congresul 
U.T.C., eveniment 
semnătate în ’
ei, a întregului tineret al 
patriei noastre. în numele Co
mitetului Central al U.T.C., 
îmi exprim convingerea că ti
neretul din regiunea București 
va întîmpina cu mari succese 
Congresul U.T.C., va confirma 
prin faptele sale, prin 
munca, sa., plină abpe-
gație că esțe'TTotărît"sarnrțîfe- 
cupețească nici uri efort, ală- 
turi de toți ceilalți oameni ai 
muncii, 
mărețelor 
Congresul 
dului.

: U.T.C. 
tineretul

sprijinirea tinerilor pentru 
a-și ridica necontenit califica
rea profesională, îmbunătăți
rea activității educative de în
tărire a disciplinei socialiste 
în rîndul tineretului.

„în fața organizației regio
nale U.T.C. stau sarcini deo
sebit de mari în vederea îm
bunătățirii permanente a mun
cii în rîndul tinerilor de la

despre activitatea culturală or
ganizată cu tinerii din comu
nă, despre activitățile care au 
avut loc în scopul educării 
politice, cultural-științifice a 
tineretului, 
SÎRBU, 
dioasa, 
spunea 
voltarea interesului ținerilor 
pentru însușirea cunoștințe
lor agrozootehnice : „Pe baza sate. Una din sarcinile pripei- , 
planului comun de activitate 
am organizat seri închinate 
fruntașilor în producție, sfa
tul agronomului, întîlniri cu 
tinerii fruntași ai recoltelor 
bogate, toate acestea în scopul , ducției agricole.
------, Egte de aceea necesar să îm_ 

bunătS

delegatul ION 
din comuna Smîr- 
raionul Zimnicea, 

referindu-se la dez-

cunoașterii "și* extinderii celor 
mai bune metode de muncă".

★
de toate gradele 

învață un număr 
elevi. Iată de ce 
făcut o temeini- 

a activității des-

în școlile 
din regiune 
însemnat de 
conferința a 
că analiză 
fășurate de organizațiile U.T.C. 
și de organizația de pionieri în 
scopul creșterii răspunderii e- 
levilor față de învățătură, al 
întăririi disciplinei școlare, al 
educării lor comuniste. La 
sfîrșitul anului școlar 1964/ 
1965, procentul de promovați 
în licee a fost de 95,3 la sută, 
iar în școlile profesionale de 
95 la sută, crescînd simțitor 
numărul elevilor cu note bune 
și foarte bune în special la o- 
biectele fizică, chimie, 
economie politică 
științific.

istorie, 
și socialism

pale trasat" de Congresul 
partidului, este mobilizarea tu
turor forțelor pentru a folosi 
marile posibilități create pen
tru creșterea continuă a pro-

în timpul (Conferinței organizației regionale București a U.T.C.

★
în încheierea 

pe marginea dării 
luat cuvîntul tovarășul STOI
CA GHEORGHE secretar al 
C.C. al U.T.C.

„Conferința regională — a 
spus vorbitorul - 
ră în condițiile 
retul, împreună 
popor, muncește 
și capacitatea 
pentru a da viață marilor sar
cini stabilite de cel de al 
IX-lea Congres al partidului, 
în acest timp, în toate dome-

dezbaterilor 
de seamă a

- se desfășoa- 
în care tine- 

cu întregul 
cu tot elanul 
sa creatoare

n noastră ac
tivitate Comică “'și organizato
rică lâ'sate m vederea educă
rii tineretului în spiritul dra
gostei pentru muncă, al apără
rii și dezvoltării proprietății 
obștești, al îndeplinirii cu gri
jă și răspundere a îndatoriri
lor ce-i revin îrj efectuarea la 
timp și ,în cele mai bune con
diții a tuturor, lucrărilor a- 
gricole. Organizațiile U.T.C. 
din cooperativele agricole de 
producție au datoria să îndru
me în acest an un număr mai 
mare de tineri să lucreze în 
sectorul zootehnic.

în S.M.T. și G.A.S. .preocu
parea principală este 
a realiza la timp. și 
condiții reparațiile 
relor și mașinilor 
Trebuie să asigurăm partici
parea activă a tinerilor meca
nizatori la îndeplinirea aces
tei sarcini.-. •

Mobilizarea tinerilor la în- 
vățămîntul agrozootehnic de 
masă,, la însușirea temeinică a 
cunoștințelor predate repre
zintă una din sarcinile cele 
mai -importante- ale' organelor- 
și organizațiilor U.T.C. de ' la 
sate .asupra căreia s-a insistat J jn prima ga. ședință Comi- 
pe buna , dreptate în . Con- -tetul regional U:T.C. ' Bucu- 
ferintă. . .... .. reșți, a ales ca prim-secretar

Ne aflam in preajma unui, -pe tovarășul ILIE LEPĂDAT 
eveniment deosebit de impor
tant. în viața țărănimii noas-

pentru înfăptuirea 
sarcini stabilite de 
al IX-lea al parti

Viitoarele programe 
ale Filarmonicii

III ::

acum de 
în bune 
tractoa- 

agricole.

★

într-o atmosferă de mare en
tuziasm, conferința a adoptat 
în încheiere o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tova- g 
rășului NICOLAE CEAUȘES- I 
CU, secretar general al "
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C. C. al P. C. R. în numele 
organizațiilor U.T.C., al între
gului tineret din regiune, par
ticipanții la conferință au 
mulțumit din inimă partidu
lui pentru condițiile de mun
că și viață create și s-au an
gajat, ca alături de toți oa
menii munci, să muncească cu 
înflăcărare pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite 
de cel de al IX-lea Congres al 
partidului, să întîmpine a 
45-a aniversare a partidului 
cu succese și mai mari în în
treaga lor activitate.

★

PETRU ISPAS

Detalii asupra concertelor pe 
care ni Ie oieră Filarmonica de 
Stat „George Enescu" in viitoarele 
trei luni :

— Cîteva prime audiții :
„Incantații" de Cornel Țăran», 

Simfonia XVII-a de D. Cuclin, Con
certul pentru suflători, pian și per
cuție de W. M. Klepper, „Tren" 
de Pendereki, Sonata nr. 2 pentru 
pian de L. Gtodeanu, Suita brevis 
de V. Jianu.

— Oaspeți străini pe estrada A- 
teneului : dirijorul lulius Karr Ber
toli (din R. F. Germană), violonista 
Ayla Erduran (Turcia), violonistul 
sovietic L. Kogan, dirijorul H. Wal- 
lebeig din R. D. Germană, pianistul 
elvețian Harry Datyner, dirijorul 
iugoslav Gika Zdrakovici, dirijorul 
Gerhard Pfluger din R. D. Germană, 
pianistul elvefian Roger Aubert.

— Un concert de lucrări de Bach 
în care vom putea asculta Suita 
lll-a în Ia major pentru orchestră, 
concertul pentru pian și orchestră 
în re minor și Magnificat și un al 
doilea concert din ciclul Cantate
lor laice euprinzînd Cearta dintre 
Phoebus și Pan (nr. 201) și Can
tata Țărănească (nr. 212).

— Un concert inedit de cameră 
în cadrul ciclului Seri de muzică 
contemporană cuprinzînd Simfonia

op 21 de 'Webern, Muzică funebră 
de Hindemith, Cantata pentru so
prană, tenor, cor de femei și an
samblu instrumental de Stravinski,, 
Kontra-puncte nr. 1 de Stockhau
sen și Pierrot lunnaire de Schon
berg.

— Două concerte de cameră din 
ciclul Cvartete de Beethoven și un 
concert în ciclul „Trio de Beetho
ven".

— Un concert al corului Filar
monicii cu sprijinul unei formații 
instrumentale în care vom putea 
asculta Cantata scenică pentru cor, 
solistă, patru piane și percuție 
„Catulli Carolina’ de Carl Orff și 
cantata Iui Stravinski — „Nunta".

— Recitatul lui Valentin Gheor
ghiu (cu lucrări de Mozart, Be
ethoven, Schubert, Chopin), un re
cital al lui Gh. Hal moș (avind în 
program lucrări de Bacii, MozarJ, 
Beethoven, Debussy, Schubert, Ber
tok, Csiki, Boldiszdr, Gtodeanu, Ță- 
ranu), un recital de muzică france
ză al lui Al. Demetriad, un recital 
de lieduri al Em. Petrescu (cu lu
crări de Wolf, Marescoti, Debussy, 
Gheciu), un coficeri de Sonate de 
Bach al lui R. Aldulescu și Horst 
Gehann-

TR. P.

Chele de contact** între 
facultate și producție

de îngrășăminte chimice Tr. 
Măgurele. Sortimentele ce se 
vor produce aici, vor crea con
diții optime pentru creșterea 
producției agricole — una din 
sarcinile principale trasate de 
cel de al IX-lea Congres al 
partidului". Vorbitorul a sub
liniat în continuare experiența 
bună acumulată de organiza
ția U.T.C. de aici în mobiliza
rea tineretului la îndeplinirea 
ritmică și la toți indicatorii a 
sarcinilor de plan.

Participanții la Conferință 
au apreciat măsurile luate de 
comitetul regional, de unele 
comitete raionale și orășenești 
ale U.T.C. în urma cărora au 
fost formate colective din ac
tiviști cu o bogată experiență, 
care, împreună cu ingineri și 
tehnicieni, au ajutat organiza
țiile U.T.C. în antrenarea tine
rilor la întrecerea socialistă 
organizată de sindicate, la 
activitățile organizate în 
scopul ridicării calificării lor 
profesionale. în cuvîntul lor, 
unii delegați, printre care 
PEANCI NICOLAE — Combi
natul de celuloză și hîrtie, 
Călărași; ȘTEFAN DRAGNEA 
— Șantierul naval Oltenița:

a preocupat îndeaproape orga
nizația U. T. C.

în conferință a fost aprecia
tă munca plină de abnegație 
desfășurată de tinerii mecani
zatori, strădania lor de a exe
cuta toate lucrările agricole la 
timp și la un nivel agroteh
nic din ce în ce mai ridicat. 
Toți tinerii mecanizatori au 
fost antrenați în întrecerea 
socialistă, iar din rîndul ace
stora mai bine de 1 500 sînt 
evidențiați Conferința a apre
ciat activitatea bună desfășu
rată de Comitetul raional 
U.T.C. Răcari în munca de în
drumare a organizațiilor U.T.C 
din S.M.T. Calitatea reparații
lor, pregătirea în cele mai 
bune condiții a mașinilor pen
tru campania agricolă de pri
măvară, au făcut obiectul u- 
nor ample dezbateri la care 
au participat și cadrele de con
ducere ale S.M.T. Comitetul 
raional și-a făcut un obicei ca 
înaintea fiecărei campanii să 
pregătească activul U.T.C. din 
S.M.T. cu acele probleme spe
cifice campaniei respective, 
să ajute organizatorii de 
grupă să organizeze periodic 
analize a felului în care tine-

mobilizat de organizația U.T.C., 
tineretul este prezent în toate 
locurile unde cooperativa are 
nevoie de brațele lui energice. 
Este adevărat că pentru acea
sta și noi ne-am ocupat cu gri
jă de educarea lui. încă de la 
începutul anului în adunările 
generale ale organizațiilor 
U.T.C. pe brigăzi, au fost te
meinic discutate sarcinile de 
plan pe anul în curs. în aceste 
adunări tinerii au ridicat pro
bleme inportante în scopul îm
bunătățirii muncii, creșterii 
producției la hectar. Mulți din
tre ei și-au luat angajamente 
pentru depășirea cifrelor de 
plan. Aș vrea să evidențiez 
totodată activitatea frumoasă 
a celor 15 tineri care lucrează 
în sectorul zootehnic,. Faptul 
că activitatea lor este periodic 
analizată în adunări U.T.C., că 
și biroul U.T.C. se îngrijește 
de condițiile lor de viată și de 
muncă, că îi ajută să-și ridice 
calificarea profesională, au a- 
vut ca rezultat îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de pro
ducție care le reveneau. în 1965, 
acest sector era planificat să 
realizeze venituri în valoare 
de 450 000 lei. La sfîrșitul a-

(Urmare din pag. I) 

îndrumare... 
dar și colaborare!

• Conf. dr. ing. NICOLAE 
BABOESCU — decanul Facul
tății de mecanică: „în activita
tea științifică studenții trebuie 
să fie atrași începînd din anul 
I sau II. Consider îpșă că este 
necesar ca activitatea științifică 
studențească să șe desfășoare 
în două etape: o etapă de 
informare științifică {în primii 
ani de facultate) și o etapă de. 
informare și cercetare științi
fică (în anii IV și V). ...In,
primii ani nu poate fi vor
ba de cercetare. Studentul 
nu are cunoștințe suficiente și 
pregătirea necesară pentru a 
desfășura o asemenea activita
te. Dar în acești ani el trebuie 
totuși atras în munca științifi
că ; trebuie — începînd din 
primele săptămîni din anul I 
— să i se trezească pasiunea 
pentru această activitate, Dar 
dacă în primii ani nu poate fi 
vorba de cercetare, în anii IV 
și V nu poate fi exclusă infor
marea. Consider necesar ca în 
cercul științific activitatea de 
cercetare să fie îmbinată cu co
municarea rezultatelor cercetă
rii valoroase, cu ținerea la cu
rent asupra noutăților științifi
ce din țară și din străinătate".

• Lector univ. VIRGIL ZAM
FIR — Facultatea de fizică: 
Ea cele mai multe facultăți s-a

stabilit drept criteriu de selecțio
nare în activitatea științifică, 
nota. S-a spus clar: „Nu pot face 
parte din cercurile științifice 
decît studenții care au note 
peste 7". Dar nu trebuie să ui
tăm că atît talentul cît și sîr- 
guința, dar mai ales pasiunea 
pentru cercetare se deprind 
în activitate. Cred că ar tre
bui să ne frămînte mai puțin 
pe cine admitem în cercurile 
științifice, și începînd de la ce 
note, și să ne ocupăm cu mai 
multă atenție de îndrumarea ac
tivității de cercetare științifi
că, de sporirea eficacității a- 
cestei activități’.

• Conf. ing. CORNEL O- 
PRIN — Institutul agronomic: 
„Pînă acum s-a, pus mult ac
cent pe cercetarea individuală. 
Cred că s-a greșit în cerceta
re e dificil să pornești la lucru 
de unul singur: Ai toat'e șanse
le să te împotmolești. Singura 
soluție care poate duce la ob
ținerea unor rezultate frumoase 
este împărțirea studenților — 
membri ai unui cerc științific 
— în colective de cercetare".

• Conf, ing. DUMITRU BU- 
CHERESCU — șeful catedrei 
materiale de construcții din In
stitutul politehnic : „Nu cred 
că în activitatea de cercetare 
științifică raportul profesor- 
student trebuie să se rezume 
numai la îndrumarea studen
tului de către profesor. Cei mai 
buni studenți ar putea deveni 
colaboratori ai profesorului... A-

vem studenți talentați, studenți 
bine pregătiți profesional, care 
vădesc aptitudini reale în mun
ca de cercetare. Asemenea stu
denți ar trebui să fie incluși în 
colective de cercetare ale ca
drelor didactice și să primească 
spre rezolvare sarcini concrete 
— firește, pe măsura posibilită
ților și cunoștințelor 
Experiența a dovedit 
deauna asemenea 
dezvoltă răspunderea 
lui, îi dă sentimentul 
tații".

acestora, 
că întot- 
încredere 
studentu- 

utili-

Producția sugerează 
probleme 

de cercetare...

Conf. ing. GHEORGHE•

PREDESCU, prodecanul Facul
tății de agronomie: „Activita
tea de cercetare științifică stu
dențească trebuie să fie legată 
tnai mult de practică, de uni
tățile productive,

Considerăm de o deosebită 
importantă dotarea Institutului 
agronomic din Timișoara cu o 
bază experimentală proprie, la 
nivelul stațiunilor de experi
mentare din institutele de cer
cetări, bază Ia care să putem 
organiza activitatea științifică 
după cele mai moderne metode 
de cercetare ale agriculturii".

• Conf. dr. ing. M. BABO- 
ESCU: „în ceea ce privește pe 
studenții de la Politehnică, 
practica în producție ar trebui

să fie și o perioadă de intensă 
activitate științifică. In marile 
uzine, unde sînt repartizați la 
practică, studenții au cel mai 
mult timp și cele mai bune 
condiții pentru a desfășura o 
asemenea activitate. Dar nici 
timpul, și nici condițiile nu 
sînt folosite... Trebuie să recu
noaștem însă că vinovați nu 
sînt în primul rînd studenții. 
Ce soluție există ? Una singură: 
activitatea de cercetare științi
fică studențească, așa cum este 
organizată în Institut — pe 
cercuri — să fie continuată și 
în perioada de practică. Con
tactul pe această cale cu pro
ducția trebuie să sugereze pro
bleme de cercetare pe care stu
denții să le rezolve fie în uzi
nă, fie la facultate sub îndru
marea profesorilor, a cadrelor 
didactice cu bogată experiență 
în munca de cercetare științi
fică".

• Coni. dr. ing. V. BARBU : 
„Insistăm asupra legăturilor sta
bilite de-a lungul anilor cu di
verse întreprinderi industriale, 
în aceste întreprinderi ar pu
tea fi organizate — în perioada 
practicii în producție — se
siuni ale cercurilor științifice 
studențești. Aici să șe întîl- 
nească și să discute lucrările, 
de pe poziții de critică ascuți
tă, specialiști din întreprindere 
și cadre didactice care răspund, 
din partea institutului, de în
drumarea activității științifice 
studențești.

Se pune întrebarea : ce teme 
să ia în lucru studenții ? Te
matica, firește, variază de la 
facultate Ia facultate. La stabi
lirea ei însă este nevoie de o 
largă consultare pe de o par
te a tuturor cadrelor didactice

—« mulți dintre aceștia specia
liști de valoare, cu diverse le
gături în întreprinderile produ
cătoare — iar pe de altă parte 
a literaturii științifice mondiale 
în domeniul respectiv ; adău
găm aici și necesitatea unui 
sondaj fecund al ministerelor 
de resort și al direcțiilor teh
nice ale întreprinderilor".

*
Cu prilejul colocviului despre 

cercetarea științiiică a studen
ților organizat Ia limișoara, am 
ascultat și alte păreri. Conclu
zia care se desprinde este că 
formarea spiritului de investi
gație științifică a studenților, 
fundamentarea, teoretică a unor 
probleme de tehnologie. întreg 
procesul educării studenților pe 
direcția unor necontenite cău
tări tehnice, științifice — este 
indisolubil legat de o intensă și 
eficientă activitate de cercetare 
științifică în facultate și de 
continuarea acestei activități în 
perioadele de practică în pro
ducție.

împărtășind detalii din expe
riența muncii de cercetare știin
țifică a studenților, participan
ții la discuție au subliniat că, 
alături de cadrele didactice, un 
rol de seamă în îndrumarea și 
organizarea activității de cerce
tare științifică revine asociații
lor studenților Aportul asocia
ției nu trebuie să se reducă nu
mai la mobilizarea studenților 
și Ia antrenarea acestora în 
cercurile științifice. Va trebui 
să se intensifice mai mult acti
vitatea în direcția dezvoltării 
răspunderii studenților față de 
munca pe care o desfășoară în 
cercuri, în direcția dezvoltării 
pasiunii pentru cercetarea știin
țifică.



Unirea Principatelor o pagină
luminoasă din istoria patriei

Amintiri ale contemporanilor
Radu Rosetti moldoveni

if

„...Și Unirea era fără îndo
ială dorința fierbinte a națiu
nii întregi. îmi aduc aminte 
încă în casa noastră de vă
lătuci de la Pralea, nu numai 
de cuvintele pline de patrio
tică însuflețire ale tatei și ale 
mamei, ale moșilor mei, ale 
rudelor și prietenilor casei, 
dar și de acele ale slugilor și 
ale țăranilor. A suflat, în 
cursul acelor trei ani: 1856, 1857 
și 1858, un vînt deosebit de 
generos asupra Moldovei 
noastre, un vînt care nu vor
bea de bănci, de acțiuni, de 
întreprinderi, 
foloase, ci de 
jertfe pentru neam, un vînt 
la suflarea căruia oricine cu 
bucurie își vira mina cît mai 
în fundul buzunarului spre a 
aduna mijloacele trebuitoare 
pentru întemeierea viitorului 
acestui neam... Datu-s-au 
luptă pentru Unire și dincolo 
de Milcov, luptă frumoasă și 
departe de mine este inten- 
țiunea să micșorez valoarea 
ajutorului dat pricinii sfinte 
de naționaliștii munteni, dar 
neasamănat mai ușoară fost-a 
lupta pentru ei decît pentru 
moldoveni... în veci mîndră 
are dreptul să fie Moldova de 
lupta ce a dus-o pentru Uni
rea țărilor surori, temelie 
fără de care nu s-ar fi putut 
ajunge la întregirea Neamu
lui...".

de slujbe, de 
muncă și de

Lupu Costache

„...în casa noastră, aflată pe 
strada ce poartă astăzi nume
le tatălui meu, aveam o odaie 
despre soare-apune, a cărei 
fereastră dădea în grădina

. Lupta pentru Unire s-a desfășurat cu deosebită în
suflețire deopotrivă în Moldova, în Muntenia și în 
Transilvania. Memorialiștii moldoveni spre exemplu au 
păstrat în însemnările lor amintirea intensității entu
ziasmului patriotic care cuprinsese întreaga țară în 
anii de înfăptuire a statului național romîn. Radu 
Rosetti evocă atmosfera anilor 1856—1858 și aceeași 
perioadă este reînsuflețită de Lupu Cosțache, care 
notează o serie de detalii privind desfășurarea luptei 
pentru Unire la Bîrlad, unul din centrele însemnate 
ale Moldovei de sud. în sfîrșit, scriitorul Nicu Qane 
a dăruit literaturii noastre pagini de vibrant patrio
tism privind evenimentele din ianuarie 1859 legate de 
îndoita alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.

casei. La fereastră, pe lîngă 
puternice gratii de fier, erau 
și două rînduri de obloane de 
lemn, precum și o perdea 
groasă de postav verde.

în unul din pereții odăii era 
un dulap în zid, cu o ascun
zătoare în care părintele meu 
ținea hîrtii. Mai tîrziu mi-a 
spus el că acolo se păstrau 
proclamațiile și hîrtiile secre
te ale unioniștilor.

La sosirea unor anumiți 
oaspeți din țară, se închideau 
bine obloanele, se trăgea per
deaua de postav verde, așa că 
nu se mai putea zări nici o 
zare de lumină în odaie. După 
sobă puneau sfeșnicile cu lu
minări, iar pe masă hîrtie de 
scris, cerneală și condeie, fă
cute din pene de gîscă.

De multe ori am văzut adu- 
nîndu-se la noi pe Costachi 
Negri, Manolache Costachi, 
Alecu Cuza, Mihalache Kogăl
niceanu, Anastasie Panu, Mi
hai Jora, Rolla, Petrache 
vrogheni, mai tîrziu pe 
chiul meu Iorgu Radu și 
la care se mai adăugau 
parte din acei ce alcătuiau 
comitetul unionist al județului 
Tutova și al orașului Bîrlad...

...O veche tradiție aduna

Ma- 
un- 

alții, 
și o

sărbătorile Paștelor, toată lu
mea din orașul Bîrlad, la fru
moasa grădină publică ce a- 
cest oraș poseda. Comitetul 
unionist hotărîse, în mod se
cret, să se folosească de oca
zie, spre a face o manifesta
ție națională... plătind lăuta
rilor, îi sili să cînte Hora Uni
rii, ce era interzis, la acea 
epocă, de a fi cîntată în loca
lurile publice. Pe la orele 5 
p.m. era plină grădina de 
lume, cînd iată că apare co
mitetul unionist... La auzul 
fermecătoarelor sunete, s-a 
iscat un entuziasm de nede- 
scris în public. Ispravnicul 
timpului, Alecu Dia, cu sluj
bașii săi, ce erau în grădină, 
au trebuit să plece prin fun
dul grădinii ca să nu fie ex
puși mulțimii care se îmbă- 
tase de bucurie. Membrii co
mitetului unionist cu muzica 
în frunte, urmați de mulțime, 
au venit în centrul orașului, 
unde s-au adus vase de vin 
și s-a încins o horă ce a ți
nut toată noaptea, la lumina 
putinilor de păcură ce ardeau 

iluminau sărbătoarea..."

ria mare ca și durerea mare 
tot prin lacrimi se exprimă. 
Afară văzduhul clocotea de 
sunetul clopotelor tuturor bi
sericilor din oraș și de bubui
tul a 101 lovituri de tun.

Dacă astăzi, după 42 de ani 
de regim constituțional, pu
nem un interes atît de arză
tor pentru o simplă alegere 
parțială de deputat, își poate 
închipui cineva ce a trebuit 
să fie atunci cînd era vorba 
de prima alegere de domn, 
după 154 de ani de viață umi
lită și îngenunchiată.

Eu unul mărturisesc că nici
odată n-am avut o mai pu
ternică strîngere de inimă ca 
în fața acestui mare act care 
era prima piatră așezată în 
temeliile statului român. în 
acel moment am simțit indi
vidualitatea mea de român 
sporită, neamul meu înălțat; 
am văzut dintre negurile tre
cutului răsărind un soare nou 
care avea să ne încălzească 
și să ne lumineze calea spre 
un viitor și mai frumos.

Și într-adevăr, după 19 zile 
se împlini în București un act 
și mai măreț, alegerea lui 
Cuza Vodă de domn Țării Ro
mânești. Astfel că dorința cea 
mai vie, cea mai aprinsă, cea 
mai generală a națiunii româ
ne^ Unirea țărilor surori, era 
acum îndeplinită.

Desigur că mulți din gene- 
rațiunea actuală care vor ceti 
aceste rînduri amintitoare din 
vremi trecute, vor sta 
doială dacă nu cumva 
lunecat în exagerări 
mentale. Se poate că
rința mea de a colora mai viu 
mișcarea de atunci să fi în
trebuințat cuvinte pe care un 
istoric rece le-ar fi înlăturat. 
Dar mi se va ierta, căci am 
fost însumi martor la aceste 
evenimente unice în istoria 
noastră contimporană ; am 
împărtășit însumi emoțiunile 
ce au zguduit inima mult în
cercatului nostru popor, am 
trecut însumi rînd pe rînd 
prin toate crizele lui de neas- 
tîmpăr, de îndoieli, de speran
țe, de bucurii, la o vîrstă cînd 
aceste mișâă'ri sufletești nu se 
uită..."

Prezentarea de condoleanțe
la ambasada Indiei

*■

itl centrul Timișoarei

ia în- 
am a- 
senti- 

în do-

Ambasadorului Indiei la Bucu
rești, K. R. F. Khilnani, i-au fost 
prezentate, miercuri dimineața, 
condoleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a prințului minis
tru al Indiei, Lal Bahadur Shastri.

La sediul ambasadei au venit 
Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alți membri

Casă memorială

ai conducerii acestui minister, 
deputați în Marea Adunare Na
țională, personalități ale vieții cul- 
tural-științifice.

De asemenea, au prezentat con
doleanțe șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

în fața portretului îndoliat al 
primului ministru Lal Bahadur 
Shastri s-a păstrat un moment de 
reculegere, după care s-a semnat 
în cartea de condoleanțe.

In repertoriul Teatrului de Ope
ră și Balet au intrat două noi lu
crări coregratice : ,,Concertino" și 
„Nastasia", prezentate miercuri 
seara pe scena primului nostru 
teatru liric.

Baletul „Concertino", transpune
re coregrafică a cunoscutei com
poziții de tinerețe a lui Dinu Li
pani „Concertino în stil clasic",

Celălalt balet, intitulat „Nasta
sia", este inspirat după binecunos
cuta piesă a lui G. M. Zamlirescu 
„Domnișoara Nastasia".

Muncitori forestieri pe Valea Gurghiului

Foto : AGERPRFS

15 țări : 
Cehoslo-
F. Ger- 
Iugosla-

la
ie- 

vor

tt Uniunea europeană de tenis 
de masă a alcătuit lista celor mai 
buni jucători pe anul 1965.

La bărbați, pe primul loc se si
tuează campionul european, suede
zul Kjell Johansson. Dorin Giur- 
giucă (România) ocupă locul patru 
in acest clasament.

La leinei locul îptji este Împăr
țit de jucătoarele Fălcii (Ungaria) 
și Shannon (Anglia). Maria Ale
xandru (România) este situată pe 
locul trei la egalitate cu Grinberg 
(U.R.S.S.), iar Ella Constantinescu 
figurează pe locul nouă.

echipa Olimpia

• In cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" 
la tenis de masă (masculin), C.S.M. 
Cluj va întîlni miercuri 19 ianuarie, 
la București, 
Ljubljana.

® Intre 31 
nuarie și 2 
bruarie . se 
desfășura la Fra
ga campionatele 
internaționale de 
tenis de masă ale 
R. S. Cehoslova
ce. La actuala edifie și-au anunțat 
participarea sportivi din 
Anglia, Austria, Bulgaria, 
vacia, R. D. Germană, R. 
mană. Finlanda, Franța, 
via, Olanda, Polonia, România, 
Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

■ s 4JIW||

...Cînd Kogălniceanu își is
prăvi discursul, toată lumea 
plîngea în tribune, căci bucu-

Cezar Petrescu
La Bușteni au fost terminate 

lucrările de restaurare a casei 
memoriale Cezar Petrescu. Vila 
in care scriitorul și-a petrecut o 
parte din viață, adăpostește în cele 
15 încăperi ale sale peste 10 000 
de volume din biblioteca persona
lă, 3 000 de opere cu dedicații 
din partea unor personalități cul
turale și artistice din țară și de 
peste hotare, 1 500 de scrisori din 
corespondența lui și un număr 
mare (peste 100 000) de pagini de 
manuscris rămase de la scriitor.

(Agerpres)

(Agerpres) (Agerpres)

COORDONATE NECESARE
TEHNOLOGIE MODERNĂ

CALIFICARE ÎNALTĂ
(Urmare din pag. I)

ARIPA „OCROTITOARE"

NU AJUTĂ ZBORUL
(Urmare din pag. I)

tru carte s-a arătat imediat, 
anul 1 Anghel Petre a ieșit 
‘liman „tras de păr".

Iată insă că slăbirea unei for
te a molipsit.

Cum priveau actele de indis
ciplină unii dintre colegii de 
clasă ai lui Anghel ?

în ochii unora ele apăreau 
ca niște „bravuri". Lui i se tre
cea totul cu vederea din sim
plul motiv al unei „colegiali
tăți" greșit înțelese. Clasa, or
ganizația U.T.C. de aici nu s-a 
sesizat sau, s-au lăsat induse in 
eroare de direcția greșită a 
manifestărilor lui și, mai ales, 
n-a găsit forje și mijloace cu 
care să întrerupă drumul greșit 
al unuia dintre colegi. Nu e 
mai pu(in adevărat că nici 
Anghel, de care, in primul rînd, 
depindeau eforturile pentru a-și 
schimba drumul greșit pe care 
apucase, n-a întreprins nimic.

Vremea a trecut. Au urmat 
anii II — III 
cu înmulțirea 
disciplină au 
intensitate și
tină vreme după ce a trecut la 
instruirea practică în uzina 
„Electroaparataj", Anghel Pe
tre a lovit o femeie de serviciu 
din seefia unde învăța meserie. 
Aici, o parte din „electromag- 
ne(ii“ noștri au început 
Să dea semne de viată, 
tetul U.T.C. din uzină a 
tal cu ei, l-a sfătuit, i-a
care trebuie să fie comporta
rea unui viitor muncitor.

Erau, într-un cuvint, toate 
condițiile ca Anghel să se co
rijeze, Cu o condifie insă: și

In 
la

— IV, dar, odată 
lor, actele de in- 
ciștigat și ele in 
frecventă. La pu

celelalte foțțg — familia, părin- 
să acționeze în același sens 
Școala, unindu-și 
cele ale cadrelor 
pare insă că aici

a-

Primul congres panamerican 
al Institutului american de apli
care a ultrasunetelor în medicină 
a decernat prof. dr. ION STOIA, 
medic emerit, directorul Centru
lui metodologic de reumatologie 
din București, o distincție știin
țifică denumită diplomă de recu
noaștere.

în legătură cu acordarea
cestei distincții, savantul român 
a declarat redactorului Agerpres, 
S. Lucian :

Diploma a fost acordată ca o 
recunoaștere pe plan mondial a 
studiilor noastre privind aplica
rea energiei ultrasunetelor în me
dicină. Colectivul științific cu 
care am colaborat în acest do
meniu în cadrul Centrului meto
dologic de reumatologie, din care 
fac parte dr. Aretina Georgescu, 
dr. Dumitru Marin, dr. Cărei 
Vainer și alții, a introdus hidro- 
cortiznnul în afecțiunile reuma
tismale cu ajutorul ultrasunetelor. 
La această metodă folosită pentru 
prima dată în medicină s-a
juns după studii laborioase, și

a-

ea a dat rezultate hune: a în
locuit infiltrațiile cu hidrocorti- 
zon, dublînd totodată efectul lor. 
Metoda care se aplică în țara 
noastră a fost studiată timp de 
un an de zile de Institutul de 
ultrasunete din S.U.A. și comu
nicată la recentul congres pan
american desfășurat în Peru, la 
Lima. La această manifestare a 
fost recunoscută valoarea practi- 
co-științifică a noii metode ro
mânești, ea fiind considerată ca 
o contribuție valoroasă adusă pe 
plan internațional de către școala 
medicală din țara noastră.

Această realizare devine mai 
importantă dacă avem în vedere 
că Centrul metodologic de reuma
tologie este o unitate creată nu
mai cu cinci ani în urmă. Mă 
folosesc de acest prilej pentru a 
releva că în acest răstimp au 
fost rezolvate de către cercetă
torii centrului 107 teme științifi
ce, dintre care 97 legate de prac
tica imediată. Totodată, au fost 
întocmite unele lucrări originale, 
apreciate și peste hotare.

• în turneul internațional 
baschet feminin de la Jihlava, 
prezentativa Cehoslovaciei a 
vins formația Bucureștiului 
scorul de 55—49 (29—25), iar
lecționata Milano (echipa Italiei 
joacă sub acest nume) a fost în
trecută de echipa orașului Jihlava 
cu scorul de 62—58 (22—26).

Vaccinarea anfipoliomieUticâ
în întreaga țară a început vac

cinarea antipoliomielitică a copii
lor nășcuți între 1 noiembrie 1964 
și 1 noiembrie 1965 și de revac- 
oinare a copiilor născuți între 
1 noiembrie 1963 și 1 noiembrie 
1964, precum și a elevilor din cla
sa I elementară. în vederea înde
plinirii cu succes a acestei ac
țiuni un colectiv de cercetători ai 
Institutului „Dr. I. Cantacuzino" 
din Capitală a preparat și pus la 
dispoziția unităților medicale tipu
rile de virus vaccinai realizat du-

pă metoda Sabin (virus viu 
nuat).

Din anul 1957. de la introdu
cerea vaccinării antipoliomieliti- 
ce îmbolnăvirile au scăzut în 
mod considerabil. România se si
tuează astăzi printre țările în care 
această maladie se află în curs de 
lichidare. în ultimii trei ani a fost 
înregistrată cifra de morbiditate 
a acestei afecțiuni sub 0,1 la suta 
de mii de locuitori.

ate-

(Agerpres)

de 
re
in-
cu 
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• Răspunzînd invitației clubului 
sportiv „Sapolarnik", tostul cam
pion olimpic Piotr Bolotnikov a 
luat startul în cursa de 10 000 m 
in orașul Norilsk, situat 
de cercul polar.

După ciștigarea cursei, 
kov a declarat : ,,A fost
originală cursă la care am partici
pat în cariera mea sportivă. Am 
alergat la lumina lunii, la o tem
peratură de —50 grade. Adversa- 
îji mei, evident maf obișnuiți cu 
aceste condiții, mi-au pus proble
me dificile.

dincolo

Bolotni- 
cea mai

• Vineri, la Predeal începe tri
unghiularul internațional de bia- 
tlon la care participă echipele de 
schi ale Suediei, R. D. Germane și 
României. Intîlnirea suscită un 
interes deosebit, constituind revan
șa de 
piima 
de 20 
dihnă, 
de 
probe se vor desfășura în cursul 
dimineții, cu Începere de la ora 
10.

Echipa țării noastre cuprinde pe 
Vilmoș, Cimpoia, Bărbășescu, Bă- 
descu și Carabela.
• Federația 

a definitivat 
reprezentative 
Fotbaliștii austrieci vor susține ur
mătoarele 
(24 aprilie 
(22 mai la 
septembrie 
(2 octombrie la Helsinki), cu Sue
dia (5 octombrie la Stockholm) și 
cu Ungaria (30 octombrie la Buda
pesta).

la Altenberg (R.D.G.). In 
zi, este programată proba 
km; sîmbătă este zi de o- 
iar duminică are loc proba 

ștafetă 4 x 7,5 km. Ambele

austriacă de fotbal 
calendarul echipei 
pe anul acesta.

partide : cu U.R.S.S. 
Ia Viena), cu Irlanda
Viena), cu Olanda (18 
la Viena), cu Finlanda

(Agerpres)

tă
cu 
cu 
Se 
n-au fost înțelese așa 
buie. Ajutorul pe care școala, 
organizația U.T.C începuseră să 
i-1 dea a fost privit printr-o 
oglindă deformată. „Are cineva 
ceva cu copilul meu" — au 
spus părinții pînă la urmă. In 
fafa faptelor, argumentul a că
zut dar i-au luat locul un al
tul : „Ce să-i fac, tovarășe di
riginte ? Dacă dumneavoastră 
n-aveți ce-i face, dar eu 1", se 
tinguia părintele elevului, a- 
juns, se pare, pînă la 
el la o concluzie mai 
despre propriu-i fiu.

Era însă, după cile 
prea tîrziu-. pentru fapte gra
ve, printre care îndrăzneala de 
a ridica mina asupra unui ca
dru didactic, el a fost aspru 
sancționat.

...Stăteam in sala Casei ele 
cultură a tineretului unde se 
discuta cazul lui Anghel. Erau 
de fată părinții, profesorii, re
prezentanții organizației U.T.C., 
era de fată și el. în două mii de 
cazuri aceleași forje reușiseră, 
intr-unui nu. Este, In asta, și 
o părere de rău, dar și 
lej de învățăminte.

„Ca drumul să iasă 
spune acea cunoscută 
necesar ca niciuna dintre for
jele călăuzitoare să nu slăbea
scă sau să abandoneze...". în 
cazul lui Anghel una abando
nase —• familia. Fiindcă și prea 
mare Îngăduință, în procesul de 
educație, pînă Ia urmă tot aban
don se cheamă I

eforturile 
didactice, 
lucrurile 
cum tre-

urmă și 
realistă

se pare,

Dovedind încă o dată grija 
sa proverbială față de starea 
agregatelor, Eroul Muncii So
cialiste Ștefan Tripșa, maistru 
principal în secție, a ținut să 
precizeze :

— Dacă pînă acum mai exis
ta obiceiul de a nu se respecta 
întocmai graficul de oprire a 
cuptoarelor pentru reparații pe 
considerentul că ele nu pre
zentau semne de uzură, pentru 
viitor trebuie să renunțăm com
plet la o asemenea practică. O 
singură cărămidă uzată pe vatra 
cuptorului, o singură 
ține,

defecți- 
fie ea cit de măruntă, 

poate duce în scurtă vreme la 
scoaterea cuptorului dih func
țiune, dacă reparația nu se e- 
fectuează imediat și la cel mai 
înalt grad calitativ.

în întreținerea 
în exploatarea lor 
Iul esențial 11 are, 
Iul de pregătire profesională a 
celor care le deservesc. Noua 
tehnologie de elaborare, sarci
nile sporite privind îmbunătă
țirea calității metalului! însuși
rea a noi mărci de oțeluri, 
creșterea procentului de oțeluri 
calmate și aliate cer o înaltă 
calificare. Și pentru că majori
tatea covîrșitoare aoțelarilor 
o constituie tinerii, organizația 
U.T.C. trebuie să aibă principa
lul rol în inițierea, organizarea 
și urmărirea unor acțiuni pri
vind îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale a tuturor catego
riilor de salariați.

•— Cea mai obișnuită formă 
de ridicare a calificării oțela- 
rilor o constituiau cursurile in 
afara orelor de producție, ne 
spune loan Cristea, secretarul 
Comitetului organizației U.T.C.

cuptoarelor, 
corectă, ro- 
insă, nive-

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
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I
I
I
I 
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din oțelărie. Pînă acum, în or
ganizarea lor întîmpinam nea
junsuri: numărul mare de lecții 
predate la cite 3 săptămîni era 
greu de urmărit, din această 
cauză mulți tineri nu le dă
deau atenția cuvenită. într-o 
adunare generală U.T.C. s-a 
făcut o propunere bazată pe 
sistemul folosit de maistrul 
Tripșa : numărul de lecții să fie 
tnai mic, iar acestea să fie pre
date pe echipe de oțelari, în 
zilele în care cuptoarele lor 
intră în reparații la rece. Con
ducerea secției a găsit bine
venită această propunere. Fie
care cuptor staționează cite 
7—8 zile pe trimestru, timp în 
care o echipă de topitori poate 
parcurge jiu jfciclu de 6 teme, 
în aceste ziîej4 ore vor fi fo
losite pentru studiu, iar restul 
la ajutorarea echipelor de zi
dari și lăcătuși, pentru scurta
rea timpului de reparații.

Un sondaj efectuat de orga
nizația U.T.C. în rindul tineri
lor, a evidențiat dorința aces
tora ca, în afară de cursul de 
bază, să se inițieze și într-o 
meserie înrudită. Astfel, cei de 
pe mașinile de șarjare și maca
ralele din hala de turnare au 
cerut să învețe și meseria de 
electrician sau lăcătuș, ceea ce 
le-ar permite să remedieze sin
guri defecțiunile mici care a- 
par pe aceste utilaje. Dorința 
tinerilor n-a rămas fără ecou ; 
în curînd 
cursuri, 
U.T.C. a 
peste 200

...Așadar, Hunedoara învață. 
Ritmul rapid al evoluției tehni
cii cere un pas corespunzător. 
Și oțelarii hunedoreni știu 
și-l potrivească.

vor începe și aceste 
la care organizația 
mobilizat pe toți cei 
de tineri din otelărie.

să

drept, 
lege, eparcă 

Corni- 
discu- 
arătat

un pri-

Cadru din filmul „Trageți in Stanislas"CARNET

CINEMATOGRAFIC

genda cinema- 
Atografică săp- 

tflmînală cu
prinde noi ti
tluri în genul 
de aventuri: 
„Trageți în Sta
nislas" și „Ca
tifeaua nea

gră". Ele se adaugă unor pe
licule mai vechi ca „Old 
Shatterhand", „Ultima caval
cadă spre Santa-Cruz", „Ju- 
dex", „Îndrăznețul Pardail- 
lan" etc. Despre filmele în 
reluare am mai avut prilejul 
să discutăm. „Old Shatter
hand" și „Ultima cavalcadă", 
în ciuda succesului de casă 
repurtat nu trebuie să-i ame
țească pe tovarășii de la di
fuzarea filmelor. Filmele aces
tea ne-au silit din nou să re
flectăm asupra viciilor pe care 
le creează în cultura cinema
tografică a tinerilor suroga
tele de western și asupra da-

tortei rețelei cinematografice 
de a ne oferi opere de valoare 
și în acest domeniu. Inițiati
va de a aduce pe ecranul a- 
nului 1966 „Diligența" de 
John Ford (unul din cele mai

Stanislas (alias Jean Marais) 
este o comedie polițistă în 
care intriga aventuroasă este 
persiflată („Trageți în Stanis
las"). Genul parodiei poli
țiste a apărut ca o reacție la 
saturarea spectatorilor față de 
filmele de „groază", mister, 
acțiune", în care mari naivi
tăți sînt tratate cu o seriozi
tate de-a dreptul neserioasă. 
Pe o construcție dramaturgică 
perfect polițistă, Dudrumet 
însăilează momente de un co
mic irezistibil. Jean Marais e 
pus să-și amintească de tine-

tul secolului. In ultimă instan
ță, filmul lui Dudrumet demi- 
tifică aventura, făcînd-o să 
se pulverizeze prin rîs.

Parodia polițistă trebuie sa
lutată nu numai pentru spi
ritul ei autocritic, dar și pen
tru că-i prilejuiește spectato
rului o relaxare binevenită. 
Pe lîngă această categorie 
filme — repetăm necesară 
peisajul cinematografic — 
nărui spectator dorește
vadă filme de aventuri în care 
evoluează eroi generoși, devo
tați unei cauze înalte, adevă-

de 
în 
ti
să

Aventura pe ecran
remarcabile westernuri ale 
studiourilor americane) pare 
a fi un început de bun augur 
și de atitudine activ autocri
tică. Sperăm că aceasta va fi 
prima floare a unei primăveri 
cinematografice mult aștepta
te atît în domeniul filmului 
de aventuri cit și al celorlalte 
genuri.

Cel de-al doilea film al lui 
J. Ch. Dudrumet despre ono
rabilul agent „foarte secret"

rețea filmelor 
spadă duelînd 
douăzeci ca pe vremea muș
chetarilor, să sară de pe zi
durile crenelate ale castelelor 
dar și să gonească cu viteză 
de bolid la volanul unui au
toturism elegant. Disputa în 
jurul listei agenților organi
zației secrete „13 coloane" se 
transformă într-o goană co
mică în genul bufonadelor din 
comediile mute de la începu

de mantie și 
în plin secol

cea

rate modele de comportament 
în viață.

In această categorie își pro
pune să se încadreze o sin
gură peliculă și anume
realizată de studiourile Defa 
din Republica Democrată Ger
mană, care rulează în această 
săptămînă pe ecrane. „Cati
feaua neagră" este o povesti
re cinematografică polițistă 
destul de corectă. Eroii filmu
lui sînt lucrători ai securității

CIMMATOGRAFE
DUMINICA LA ORA 6

rulează la Patria (orele ÎOj 
12,15 î 14,15 î 16,30 ; 18,45 | 
21), Gloria (orele 10» 12;i»î 
16; 18; 20).

TREI SURORI — cinemascop 
ruleazl la Republica (orele 
9, 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop —

In completare Vezi rîndune- 
lele se duc rulează la Giu- 
Iești (orele 16; 18,15; 20,30; 
— In completare — Sesi
unea Marii Adunări Națio
nale — decembrie 1965), 
Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 — 
în completare — Surorile 
Press).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS 
rulează la București (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21) ; Feroviar (orele 
9,30; 11,45, 14; 16,15; 18,30;
20.45) ,

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează Ia Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30;
20.45) .

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Festival (orele 
.9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grivița (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Melodia
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) .

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
în completare Plante acva
tice — rulează la Lumina 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15;.
20.30) , Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21 — în completare 
— Pionieria nr. 6/1965), 
Lira (orele 15; 17; 18,45; 
20,30 — în completare —i 
Păpușarii).

SAȘA
în completare — Meciul de 
fotbal România — Portuga
lia — rulează la Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30), Flamura (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

I
I
I
■ DUMINICĂ LA NEW YORK 

rulează la Central (orele 
13,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

20,45).

TATĂI, SOLDATULUI

Iîn completare — De la pes- 
cari adunate — rulează Ia 
Unic (orele 14,15; 16,30;

118,45; îl), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— în completare — Meciul 
de fotbal — România —

■ Portugalia), Modern (orele
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30?

121 — în completare — Se
siunea Marii Adunări Na
ționale — decembrie 1965).I 
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UNCHIUL MEU
rulează la Doina (orele 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15 — Program pentru
copii — ora 10).

A ÎNCEPUT CU O LUPĂ — 
CĂDERE LIBERĂ — MARI
NARII SOVIETICI ÎN DANE
MARCA — PUCUL — O 
GRĂDINA A ARTEI .

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

CAMERA ALBĂ
în completare — Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965 — rulează la 
Floreasca (orele 9,30: 11,45; 
14; 16,15; 18.30; 20,45).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

în completare — Două i*re- 
ioane — rulează la Dacia 
(orele 9,30—14 în continua
re, 16.15; 18.30; 20.45).

CREDEȚI-MĂ, OAMENI ! .
rulează la Buzești (orele $5; 
17.30; 20)

DE-AȘ FI... HARAP ALB
în completare — Universuri 
picturale — rulează la Cps- 
mos (orele 16; 18; 20).

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

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Bucegi (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Drumul Sării (orele 
11; 15,30; 17.45; 20).

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

în completare — Cei mai 
tineri din Europa — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30), Popular (orele 10.30; 
16; 18,15; 20,30).

FATA EUI BUBE
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 17,45; 20), Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,30).

I COPII ÎNDRĂZNEȚI
în completare — Creionul 

* pierdut — rulează la Vitan

I. (orele 16: 18,15; 20,30).

care trebuie să demaște (și- 
pînă la urmă își îndeplinesc 
misiunea) o bandă de agenți 
ce fac trafic cu secrete de fa
bricație. Intriga însă este 
complicată cu o poveste de 
triunghi conjugal în care este 
implicat tocmai agentul care 
urma să părăsească fraudulos 
frontiera cu concursul erotic 
și binevoitor al unei complice 
care pe lîngă alte arme folo
sește și farmecul feminin. O 
elementară prevedere a spio
nilor este însă tocmai evitarea 
oricăror complicații ce pot 
atrage atenția celor din jur. 
Realizatorii au dorit probabil 
să prindă doi iepuri: o intri
gă cu implicații etico-familia- 
re pe un schelet polițist. Re
zultatul : un hibrid în care și 
o intenție și cealaltă s-a di
luat. Rămîne oarecum contu
rată figura lucrătorului orga
nelor de securitate, Alexander 
Berg, care fără a fi construit 
ca un infailibil Sherlok Hol
mes convinge tocmai prin mi
cile sale erori.

Aventura este așadar o per
manență pe ecrane, venind în 
întîmpinarea preferințelor ti
nerilor spectatori. O mai exi
gentă alegere a filmelor se 
impune însă, mai ales în do
meniul pe care îl aminteam t 
filmul de aventuri eroic, în 
care să strălucească figuri de 
o bogată forță interioară, oa
meni în genul neuitatului și 
legendarului Richard Sorge.

ATANASIE TOMA
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Î!î cadru! aranjamentului de schimburi culturale dintre Republica Socialistă România 
și S.U.A. la Chicago s-a deschis expoziția de tapiserie românească. In fotograiie : aspect 

dinti-o sală a expoziției

Conferința tricontinenfalâ
In capitala Cubei 

iș’i continuă lucrările 
prima conferință de 
solidaritate a popoa
relor din Asia, Africa 
și America Latină. în 
cadrul comisiilor Con
ferinței a continuat 
activitatea de defini
tivare a proiectelor 
celor mai importante 
rezoluții. Ele urmează 
să fie supuse aprobă
rii delegaților într-o 
ședință plenară.

în cinstea forumului 
celor trei continente 
a fost deschisă o ma
re expoziție de lucrări 
ale pictorilor din A- 
merica Latină. Nu de
parte de hotelul „Ha- 
bana Libre" a fost a- 
menajată expoziția 
„Cuba — teritoriu li
ber al Americii", care 
prezintă delegațiilor 
si oaspeților principa
lele etape ale revolu
ției cuban e.

în „runda

Nu numai .,cei șase" așteap
tă cu înfrigurare, cu speranță 
și cu teamă, ziua de 17 ianua
rie, cînd este programat să se 
țină Ia Bruxelles primul ple
num al Consiliului Ministerial 
al C.E.E. Această dată este în
tîmpinată cu aceleași sen
timente de toți membrii 
G.A.T.T., în perspectiva reluă
rii dezbaterilor din cadrul 
rundei Kennedy, dar mai ales 
de S.U.A., inițiatoarea tratati
velor de la Geneva, aflată în
tr-o acută criză de timp.

ntr-adevăr împuternicirile acordate 
de Congresul american președinte
lui, în vederea negocierilor Ken
nedy, expiră în iunie 1967. 
Aceasta înseamnă că tratativele pro- 
priu-zise trebuie să ducă la 
acord cel mai tîrziu Ia începutul 
anului viitor, pentru a da posibili
tatea parlamentelor să-l ratifice în 
timp util. Dar, după cum observă 

cu amărăciune reprezentanții S.U.A., tratativele 
de fond nici măcar n-au început. Și aceasta, da
torită crizei din Piața comună care, la rindul ci, 
a fost declanșată de cunoscuta poziție a Franței 
în problemele integrării vest-europere. Desigur, 
în; absența Franței contactele între reprezentanții 
C.E.E. și ceilalți paticipanți la negocieri au con
tinuat, dar ele au avut un mers în gol, honoris- 
catisa, și n-au dus, bineînțeles, la nici un rezultat.

Statele Unite își puseseră mari speranțe în 
runda Kennedy. Ea fusese lansată de defunctul 
președinte al Statelor Unite tocmai pentru a face 
mai puțin eficiente discriminările impuse de țările 
vest-europene (mai ales la cele din Piața comună) 

unora dintre exporturile americane. Propunerea 
’ de reducere generală a tarifelor vamale cu 50 Ia 

sută slujea cît se poate de bine acestui țel.
Vest-europenii însă au dezamăgit. Mai

Poe(i români
editați în U.R.S.S

• RECENT, editura „Hudojeslvennaia Literatura’ 
a tipărit un volum de versuri ale poeților din țările 
socialiste europene intitulat „Noi, cei din secolul 
XX". Traducerea versurilor a tost realizată de un 
colectiv de cunoscuți poeți și traducători, sub re
dacția poetului Evgheni Vinokurov.

Volumul cuprinde creații ale poeților români Tu
dor Arghezi (în traducerea Annei Ahmatova), Ma
ria Banuș, Ion Bănufă, Mihai Beniuc, Demostene 
Botez, Ion Brad, Nina Cassian, Dan Deșliu, Eugen 
Jebeleanu, Veronica Porumbacu, Cicerone Theodo- 
rescu și Tiberiu Utan. La stîrșilul volumului 
inserate scurte prezentări ale poeților incluși 
antologie și ale operelor lor mai importante.

hot
încheierea
intilnirii

de la Lagos
plenară deIn ședința 

miercuri dimineața a conferin
ței primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului — desfășu
rată cu ușile Închise — au 
luat cuvintul, intre alții, pri
mul ministru al Maltei, Olivier 
Borg, și premierul Canadei, 
Lester Pearson. Acesta din ur
mă s-a reierit ia eventuala a- 
plicare a Cartei Națiunilor U- 
nile cu privire la recurgerea la 
forță, menționînd insă că a- 
ceasta poate ii luată în consi
derare abia începînd din luna 
martie întrucît, după părerea 
sa, pină atunci trebuie așteptat 
efectul sancțiunilor economice 
aplicate Rhodesiei.

Agențiile de presă relevau 
în legătură cu aceste luări de 
cuvînt că, deși reprezentanții 
unor țări sprijină poziția bri
tanică, ei fac totuși mențiunea 
că dacă, intr-un timp determi
nat sancțiunile economice se 
dovedesc a nu fi fost suficien
te pentru înlăturarea regimului 
lui Smith va fi necesară lua
rea în considerare a problemei 
folosirii forței.

Kennedy

Incertitudini

un

JAPONIA. Monumentul închinat tetiței SA- 
DAKO, victimă a bombardamentului atomic, în 

Pia[a Păcii din HiroșimaI 
I 
I 
I 
I 
i 
I

Luptele din Vietnamul de sud la Santo

Funeraliile
lui Lal Bahadur Shastri

avut loc fune-
Bahadur Shas-

Miercuri au 
raliile lui Lai 
tri, fost prim-ministru al In
diei. Numeroși locuitori au ie
șit pe străzile capitalei indi
ene, în timp ce cortegiul fune
rar a plecat de la reședința 
fostului șef al guvernului in
dian, spre rîul Jumna, unde, 
potrivit tradiției hinduse, au 
îoc incinerările. în urma afe
tului de tun pe care era așezat 
sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Shastri se aflau rudele 
apropiate ale defunctului, 
membri ai guvernului indian, 
deputați, precum și reprezen
tanți ai unor state străine.

La ceremonia de doliu au 
rostit cuvîntări președintele 
Indiei, Sarvepalli Radhakrish-

nan, primul ministru Gulzari- 
lal Nanda, precum și primul 
ministru al U.R.S.S., Ale
xei Kosîghin, vicepreședinte
le S.U.A. Hubert Humphrey, 
Louis Joxe, ministrul de stat 
al Franței, primul ministru al 
Afganistanului, Maiwandwal, 
George Brown, ministru pen
tru problemele economice 
Angliei, primul ministru 
Nepalului, S. B. Thapa, 
alții.

Pe malul vestic al rîului 
Jumna, unde a fost incinerat 
Lal Bahadur Shastri, va fi 
creat un parc. Tot aici au fost 
incinerați Mahatma Gândi și 
Jawaharlal Nehru.

al 
al
Și

Congresul P.S.D.I. și-a încheiat lucrările
Marți s-au încheiat la Na

poli lucrările Congresului al 
XIV-lea al Partidului Social- 
Democrat Italian. Delegații au 
adoptat, cu majoritate de vo
turi, documentul final, care

• INTRE 25 decembrie și 12 ianuarie 1966, prof, 
Petre Raicu de la Universitatea „București" a făcut 
o vizită in U.R.S.S. Ia invitația Universității „Lomo
nosov". In cursul șederii sale în U.R.S.S., prof. Pe
tre Raicu a vizitat mai multe laboratoare de geneti
că din cadrul universităților din Moscova și Lenin
grad și ale unor institute ale Academiei de Științe 
a U.R.S.S., și a prezentat la Universitatea din Mos
cova și la cea din Leningrad două conferințe pri
vind cercetările actuale în domeniul geneticii desfă
șurate în România.

• ÎN PREZENȚA a numeroși critici de artă, pic
tori, ziariști etc. s-a deschis miercuri, la Galeriile 
Lambert din Paris expoziția pictorului român Ion 
Gheorghiu.

Au participat reprezentanți ai Ambasadei române 
la Paris.
• DUPĂ cum anunță agenția TASS, președintele 

Franței, Charles de Gaulle, a primit miercuri pe 
ambasadorul U.R.S.S. la Paris, Valerian Zorin, și a 
avut cu el o convorbire referitoare la dezvoltarea 
relațiilor între Franța și U.R.S.S.

Președintele Franței a acceptat invitația de a vi
zita U.R.S.S. în cursul anului 1966. Data și progra
mul vizitei vor fi stabilite ulterior.

• POTRIVIT știrilor provenite din Kampala, 
Uganda a rupt relațiile diplomatice cu Marea Brita- 
nie. Primul ministru al Ugandei, Milton Obote, la 
sosirea din Sudan, unde a Întreprins o călătorie de 
cîteva zile, a declarat ziarului sudanez „Al Ayyam" 
că guvernul Ugandei dorește să respecte aplicarea 
în întregime a rezoluțiilor adoptate anterior de 
Organizația Unității Africane, referitoare la sanc
țiunile împotriva Rhodesiei.

violente

Acțiuni antirasiale
ale studenților

americani

se pronunță pentru unificarea 
cu Partidul Socialist Italian.

în problemele de politică 
internă, rezoluția congresului 
subliniază că „social-democra- 
ții vor continua să sprijine 
actuala politică de centru- 
stînga" dusă de guvern. în 
problemele de politică ex
ternă se reafirmă atașa
mentul față de Alianța A- 
tlantică și față de unitatea po
litică (vest-europeană) consti
tuită pe baze suprastatale.

In Statele Unite au loc noi 
acțiuni de protest împotriva 
asasinării de către rasiști a tâ
nărului negru Samuel Younge, 
militant pentru drepturile ci
vile. La Universitatea din 
Tuskegee, Alabama, unde a 
învățat Younge, studenții or
ganizează aproape zilnic de
monstrații. O nouă acțiune de 
protest a avut loc ieri după a- 
nunțarea hotărârii autorităților 
locale de a pune în libertate 
sub cauțiune pe un alb acuzat 
de asasinarea lui Samuel 
Younge.

• La Washington, 
600 de militanți ai 
tului studențesc de coordona
re a acțiunilor neviolente" au 
demonstrat în(fața Casei Albe. 
Ei purtau fotografia lui 
Younge și pancarte cu inscrip
ția : „Asasinarea militanților 
pentru drepturile civile tre
buie să fie considerată crimă 
federală". Poliția a operat a- 
restări în rindul participanți- 
lor la demonstrație.

O altă acțiune antisegrega- 
ționistă a avut loc la un insti
tut de învățămînt superior din 
Birmingham, Alabama. Sute 
de studenți negri de aici au 
protestat împotriva atitudinii 
ostile a administrației institu
tului față de militanții pentru 
drepturile civile ale populației 
de culoare.

Samuel

aproape
„Comite-

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale sovietice

în R. P.
12 ianuarie, Ia Ulan BatorLa 

a sosit delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice, 
în frunte cu L. Brejnev, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., care 
va face, la invitația C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar 
gol și a guvernului mongol, 
zită oficială de prietenie în 
publica Populară Mongolă.

La gara din Ulan-Bator, delega
ția sovietică a fost întîmpinată de 
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mongole, 
de J. Sambu, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, și de 
alțî conducători ai R.P. Mongole.

J. Țedenbal și L. Brejnev 
rostit scurte cuvîntări.

Delegația sovietică a făcut 
aceeași zi o vizită la C.C. 
P.P.R.M. și la Consiliul de Miniștri 
al R.P. Mongole, unde a avut loc

Mongolă
o convorbire între conducători de 
partid și de stat ai R. P. Mongo
le și membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii So
vietice.

R. S. CEHOSLOVACĂ: Ve
dere de la Fabrica de alu
miniu din Ziarnad Hronom 

(Slovacia)

diplomației

Mon- 
o vi-

Re-

au

în 
al

Întîlnire

HoȘiMin — A. Șelepin
La 12 ianuarie, delegația 

Uniunii Sovietice, condusă de 
Alexandr Șelepin, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., s-a întîlnit
Ho Și Min, președintele C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam.

CU

Vest-europenii însă au dezamăgit. Mai întîi, 
după cum am văzut, a izbucnit criza din C.E.E. 
Apoi, nici A.E.L.S.-ul n-a strălucit prin fideli
tate față de perceptele rundei. în loc să-și reducă 
taxele la importuri, Marea Britanie le-a majorat, 
aplicînd cunoscuta suprataxă de 15 și apoi de 10 
la sută pentru importurile de produse industriale. 
Totodată Londra a fost acuzată și de subvențio
narea exporturilor, întrucît, în virtutea dispozi
țiilor adoptate în octombrie 1964, exportatorii bri
tanici obțin rambursarea unei părți din taxele de 
export, mergînd pînă la 3 la sută din valoarea 
bunurilor exportate. Și în acest timp runda 
Kennedy bate pasul pe loc.

Această situație nu putea să nu provoace la 
Washington o iritare crescîndă. Americanii văd 
că în locul unei reduceri lineare de 50 la sută, în 
prezent există doar o palidă șansă de reducere cu 
20-30 la sută, și aceasta numai la produsele in
dustriale și numai la ceea ce rămîne în afara 
unei lungi liste de excepții. Dar nici măcar aceas
tă redusă posibilitate nu se poate materializa de
cît cu condiția ca cei șase să pună capăt disen
siunilor care au dus la criză.

Iată de ce pentru cercurile de afaceri ameri
cane sesiunea de la Bruxelles din 17-18 ianuarie 
arc o importanță capitală, de rezultatele ei de- 
pinzînd reluarea discuțiilor din cadrul .rundei 
Kennedy. Americanii amenință că dacă Ia 
Bruxelles nu 'se' vor contura semnele aplanării 
crizei, ei se vor retrage de la negocierile 
Kennedy. Referindu-se la aceasta, ziarul britanic 

GUARDIAN" scria : „Dacă discuțiile (din ca
drul G.A.T.T. n.n.) nu vor fi reîncepute la pri
măvară — și pentru ca aceasta să fie posibil tre
buie ca divergențele dintre Franța și partenerii 
săi sa se aplaneze curînd — există^ primejdia 
reală ca americanii să se hotărască să renunțe cu 
totul la runda Kennedy . în acest caz runda ar 
fi de la sine, lichidată. ' - j

Dar, S.U.A. sînt ultima țară, care sa dorească 
această lichidare. De aceea ele își intensifică pre
siunile asupra Pieței comune, printre altele și 
prin amenințarea cu încheierea unui acord de 
reducere a tarifelor vamale între S.U.A. și țările 
AE.L.S., excluzînd C.E.E. Totodată criza de 
timp devine tot mai acută, ceea ce face.ca la 
Washington să crească nerăbdarea,^ cu atit mai 
mult cu cît administrația a lăsat sa se înțeleagă 
că nu va cere prelungirea termenului împuterni- 

CUAeentia’ France Presse consideră că, în cazul 
reluării lor, negocierile Kennedy se vor încheia 
printr-o cursă contra cronometru, datorita timpu 
lui scurt pe care-1 au la dispoziție S.U.A. Deo
camdată însă, se desfășoară de-abia o cursa pre
liminară contra cronometru pentru a se ști daca 
negocierile proppu-iise vor mar avea sau nu .loc.

ION CODRU
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Două operațiuni a- 
mcricane „de anvergu
ră", transmite agenția 
France Presse din Sai
gon, continuă să se 
desfășoare în Vietnamul 
de sud, „fără ca aces
tea să-și îndeplinească 
misiunea — urmărirea 
și distrugerea trupelor 
Vietcong". Acest fapt 
este menționat și în 
comunicatul militar 
săptămînal dat publici
tății la Saigon, de co
mandamentul trupelor 
guvernamentale.

Astfel, în regiunea 
de la nord-est de Sai
gon, (circa 35 km) o- 
perațiunea „Crimp" a 
intrat în cea de-a du
cea zi, fără ca trupele 
americane și australie
ne să fi reușit să des
copere grupurile mari 
de patrioți a căror e- 
xistență era bănuită în 
această zonă. A fost

Domingo

a-

descoperită numai o 
rețea de tuneluri con
struite de aceștia în în
treaga regiune.

Corespondentul
genției France Presse 
semnalează atacuri pu
ternice ale forțelor pa
triotice în provincia 
Quang Ngai, de pe 
coasta sud-vietnameză, 
unde două posturi gu
vernamentale situate la 
20 km sud de Quang 
Ngai, au fost atacate și 
ocupate. Lupte violen
te s-au desfășurat 
miercuri în sudul bazei 
Da Nang unde au fost 
trimise efective mari de 
australieni .și americani, 
precum și bombardie
re de la baza Guan.

Operațiuni de hăr- 
țui-e ale patrioților 
sînt semnalate de a- 
gențiile de presă în nu
meroase alte provincii.

In capitala Republicii Domi
nicane au avut loc marți inci
dente violente între poliție și 
grupuri de manifestanți care 
au cerut ca forțele interameri- 
cane să părăsească țara, și gu
vernul provizoriu să pedep
sească pe militarii de dreapta 
răspunzători de ciocnirile sîn- 
geroase petrecute la 19 decem
brie in orașul Santiago. Potri
vit agențiilor de presă, în 
cursul acestor incidente un ci
vil dominican a fost ucis, un 
altul a fost rănit și alți trei 
au fost arestați. Greva gene
rală de protest a fost respec
tată în numeroase sectoare ale 
activității economice. Sindica
tele care au sprijinit această 
acțiune au anunțat totuși că 
au dat indicații să se reia lu
crul. Comitetul de grevă a 
făcut insă cunoscut că sindi
catele continuă să rămînă în 
stare de alarmă pentru a se 
opune oricăror măsuri repre
sive. R. P. CHINEZA: La Fabrica de turbine cu aburi din Șanhai

Disputa Gibraitarului
Tradiționala dispută liispano-engleză 

cu privire la Gibraltar a izbucnit iarăși în 
ultima vreme readucînd acest mic terito
riu în atenția opiniei publice internațio
nale., Esența disputei este cunoscută : au 
toritățile spaniole revendică Gibraltarul 
susținînd că el este teritoriu al Spaniei, 
uzurpat și deținut în mod ilegal de en
glezi, iar aceștia la rindul lor susțin că 
„nu există nici o îndoială în legătură cu 
drepturile suverane ale Angliei asupra 
Gibraitarului". Cum s-a ajuns ia această 
situație? Care sînt mobilurile periodice
lor cereri ale Madridului de a i se ceda 
Gibraltarul ?

Gibraltarul este cucerit de spanioli; două secole mai tîrziu trece 
în mîinile olandezilor, iar în 1714 devine colonie britanică, si
tuație în care se găsește și astăzi.

In ultimii ani conducătorii spanioli au formulat din ce în ce 
mai des cereri pentru a li se ’ " ’ ’ ~ceda Gibraltarul. Ceea ce a

II atorită poziției sale geografice de o imensă im
portanță strategică, veacuri de-a rindul Gibraltarul 
a fost obiectul a numeroase războaie smgeroase, în 
urma cărora cel mai puternic, care ieșea învingă
tor, îl lua în stăpînire. In secolul al VIII-lea al erei 
noastre în Gibraltar se instalează arabii, care, de 
aici, își încep apoi cuceririle pe continentul euro
pean. In anul 711, conducătorul de oști arab, Ta- 
rik ben Saud,, înfruntea unei armate numeroase,

a pătruns în Spania trecînd prin strîmtoarea dintre Africa și 
Peninsula Iberică, instalindu-și pe stînca de; pe malul european 
o puternică fortăreață. In cinstea lui Tarik arabii au dat atunci 
fortăreței denumirea de „Djebel-al Tarik", ceea ce înseamnă 
„Muntele lui Tarik". Denumirea arabă, a devenit apoi, în pro
nunție europeană. „Gibraltar",‘și s-a aplicat 'știricii, orașului și 
strîmtorii. In 1462, după aproape opt secole de stăpînire maură,

Gibraltarul este un mic pe
tec de pămînt stîncos, în su
prafață de numai 6 km2, situat 
în extremitatea sudică a Pe
ninsulei Iberice. Pe acest te
ritoriu trăiește o populație 
formată în marea ei majori
tate din spanioli și urmași ai 
genovezilor, însumînd 26 000 
locuitori (după datele din a- 
nul 1959) cu o densitate de 
4 280 locuitori pe km2. Din
tre aceștia circa 19 000 trăiesc 
în orașul Gibraltar, care este 
și centrul administrativ al co
loniei. Principalele ocupațiuni 
ale locuitorilor Gibraitarului

sînt: pescuitul, fabricarea con
servelor de pește și a țigare
telor, comerțul, deservirea 
garnizoanei militare. Mulți 
dintre ei sînt oameni de servi
ciu, servitori, hamali în port, 
barcagii. Există și un șantier 
naval pentru construcția și re
parația ambarcațiunilor mari
time. Alte resurse ale Gibrai
tarului sînt: apele minerale și 
cea mai importantă dintre ele, 
exploatarea strîmtorii Gibral
tar, care face legătura pe una 
dintre cele mai importante 
căi maritime între Marea Me- 
diterană și Oceanul Atlantic.

determinat Madridul să deschidă disputa a fost perspectiva ob
ținerii de pe urma ei a unor avantaje economice și politice deo
sebite. Stăpini pe Gibraltar, spaniolii l-ar fi putut fie renegocia 
cu englezii și închiria acestora, fie l-ar. fi putut folosi cu pri
lejul altor tranzacții. Șeful delegației spaniole lu O.N.U. a ce-

rut cu insistență Comitetului special să soluționeze problema 
Gibraitarului care, după spusele lui, „a fost transformat de An
glia într-o bază militară, port liber, separat în mod artificial 
de restul Spaniei". El a declarat cu acest prilej că Gibraltarul 
„este parte integrantă a Spaniei" și că s-a adresat Comitetului 
Special deoarece Anglia a refuzat să ducă tratative asupra aces
tui subiect.

1965 a fost pentru Gibraltar un an foarte agitat. întrucît Lon
dra a contestat dreptul Spaniei asupra Gibraitarului și, în con
secință, n-a luat în considerație cererile Madridului, guvernul 
spaniol a instituit o severă blocadă economică, sub cuvînt că 
urmărește împiedicarea contrabandei. A urmat apoi un schimb 
de „cărți". In vară guvernul britanic a publicat o „Carte albă" 
în care declară că va lua toate măsurile necesare „pentru apă
rarea populației Gibraitarului și sprijinirea sa în vederea înlă
turării greutăților actuale". Cartea albă promitea că Londra va 
face propuneri și va relua convorbirile de îndată ce situația se 
va normaliza, accentuînd în același timp că aceste tratative, nu 
se vor referi în nici un caz la suveranitatea Gibraitarului.

După mai bine de jumătate de an, guvernul spaniol a repli
cat publicînd o „Carte roșie", în care se străduiește să-și justi
fice pretențiile asupra Gibraitarului. Explicîncl conținutul „Cărții 
roșii", ministrul de externe al Spaniei, Fernando Castiella, a 
declarat recent că Spania urmărește încheierea unui „acord 
amical și pașnic" cu Marea Britanie, dar că „orice acord în 
problema Gibraitarului trebuie să se bazeze pe integritatea te
ritorială spaniolă". Pentru a nu fi acuzat de intransigență, Ma
dridul a lăsat să se înțeleagă că ar fi dispus la unele concesii 
care să mulțumească Marea Britanie. Astfel, nu demult, șeful 
guvernului spaniol, generalul Franco, a declarat că ar avea o 
atitudine favorabilă pentru un aranjament de tipul celui perfec
tat între S.U.A. și Panama. Generalul a afirmat că dacă Anglia 
retrocedează Gibraltarul, guvernul spaniol ar fi de acord cu 
menținerea bazei militare engleze. Dar, întrucît Londra nu pare 
dispusă să cedeze, observatorii prevăd prelungirea disputei încă 
multă vreme.

a rămas corisa- 
în vocabularul 

,.t__britanice mai
mult ca reminiscență simbo
lică de pe vremea unui în
tins imperiu colonial. Tradi
ționala prezență într-o vastă 
zonă geografică — de la 
Suez ' - —•
trîns 
sele
Siațională, cu apariția unui șir 
•de țări independente. Au su
praviețuit, însă, unele pozi
ții și interese încă destul de 
importante, pentru menține
rea cărora Marea Britanie 
continuă să depună costisi
toare eforturi.

înainte de a veni la pu
tere, laburiștii au preconizat 
o „schimbare radicală a po
liticii la est de Suez" și, în 
genere, a întregii politici co
loniale. în fapt însă, echipa 
guvernamentală laburistă n-a 
făcut decît să continue, în li
nii generale politica conser
vatorilor.

Săptămînalul „ECONO
MIST", care reflectă de obi
cei părerile cercurilor in
fluente din City (citadela fi- 
nanței britanice) aprecia că 
guvernul laburist „abordează 
într-o manieră foarte eficace 
interesele engleze „de peste 
mări" atît pe plan economic 
cît și pe plan militar". Mani
era „eficace" aplaudată și 
apreciată de City este relativ 
ușor de sesizat și definit: pe 
plan economic ea se reduce, 
în fond la tentativa de a 
compensa, pe spatele fostelor 
colonii sau a teritoriilor ți
nute încă sub dependență, 
pierderile suferite de Anglia 
ca urmare a dificultăților în 
pătrunderea pe piețele Euro
pei ; pe plan militar se în
cearcă menținerea „celui mai 
bun sistem de poliție milita
ră, flexibilă și mobilă" care 
să opereze cu funcție de jan
darm în regiunile unde sînt 
concentrate investițiile brita
nice. în esență, toate acestea 
corespund intereselor pro
prietarilor celor 12 miliarde 
lire sterline investite „din
colo de mări".

Cotidianul londonez .„DAI
LY MAIL" releva marți o se
rie de amănunte ale proiec
tului britanic vizînd respon
sabilitățile militare anglo-a- 
mericano-australiene în sud- 
estul Asiei. După ce preci
zează că acest plan va fi dis
cutat cu oficialitățile ameri
cane de ministrul britanic al 
apărării și cel de externe, cu 
prilejul vizitei lor în S.U.A. 
la sfîrșitul lunii ianuarie, 
„Daily Mail" scria că proiec
tul respectiv va fi inclus în 
Cartea Albă cu privire la 
problemele militare ale An
gliei ce urmează să fie dată 
publicității în cursul acestei 
luni.

Ceea ce dorește să obțină 
Londra este, potrivit aceluiași 
influent ziar britanic, un an
gajament concret american 
„pentru o participare masivă 
la est de Suez care să despo
văreze Anglia de insuporta
bilele greutăți în această re
giune nevralgică".

La Washington se cunosc, 
desigur, dificultățile financia- 
re-economice ale partenerilor 
englezi și mai ales atmosfera 
de nemulțumire crescîndă 
din sînul Partidului laburist 
față de abandonarea unor 
promisiuni electorale privind 
reducerea înarmărilor. Dar 
administrația americană se 
„grăbește încet" în întîmpina- 
rea sugestiilor britanice toc
mai fiindcă în felul acesta 
menține presiunea necesară ca 
să-și asigure atașamentul și 
sprijinul Londrei în inter
venția din Vietnam.

Fapt este că diversele pla
nuri și variante privind „po
liția la est de Suez" întâmpi
nă dezaprobarea opiniei 
blice britanice, care se 
tnunță pentru lichidarea 
zelor militare pe teritorii 
ine.

la Pacific — s-a res- 
mereu odată cu succe- 
mișcării de eliberare

pu- 
pro- 
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