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A u trecut 6 ani de 
cînd, în noiembrie 
1959, pe porțile Uzi
nei chimice din Go
vora ieșeau primele 
cantități de sodă. 
Intre timp uzina a 
atins capacitatea 
proiectată iar pro

dusele sale s-au bucurat de o 
apreciere din ce în ce mai bună 
din partea beneficiarilor interni și 
externi. Pînă aici nimic deosebit. 
Iată însă că spre sfîr- 
șitul anului 1965 capa- ——• 
citatea de producție 
este depășită cu 30 la 
sută fără a se face 
vreo investiție supli
mentară. Cu aceleași u- 
tilaje uzina producea în- 
tr-una din secțiile sale 
principale cu 45 000 de 
tone mai mult carbo
nat de sodiu, decît 
cantitatea prevăzută în 
proiecte. Depășiri ase
mănătoare se înregi

strează și în celelalte 
secții de producție.
Care este secretul a- 
cesor realizări ?

încă din perioada cînd începu
se construcția uzinei, principa
lul obiectiv urmărit era asigura
rea condițiilor necesare pentru 
atingerea într-un termen cît mai 
scurt a parametrilor proiectați. 
Aici s-a acordat o atenție deose
bită pregătirii cadrelor de care 
depindea în ultimă instanță folo
sirea eficientă a mașinilor și in
stalațiilor. De fapt, pentru con
ducerea întreprinderii pregătirea 
cadrelor a constituit un principiu

deosebit.

de la care nu și-a îngăduit să 
se abată nici un moment. „Noi 
— spunea inginerul Bujor Roșea, 
directorul uzinei — considerăm 
că pregătirea muncitorilor are 
aceeași importanță ca investiția 
insăși, dacă nu chiar mai mare".

Muncitorii au fost recrutați din 
satele învecinate în scopul a- 
sigurării stabilității lor în uzi
nă. Pregătirea a marcat două 
etape. Circa 100 de munci
tori care urmau să lucre-

rile și deosebirile instalațiilor I 
față de cele existente la Ocna _ 
Mureș, dar, participînd la montaj, ■ 
au venit cu numeroasa propuneri « 
pentru executarea acestor operații. | 

După intrarea în funcțiune a “ 

I
I

itricieni. Ur- 1 
tinerilor în |

I 
:ă o parte din ope- n 
rii chimiști întîm- ■

uzinei, pregătirea profesională a 
continuat. Forma de bază o con
stituie acum cursurile de ridica
re a calificării organizate pe me
serii: operatori chimiști,-lăcătuși 
mecanici, sudori, electricieni. Ur
mărind

• Primul secret — pregătirea 
cadrelor

• Perfecționarea producției —

cauza întregului colectiv

• idei de 12 000 000

ze la posturile cheie au fost 
trimiși — însoțiți de 12 ingineri 
— să învețe Ia o uzină cu ace
lași profil din Ocna Mureșului, 
întorși la Govora, cu patru luni 
înainte de punerea în funcțiune, 
chimiștii și mecanicii'au început 
a doua etapă a pregătirii profe
sionale : cunoașterea utilajelor cu 
care era dotată uzina. Era în- 
tr-un fel un examen pe care mun
citorii l-au trecut cu succes. Ei 
nu numai că au sesizat asemănă-

Răsplată

Premiile acordate
republicană de artă

participanților la Expoziția 

plastică a artiștilor amatori
orașe și sate

Sinteză a unei largi activități 
creatoare de masă, reprezen
tată prin cele 14 300 de lucrări 
semnate de aproximativ 4 200 
de autori care au concurat în 
fazele preliminare, Expoziția 
republicană de artă plastică a 
artiștilor amatori de la orașe 
și sate se bucură de o bineme
ritată apreciere din partea pu
blicului. Miile de bucureșteni, 
care s-au perindat în aceste 
zile prin saloanele sălii Dalles, 
s-au adăugat sutelor de mii de 
vizitatori din țară, care au ad
mirat măiestria artiștilor ama
tori în expozițiile premergă
toare : ale cercurilor de artă 
plastică, așezămintelor cultu
rale și sindicatelor, raionale și 
regionale.

Răsplată și recunoaștere a 
aptitudinilor, talentului și efor
tului perseverent, premiile a- 
cordate de juriu, a căror listă 
o publicăm mai jos, sînt, tot
odată, îndemn către artiștii a-

matori spre mai bine, spre mai 
frumos.

PICTURA

PREMIUL I: Mihai Aștilea- 
nu, tipograf, Cluj, „Poligrafia" 
— ulei; Ion Racoveanu, elev, 
Pitești, „Cursa de 15—27“ — 
ulei; Nicolae Moraru, munci 
tor T.R.C.R. — Cluj, „Mirii" — 
ulei.

PREMIUL II: Toader Rush, 
mecanic, Tohan-Brașov, „Por
tret" — ulei ; Zenovia Cazan, 
medic, Policlinica C.F.R. Bucu
rești, „Mama" — ulei; Emil 
Csatai, muncitor Lupeni „Pei
saj industrial" — ulei; Con
stantin Onae, decorator O.C.L. 
Lugoj, „Peisaj urban" — ulei; 
Pătru Vinț, învățător, Baia 
Mare, „Natură statică" — ulei; 
Maria Linculescu, casieră, 
O.C.L. București, „La lucru" —

(Continuare în pag. a IV-a)

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu

Vineri, 28 ianuarie 1966, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Centrai al Partidului Comu
nist Român, a primit în audi
ență pe Gheorghi Bogdanov,

ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Bulgaria la București, la 
cererea sa.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție tovărășească.

A ll-A:

Conferința

activitatea t_____  _
producție, membrii co
mitetului U.T.C. obser
vă că 
rațorii chimiști întâm
pină greutăți în exploa
tarea instalațiilor, ran
damentul lăcătușilor 
este încă scăzut la re- ■ 
parații. Cauza : cunoaș- “ 
terea insuficientă a a- ■ 
paratelor, a pieselor ce ■ 
le compun. Comitetul 
U.T.C. propune atunci 
conducerii întreprinde
rii organizarea unor 
cursuri de scurtă du
rată care să ajute pe 
tineri să cunoască pînă 
la ultima piesă (chiar 
să o și confecționeze 

utilajele. Propunerea e 
și pusă în aplicare. La

singur) 
însușită , _
sugestia tinerilor ingineri organi
zația U.T.C. sugerează mai tîrziu 
conducerii uzinei începerea cali
ficării operatorilor chimiști în 
meseria de lăcătuș. Inițiativa e 
preluată iar acțiunea continuă și 
acum.

„Permanenta pregătire profesio
nală — spunea în concluzia dis
cuției directorul uzinei — a fost 
factorul esențial în atingerea pa
rametrilor proiectați". Din 1962 
planul, de producție se realizea- _ 
ză integral, la toți indicatorii. In- g 
tre timp, s-a atins capacitatea 
proiectată. Principalul obiectiv al 
activității economice fusese atins. 
Din acest moment începe o nouă
etapă, lupta pentru depășirea pa- | 
rametfilor proiectați. începe stu
diul asiduu al literaturii tehnice 8 
de specialitate, se urmărește ■ 

• cu consecvență tot ce e nou g 
și valoros în practica întreprinde
rilor similare din țară și străină-

VASILE BABAC

(Continuare în pag. a IV-a)
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Laboratorul Institutului PETROCHlM din Ploiești. Inginerul Adrian Georgescu și laborantul 
Nicolae Ghica supraveghind instalațiile de separare a hidrocarburilor

! Foto ; S. VIOREL

DE CE SUB
Proaspeții muncitori au nevoie

c/e îndrumare și ajutor

Indisciplina și toleranța fața de

ea cauze esențiale
Nu spunem o nou

tate afinnînd că în
tâlnești în unele fa
brici și uzine tineri 
care rămîn sub plan. 
Și nici faptul că a- 
cești tineri sint în ma
rea lor majoritate cei 
mai nou angajați in 
producție — absol
venții școlilor profe
sionale — nu consti
tuie, de asemenea, un 
lucru necunoscut. Se

parc însă că mai pu
țin cunoscute (se poa
te citi și: mai puțin 
luate în seamă) sint 
cauzele răminerii sub 
plan. Să vedem însă 
cum muncesc tinerii 
absolvenți cu pregăti
rea pe care o au.

La „Autobuzul" 
din 43 de absolvenți 
angajați în 
mecanică

— Este foarte 
nu-mi îndeplinesc 
producție — recunoaște Victor 
Iliescu. Dar vă rog să mă cre
deți : depun tot efortul de care 
sînt capabil. Poate nu am în- 
deminarea pe care o au ceilalți 
muncitori. Apoi sînt lucruri pe

adevărat, 
planul de

sub plan 25; 
„Vulcan" mai i 
de jumătate 
tinerii nou 
in secția i 
ușoară, iar la „Elec
tromagnetica" în sec
ția matrițerie, 30 la 
sută.

Care sint cauzele ? 
Iată mai întâi ce 
spun o parte din a- 
cești tineri :

care trebuie să le învăț aici, in 
această uzină. Deocamdată 
însă nu mi le arată nimeni. 

O părere asemănătoare cu a 
lui Iliescu ne-o comunică și 
Petria Mihai din secția matrițe
rie a Uzinei „Electromagnetica1' 
și Ion Ristea de la Uzina „Vul
can" etc.

sectorul 
II rămîn

Ia 
mult 

dintre 
angajați 

mecanică

Faptul că un tînăr absolvent 
mai are încă de învățat din ex
periența concretă de muncă a 
secției în care el lucrează, că 
trebuie supravegheat și ajutat 
de un om cu mai multă pregă
tire ne este confirmat oriunde 
întrebăm. Iată părerea comu
nistului Octavian Adămnoaie, 
un muncitor mai vechi în Uzi
na „Autobuzul" :

— Anul trecut m-am ocupat 
de practica a doi ucenici. Erau 
băieți buni, lucrau cu tragere 
de inimă. Cînd și-au luat în pri
mire mașinile, ca lucrători, au 
dat însă de primele greutăți. Nu 
cunoșteau noile piese și lucrau 
foarte încet. Apoi au început 
să lipsească, in schimbul de 
noapte adeseori erau găsiți 
dormind... I-am chemat și le-am 
propus: „Ar ii bine să lucrați 
iar alături de mine, în același 
schimb l“. Și așa am început îm
preună o altă etapă de muncă, 
ti ajut să descifreze desene mai 
complicate, alegem împreună 
sculele cele mai potrivite, regi
mul de lucru etc. In același

organizației 
regionale 
Oltenia

Vizita tovarășului

Ion Gheorghe Maurer

in R. S. F. Iugoslavia
BRIONI 28 — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: La 28 ianuarie 
losip Broz Tito, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele 
R.S.F.I., l-a primit, la Brioni, 
pe Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

La primire au fost ‘ de față 
Petar Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federale, 
membru al ’ Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., Vladi-

In construcție

mir Bakarici, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Kocea Popovici, mem
bru al C.C. al U.C.I., și Iakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F Iu
goslavia la București, precum 
și Aurel Mălnășan, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad.

Cu acest prilej, într-o at
mosferă cordială și prieteneas
că, au avut loc convorbiri cu 
privire la probleme țâre inte
resează cele două țări.

Președintele I. B. Tito a o- 
ferit apoi un prînz în cinstea 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer.

O nouă întreprindere
de prefabricate din beton

In apropierea Combinatului 
Chimic de la Călărași au în
ceput lucrările de amenajare 
a unui nou șantier. Aici va fi 
construită o întreprindere de 
prefabricate din beton. Aceas
tă unitate va avea un profil 
complex: ea va produce anu
al 200 km tuburi de presiune 
din beton precomprimat cu 
diametre variind între 400 și 
1 000 mm, folosite pentru lu
crări magistrale de irigații în

agricultură, precum și 38 000 
mc de jghiaburi și elemente 
de susținere destinate aceluiași 
scop. Un atelier special va rea
liza piese metalice de legătură 
pentru tuburi de presiune din 
beton precomprimat.

Cea mai mare parte a utila
jelor cu care va fi dotată fa
brica vor fi realizate de uzi
nele constructoare de mașini 
din țară.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a TV-a)

VICTOR CONSTANTINESCU

Cercul micilor fotografi (Casa pionierilor din Tg. Jiu) 
Foto: AGERPRES

TELEGRAME

Cu prilejul zilei naționale a 
Republicii Federale Camerun, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, a transmis 
președintelui Republicii Fede
rale Camerun, Ahmadou Ahi- 
djo, sincere felicitări precum și 
urări de prosperitate și pace 
poporului camerunez.

In răspunsul său, președin
tele Ahmadou Ahidjo a adre
sat președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, mul
țumiri pentru mesajul trans
mis, rugîndu-T totodată să pri
mească, din partea poporului 
și guvernului camerunez pre
cum și a sa personal, urări de 
fericire personală, Pe prosperi
tate pentru poporul român.

Combiriatul -chimic Craiova. Vedere parțială din Combinat spre sectorul îngrășăminte azo- 
toase. Foto : AGERPRES

„Luna cărțiiI
I
I la sate“
I
Iln peisajul cultural al satu

lui socialist, mereu împrospă
tat, alături de școală și cămi

nul cultural, de cinematograf 
Iși aparatul de radio sau de te

levizor, cartea se află la loc 
de frunte, avînd o arie de răs- 

Ipîndire tot mai largă. Ea se 
află la îndemîna maselor în bi
blioteci sau în standurile coo- 

Iperativelor ; dar o întîlnești, 
se poate spune, la tot pasul, în 
vitrina cu noutăți aflată de o- 
bicei în mijlocul satului sau la I sediul cooperativei agricole de 
producție, pe policioare, în ca
sate oamenilor și, mai ales, în 

Imîinile lor, ccrcetînd ăyizi și 
căutînd din paginile ei seva I valoroaselor cunoștințe.

Intr-adevăr, expresia „Car
tea intră în casa omului" a g căpătat un sens propriu, înce
tățenit în viața satului nostru

Călătoria
socialist. Cartea a devenit pen
tru țăranul muncitor un prie
ten de nădejde, care-i satisfa
ce setea de frumos, îi lărgește 
orizontul politic și cultural, îl 
ajută să muncească mai bine, 
mai rodnic, după legile știin
ței.

Reflectînd continua creștere 
a cerințelor culturale ale țără
nimii noastre „Luna cărții la 
sate" a intrat în tradiție și a 
dobîndit o mare popularitate. 
Și ediția 1966 a acestei acțiuni 
culturale organizată sub auspi
ciile ComițetUlui de Stat pen
tru Cultură și Artă și ale Uni
unii centrale a cooperativelor 
de consum, este așteptată cu 
mult interes în întreaga țară.

Istoricele hotărîri ale Con
gresului al IX-lea al P.C.R., 
sarcinile trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 1L-12 noiem
brie 1965 vor orienta conținu-

CORNELIA FILIP AȘ
secretar al Consiliului 

Așezămintelor Culturale 
din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă

tul numeroaselor manifestări 
cultural-educative.

Larga popularizare și răspîn- 
dire a cărților și broșurilor ca
re contribuie la punerea în 
practică a cunoștințelor dobîn- 
dite prin lectură de către ță
rănimea cooperatistă ; lărgirea 
activității culturale menite să 
contribuie la dezvoltarea con
științei socialiste a țărănimii, 
la dobîndirea unui bagaj bogat 
de cunoștințe politice, agrozoo
tehnice și de cultură generală ; 
atragerea unui număr tot mai 
mare de cititori în biblioteci, 
intensificarea și îmbunătățirea 

metodelor de informare a citi
torilor și^de difuzare a cărții 
prin unitățile cooperației de 
consum; generalizarea expe
rienței pozitive în atragerea u- 
nor colective obștești la acea
stă muncă, precum șj întărirea 
legăturilor dintre scriitori, re
dactori din edituri și cititori 
pentru cunoașterea mai adîncă 
și mai directă a problemelor 
pe care le ridică viața satelor 
noastre și a cerințelor citito
rilor, reprezintă coordonatele 
de seamă ale acestei tradițio
nale și importante acțiuni.

în cele peste 6 000 de biblio
teci sătești și comunale, cei 
peste patru milioane de sta
tornici cititori — tineri și 
vîrstnici— iși vor înscrie din 
nou numele pe bogate fișe de 
lectură. Lor li se vor adăuga,

(Continuare în pag. a IV-a)



D asemenea 
regiunilor 
cunoaște 

an o conti- 
dezvoltare.

itenia, 
tuturor 
patriei, 
an de 
nuă

Dînd glas puter
nicelor sentimente 
ce animă tineretul 
de pe aceste pla

iuri, cei 498 oe delegați la 
Conferința organizației regio- nalo nitnnin -» IT T ȘÎ-flU

și recu- 
noștința fierbinte față de Parti- 

pentru 
minunatele condiții în care în
vață, trăiesc și muncesc, anga- 
jîndu-se să-și sporească efortu
rile în lupta comună pentru în
deplinirea marilor sarcini tra
sate de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului privind desă- 
vîrșirea construcției socialis
mului în țara noastră.

înalta apreciere privind con
tribuția pe care o aduce tinere
tul din regiune la îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., ex
primată în cuvîntul tovarășu
lui ION STăNESCU, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Oltenia al 
P.C.R., a umplut de bucurie 
inimile tinerilor.

„Planul cincinal — a spus 
vorbitorul — oferă tinerilor po
sibilitatea să-și afirme neconte
nit talentul șl inițiativa lor crea
toare. Organizațiile U.T.C. din 
industrie, de pe șantierele de 
construcții, din transporturi tre
buie să se ocupe cu toată răs
punderea de mobilizarea tine
retului în întrecerea socialistă, 
să-l antreneze la cursurile de 
calificare și ridicare a califică
rii, spre însușirea cu rîvnă a 
tehnicii noi, la mișcarea de ino
vații și raționalizări. Organele 
și organizațiile U.T.C. de la 
sate au datoria să Îndrume 
tineretul sătesc srre o susținută 
muncă în vederea dezvoltării și 
consolidării economico-organi- 
zatorice a cooperativelor agri
cole de producție, creșterii a- 
vutului obștesc, însușirii 
noștințelor agrozootehnice, 
să poată contribui activ 
creșterea permanentă a pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale".

nale Oltenia a U.T.C. 
exprimat dragostea

dul Comunist Român,

«ional. Conferința a recomandat 
extinderea formelor folosite cu 
mult succes la Uzinele „7 No
iembrie" Craiova, Exploatarea 
minieră Rovinari, Combinatul 
chimic din Craiova, întreprin
derea mecanică Sadu, ca de 
pildă simpozioane cu caracter 
tehnic, conferințe, întrebări și 
răspunsuri, mobilizarea unui 
număr mai mare de tineri la 
studierea literaturii de specia
litate.

Slab și nediferențiat, au 
spus vorbitorii, se ocupă une
le organizații U.T.C. de ridica
rea calificări! profesionale. In 
unele întreprinderi, mai cu sea
mă cele nou intrate în funcți
une, pe șantiere, în întreprinde
rile forestiere, datorită acestui 
fapt sînt numeroși tineri care nu 
cunosc suficient de bine utilaje
le, nu le pot exploata rational, 
înregistrîndu-se astfel întreru
peri în procesul de producție. 
Conferința a cerut comitetului 
regional, organelor orășenești 
și raionale să sprijine mai mult 
organizațiile U.T.C. în inițierea 
acțiunilor politico-educative

rile agricole, ca acestea să fie 
executate în timp și de bună 
calitate — arăta și tov. Manea 
Ion, mecanizator la G.A.S. Mo- 
tăței. Pentru aceasta învățăm 
continuu și dăm o mare atenție 
reparației mașinilor și utilajelor. 
Este necesar ca acest lucru să-l 
facă și tinerii de la Uzinele de 
reparații din Craiova. Informez 
conferința că din tractoarele 
trimise pentru reparație capi
tală 21 ne-au venit defecte. Se 
pierde astfel mult timp cu re- 
repararea lor. Principala pro
blemă care trebuie să stea în 
atenția comitetului regional, 
a organelor și organizațiilor 
U-T.C. este continuitatea mun
cii politico-ideologice în perioa
da campaniilor agricole. Unele 
organizații n-au desfășurat o 
asemenea activitate fapt care a 
făcut ca unii mecanizatori să nu 
îngrijească și să nu exploateze 
tractoarele la întreaga lor ca
pacitate, să execute lucrări de 
calitate necorespunzătoare, 
pecte care s-au întîlnlt și 
S.M.T. Strehaia, Bălcești, 
noaga etc.

Faptul că în unele sate

as
ia 

Ză-

ab-

dat să se organizeze în conti
nuare — așa cum s-a făcut în 
multe școli — întîlniri cu absol
venții fruntași în activitatea 
profesională, expoziții cu caiete 
de notițe și lucrări practice exe
cutate de elevi, 
șoare o muncă susținută 
potriva mediocrității 
mulțumirii. O mai 
tenție trebuie, 
nea, acordată practicii ele
vilor, îndeosebi a Celor din șco
lile de mecanici agricoli și din 
școlile profesionale de 
strucții.

Tineretul din regiune a 
mit cu deosebit entuziasm 
rețul program de dezvoltare a 
țării noastre adoptat de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
organizațiile U.T.C. făcînd din 
studiul documentelor un mij
loc puternic de educare politi
că și patriotică a tineretului. 
Conferința a scos în evidență 
faptul că s-a acordat o deose
bită atenție organizării învă- 
țămîntului politic U.T.C., îmbu
nătățirii conținutului acestuia. 
A crescut competența organi
zațiilor U.T.C. în educarea ti-

să se desfă- 
î in

și auto- 
mare a- 
aseme-de

con-

cu
ca 
la

sporirea 
în proce- 
au sub li-
— este 

în-

An de an se modifică geo
grafia economică a re
giunii Oltenia și în a- 

ceastă dezvoltare impetuoasă 
tineretul este chemat să-și spo
rească eforturile, să-și valorifi
ce mai bine priceperea, pasiu
nea, experiența. Iată de ce 
darea de seamă și cea mai mare 
parte a discuțiilor s-au referit 
la munca desfășurată de orga
nizațiile U.T.C. privind mobili
zarea tineretului în întrecerea 
socialistă. Conferința a a- 
preciat că organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi, mine, de pe 
șantiere, se ocupă cu mai mul
tă competență de educarea dra
gostei și răspunderii față de 
muncă, de creșterea exigenței 
față de calitatea produselor și 
lucrărilor efectuate. Din cei 
peste 30 000 de tineri antrenați 
în anul 1965 în întrecerea so
cialistă 10 000 au fost declarați 
fruntași în producție.

Important pentru 
contribuției tinerilor 
sul de producție — 
niat mulțî vorbitori
faptul că aceștia cunosc 
deaproape sarcinile ce revin 
întreprinderii și fiecărui loc de 
muncă. La Exploatarea minieră 
Motru — a spus tov. Mitrea 
Băluță secretarul 
U.T.C. — au fost organizate 
adunări deschise 
cărora ingineri și tehnicieni au 
expus sarcinile de plan, spriji
nind tinerii să-și ia angajamen
te pe măsura posibilităților și a 
condițiilor existente. Va trebui 
să ne ocupăm mai mult de mo
dul cum își realizează tinerii 
sarcinile de producție și anga
jamentele luate în întrecere, 
să-i ajutăm pe cei ce rămîn în 
urmă sau obțin rezultate mai 
slabe, generalizînd experiența 
fruntașilor. Asemenea adunări 
în care s-a discutat pe larg 
despre posibilitățile pe care le 
au tinerii ca să contribuie la 
realizarea ritmică a tuturor in
dicatorilor de plan, au avut loc 
și la Schela de extracție-Ți- 
cleni, Uzinele mecanice Tr. 
Severin, „Electroputere" Craio
va etc.

Conferința s-a referit la ne
cesitatea ca organele și organi
zațiile U.T.C. să sprijine mai 
bine acțiunea de ridicare a ca
lificării profesionale, îndeosebi 
în întreprinderile noi și pe șan
tierele de construcții. In anul 
1965, peste 11 000 de tineri au 
frecventat cursurile de ridicare 
a calificării, iar în colaborare 
cu conducerile întreprinderilor 
și comitetele sindicatelor au 
fost inițiate acțiuni interesante 
și eficace t la G.I.L. Tg. Jiu — 
arăta tov. Tîivescu Ion, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Tg. Jiu al U.T.G., au fost or
ganizate numeroase concursuri 
„Să ne cunoaștem meseria" , la „Electroputere" — arăta in
ginerul Ciorecan Zaharia, s-au 
organizat demonstrații cu mun
citorii mai slab pregătiți profe-

comitetului

în cadrul

î
în lumea... cărților de povești

POȘTA
REDACȚIEI

agricole la timp și in bune 
condiții. Trebuie ajutați ti
nerii in însușirea unor noi me
serii. Organizațiile U.T.C. de la 
sate să mobilizeze tinerii 
cursurile agrozootehnice, 
urmărească modul cum sînt În
sușite cunoștințele predate, să 
organizeze mai multe schim
buri dă experiență, demon
strații practice. Organizațiile 
U.T.C. din cooperativele agri
cole de producție să îndrume 

principală un număr mai mare de tineri 
care să lucreze în sectorul 
zootehnic". *

Analizînd activitatea desfă
șurată de organizațiile U.T.C. 
din,. școli și facultăți, tovarășa 
Elena Poparad a dat indicații 
prețioase pentru munca de vii
tor. Principala preocupare a 
organizațiilor U.T.C. din școli 
trebuie să o constituie organi
zarea unor acțiuni diferențiate, 
pe școli și clase menite să 
dezvolte la elevi dragostea și

de pe șantiere la întrecerea 
socialistă vorbitorul a spus: 
„Comitetul regional, organele 
și organizațiile U.T.C trebuie 
să desfășoare o complexă 
muncă educativă pentru a dez
volta la tineri conștiința socia
listă, pasiunea față de meseria 
aleasă, dragostea pentru uzina 
în care lucrează, față de șan
tierul pe care-și desfășoară ac
tivitatea. Numai muncind ast
fel ele pot raporta că și-au fă
cut datoria. Sarcina principală 
de cea mai mare răspundere, 
care trebuie să stea în centrul 
muncii politico-educative este 
de a ajuta pe fiecare tînăr să 
înțeleagă necesitatea îndeplini
rii ritmice a planului de 
ducție încă din primele 
ale anului".

Subliniind 
rînd au fost 
vele C.C, al 
la criteriile principale 
trecerii socialiste tovarășa r. , , „ . .
Elena Poparad s-a referit pe pasiunea pehtru muncă, răs- 

or- punderea pentru însușirea cu- 
. noștințelor teoretice și practi

ce, să formeze opinia colectivă 
împotriva unor manifestări ne
gative din activitatea și com
portarea unor elevi.’;

Organele și organizațiile 
U.T.C. în colaborare cu școala, 
să se ocupe cu mai multă grijă 
de inițierea unor activități ex- 
trașcoiare, bogate în conținut, 
care să contribuie la educarea 
elevilor.

Tovarășa Elena Poparad s-a 
oprit îndeosebi asupra sarcini
lor ce revin organizațiilor 
U.T.G. privind educarea politi- 
co-ideologică a tineretului 
pentru dezvoltarea sentimen
tului de dragoste și devota
ment pentru patrie și partid, 
pentru formarea trăsăturilor 
morale înaintate, insistînd a- 
supra ajutorului care trebuie 
să se dea tineretului în însuși
rea bogatului conținut de idei 
cuprinse în Documentele celui 
de al IX-lea Congres al parti
dului, în cunoașterea 

I partidului nostru, 
organizațiilor U.T.C. 
să-i ajute pe tineri să cunoas
că trecutul de luptă al poporu
lui, frumusețile patriei.

In încheiere tovarășa Elena 
Poparad a spus : „Așa cum 
știți, la 21 martie a.c. va avea 
loc Congresul U.T.C., eveni- 

! ment de mare însemnătate in 
, viața organizațiilor, a întregu- 
i lui tineret din patria noastră. 

Să fim gata să raportăm parti- 
, dului că sîntem demni de a ne 
, numi organizație revoluțio

nară. Să raportăm că organi
zațiile U.T.C. și-au făcut un 
obiectiv de mare amploare din 
sarcinile trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. în 
mai se vor sărbători 45 de ani 

I de la crearea P.C.R. Avem 
convingerea că aceste două e- 

, venimente importante din via
ța partidului și tineretului nos- 

( tru vor mobiliza și mai mult 
tineretul pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de 

! partid.
în numele Comitetului Cen

tral al Uniunii Tineretului Co
munist îmi exprim convingerea 

t că tineretul din regiunea 
[ tenia va întîmpina cu 

succese
, 45-a

P.C.R."

faptul că 
elaborate 
P.C.R. cu

la 
să

pro- 
zile

cu-de
Directi- 
privire 

ale în-

J & 
» »

larg la datoria ce revine 
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
de a mobiliza pe toți tinerii în 
întrecerea socialistă organizată

Conferința organizației
regionale Oltenia

a U. T. C /

politicii
Activitățile 

trebuie

solvenți ai școlilor generale și 
liceelor nu merg la muncă pre- 
textînd că se pregătesc pentru 
a urma o școală superioară, că 
numărul tinerilor care urmează 
cursurile agrozootehnice este 
îhcă mic — sublinia conferința 
— se datorește insuficientei pre
ocupării pentru dezvoltarea dra
gostei pentru munca 
nefinalizării acțiunilor initiate. 
Comisia tineret sătesc a comi
tetului regional U.T.C. s-a o- 
cupat puțin de generalizarea 
experienței organizațiilor U.T.C 
fruntașe de la sate.

Munca politico-educativă des
fășurată de organele și organi-

menite să dezvolte Ia tineri 
răspundere în muncă, dra
gostea pentru uzină, pentru 
prestigiul ei, interes pentru în
sușirea cuceririlor tehnicii noi. «

La Uzinele „Electroputere" 
— arăta tov. Muraru Pavel — 
prim secretar al Comitetului 
orășănesc Craiova al U.T.C., ca 
și la Combinatul chimic, și mai 
cu seamă pe șantierele de con
strucții, organizațiile U.T.C. nu 
acordă toată atenția problemei 
întăririi și dezvoltării la țineri 
a disciplinei de producție. Unele 
organizații discută prea mult, în 
ședințe fără a stabili măsuri 
concrete pentru înlăturarea ne
ajunsurilor. Pe bună dreptate - zațiile U.T.C. trebuie să fie o- 
recomanda tov. Mandache IJie, 
membru al biroului regional, 
șeful comisiei tineret muncito
resc, să se pună mai mult în 
dezbaterea tinerilor teme ca: 
„Munca o chestiune de onoare", 
„Răspunzi de Calitatea produse
lor", „RespeCtă-ți cuvîntul dat 
în întrecere".

Conferința a criticat comite
tul regional, unele comitete 
raionale și organizații U.T.C. terenurile în pantă etc. 
pentru că nu s-au ocupat în 
suficientă măsură de educarea 
tinerilor în spiritul disciplinei 
socialiste a muncii, că nu 
au format o puternică o- 
pinie Colectivă împotrivă 
oricăror manifestări de in
disciplină, recomandînd orga
nizarea mai multor dezbateri și 
concursuri privind respectarea 
normelor de tehnica securității 
muncii.

Prin măsurile adoptate de
Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1965, agri

culturii regiunii Oltenia i se 
deschid largi perspective de 
dezvoltare, Rezultatele obținu
te în anul care a trecut, cu 
toate condițiile climaterice ne
favorabile, creșterea producți
ei la hectar la grîu, porumb, 
sfeclă de zahăr și alte culturi, 
dovedesc că există condiții pen
tru a obține succese mai mari. 
Organizațiile U.T.C. de la sate 
trebuie să urmărească mai mult 
ca pînă acum mobilizarea tutu
ror tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor ce revin cooperativelor 
agricole de producție, G.A.S.-u- 
rilor și S.M.T.-urilor, la efectua
rea tuturor lucrărilor în timp și 
de bună calitate, să generali
zeze experiența bună.

Așa cum arăta tov. Chiriță 
Victor — prim secretar al 
Comitetului raional Calafat al 
U.T.C. — în majoritatea organi
zațiilor de la sate s-a încetă
țenit obiceiul ca înaintea fie
cărei campanii tinerii să 
discute în adunări generale 
sarcinile ce le revin, modul 
cum le pot realiza mai bine, 
îndeosebi ne-am ocupat de e- 
ducația tineretului, de dezvol
tarea pasiunii pentru muncă și 
majoritatea tinerilor răspund 
prezent la chemările organi
zației.

Sîntem hotărîțl să nu precu
pețim nici un efort pentru ca 
tinerii să participe la lucră-

fizică,

rientată spre dezvoltarea con
științei socialiste a tinerilor, 
pentru apărarea și dezvoltarea 
proprietății cooperatiste, pen
tru mobilizarea întregului tine
ret de la sate la îndeplinirea 
hotârîrilor Conferinței regiona
le de partid, privind intensifi
carea lucrărilor de îndiguiri, 
desecări, extinderea plantații- 
lpr de pomi și vită de vie pe

Principala sarcină care stă în 
fală organizațiilor U.T.C. din 
G.A.S., S.M.T. și cooperative 
agricole de producție — s-a a- 
rătat în conferință — este in
tensificarea muncii politice și 
organizatorice pentru mobili
zarea întregului tineret de la 
sate Ia creșterea producției a- 
gricole, vegetale și animale.

Vorbitorii Korody Ion, ingi
ner zootehnic la cooperativa a- 
gricolă de producție din Rast, 
Manea Ion, Tomescu Rodica, au 
recomandat noului birou regio
nal să conținu:» să trimită co
lective care să sprijine în mod 
concret organizațiile de bază în 
îmbunătățirea stilului de mun
că, să generalizeze mai mult 
decît a făcut pînă acum expe
riența cea mai bună.

Răsplătind grija partidului 
și statului pentru crearea 
celor mai bune condiții 

de viață și învățătură, cei peste 
260 000 de elevi (de 11 ori 
mai multi decît în 1938) din 
școli dovedesc interes și pasiu
ne pentru însușirea cunoștințe
lor.

Conferința a dezbătut pe larg 
modul cum s-au preocupat or
ganizațiile U.T.C. 
tarea 
pentru 
plina școlară, 
cupat de formarea și dezvol
tarea trăsăturilor înaintate. în a- 
dunările generale de la Liceul 
din Bălcești, raionul Oltetu, 
Liceul nr. 1 din Tr. Severin, 
Grupul școlar forestier din Tg. 
Jiu, Școala de mecanici agricoli 
din Balș etc., s-au discutat 
teme ca: „Despre muncă și 
perseverență", „Ce să de
vin?", „Cum trebuie să învă
țăm", „în pragul maturității", 
care au contribuit la formarea 
unei atmosfere sănătoase de 
muncă, la combaterea manife
stărilor de superficialitate și 
delăsare. Conferința a recoman

de dezvol- 
la elevi a răspunderii 

învățătură și disci- 
curn s-au o-

neretului în spiritul dragostei 
și atașamentului față de partid, 
al patriotismului și internațio
nalismului proletar. Au fost 
organizate vizite la muzee și 
case memoriale, tinerii au luat 
în îngrijire numeroase monu
mente, au vizitat locurile pi
torești din regiune și din tară, 
au participat la acțiunile de 
muncă patriotică. La Uzinele 
mecanice din Tr. Severin — 
arăta tov. Mărescu 
secretarul comitetului 
tinerii au discutat în 
adunărilor generale

Dumitru,
U.T.C., ridicare 
cadrul 
despre 

muncă, eroism, abnegație, au 
participat la conferințele des
pre „Dragoste, prietenie, tovără
șie". In conferință au fost 
apreciate inițiativele comite
telor orășenești U.T.C. Tg. 
Jiu, Craiova, Tr. Severin, 
Caracal care au organizat săr
bătorirea zilelor de naștere ale 
tinerilor, dezbateri despre 
comportarea în sălile de spec
tacol, localuri, pe stradă etc.

— A existat o mai bună co
laborare între organizațiile 
U.T.C. și asociațiile sportive 
— aprecia tov. Brîndușh Au
gustin — președintele Co
mitetului regional U.C.F.S. 
Trebuie însă să atragem în 
activitatea sportivă un număr 
mai mare de tineri, și în deo
sebi fete, să ne ocupăm mai 
mult de educația sportivilor, 
să asigurăm acțiunilor caracter 
de masă și continuitate.

Conferința a dezbătut și alte 
probleme: munca organizații
lor U.T.C. în rîndul studenți
lor, activitatea desfășurată pe 
linia creșterii și întăririi orga
nizației, îmbunătățirea stilului 
de muncă. Ea a scos în evi
dență lipsurile existente, adop- 
tînd în unanimitate un bogat 
plan de măsuri. > ' '

4n încheierea lucrărilor 
I conferinței a luat cuvîn- 
“ tul tovarășa ELENA PO- 

PARAD, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, apreciind răspunde
rea și maturitatea cu care s-au 
dezbătut problemele care preo
cupă tineretul.

„Conferința regională — a 
spus tovarășa Elena Poparad 
— capătă o importanță în plus 
prin faptul că ea se desfășoară 
în condițiile în care întregul 
popor și-a concentrat efortu
rile pentru 
lor trasate 
Congres al

După ce
C.C. al U.T.C., felicitînd tine
retul pentru succesele obținute 
urîndu-i noi și importante re
zultate în muncă, tovarășa 
Elena Poparad a făcut o am
plă analiză a activității desfă
șurate de Comitetul 
Oltenia al U.T.C. 
sarcinile mari care 
fata sa în perioada viitoare.

Apreciind preocuparea deo
sebită pe care organele și or
ganizațiile U.T.C. au acorda
t-o mobilizării tinerilor 
întreprinderile industriale

de sindicate, de a-i ajuta în
deaproape să-și stabilească 
angajamente concrete, stimu- 
lînd dorința de a se afla în 
primele rînduri, generalizînd 
experiența pozitivă.

In continuare vorbitorul s-a 
oprit la răspunderea ce revine 
organizațiilor U.T.C. privind 
pregătirea profesională a tj- 
nerilor subliniind necesitatea 
antrenării unui număr mai 
mare de tineri la cursurile de 

a calificării, extin
derea formelor specifice folo
site în acest scop : concursuri 
pe meserii, demonstrații prac
tice, popularizarea cărții tehni
ce, ajutorarea 
slabi pregătiți.

Organizația 
U.T.C. cuprinde 
măr de tineri care lucrează pe 
șantierele de construcții. ~ 
nînd seama de 
biectivelor ce se 
cadrul planului 
buie desfășurată 
ținută pentru mobilizarea în
tregului tinerei la înfăptuirea 
acestor, sarcini, să ne ocupăm 
mai mult și mai bine de întări
rea disciplinei astfel ca fiecare 
tînăr să-și aducă din plin contri
buția Ia darea în funcțiune Ia 
timp a obiectivelor în con
strucție. Organizațiile U.T.C. 
trebuie să desfășoare o activi
tate susținută cu fiecare tînăr, 
să nu se limiteze numai la dis
cuțiile purtate în diferite adu
nări 
cele 
ales să urmărească îndeplinirea 
lor. — 
fiecare tînăr răspunderea față 
de muncă, atitudinea fermă îm
potriva oricărei manifestări de 
indisciplină.

Evidențiind rezultatele bune 
obținute de tinerii din coope
rativele agricole de producție, 
G.A.S.- și S.M.T., tovarășa Ele
na Poparad a spus: „Trebuie 
să ajutăm organizațiile U.T.C. 
de la sate în îmbunătățirea ac
tivității în vederea educării ti
neretului în spiritul dragostei 
pentru agricultura noastră so
cialistă, în spiritul apărării a- 
avutului. obștesc, al îndeplinirii 
indicatorilor ce le revin, în 
efectuarea tuturor lucrărilor

CURUIA ION — 
Com. Rusănești de 
Jos —* reg. Oltenia.

tinerilor

regională 
un mare

mai

Ti- 
amploarea o- 
vor realiza în 
cincinal, tre- 

o muncă sus-
Ol- 

mari 
Congresul U.T.C. și a 

aniversare a

★
atmosferă de

creării

și ședințe ; să stabilească 
mai bune măsuri și mai

Trebuie să dezvoltăm Ia

într-o
entuziasm conferința a 
tat, în încheiere o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R. 
în care participanții la confe
rință mulțumesc în numele în
tregului tineret din regiunea 
Oltenia pentru grija părinteas
că cu care sînt înconjurați, 
pentru minunatele condiții de 
muncă, viață și învățătură ce 
le sînt create, angajîndu-se să 
nu precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid, să lupte sub. 
steagul glorios al partidului 
pentru ridicarea patriei pe cul
mile cele mai înalte ale pro
gresului și civilizației.

In prima ședință 
Comitetul regional 
U.T.C. a ales pe 
ȘTEFAN NEGREȚ 
de prim-secretar.

LIDIA POPESCU

mare 
adop-

de lucru, 
Oltenia al 

tovarășul 
în funcția

a da viață sarcini- 
de cei de-al IX-lea 
partidului.
a transmis salutul

Chimica
' .'y miHMHTicn

regional 
subliniind 
stau in

p cu tărie, lăsînd însă să se în
trevadă doza lor de vină, după 
care vor fi aspru mustrați de 
spiritualul și tenacele anche
tator.

Evitînd meandrele psiholo
gice, autorul unidimensionea- 
ză personajele, toate aproape 
fără excepție constituind un

Conducerea școlii 
a procedat just în 
ceea ce vă privește 
întrucît absolvenții 
altor școli profesio
nale care deja au la 
bază o meserie — 
așa cum și dv. o a- 
veți pe aceea de 
tractorist — nu sînt 
admiși la școlile de 
șoferi profesioniști.

Dacă vă iubiți 
meseria și doriți să 
vă ridicați califica
rea profesională, pu
teți urma cursurile 
școlii tehnice de 
maiștri mecanici a- 
gricoli. Condițiile 
de înscriere care se 
cer candidaților la 
concursul de admi
tere sînt: să fie ab
solvent al școlii 
profesionale de me
canici agricoli, cu 
stagiul militar satis
făcut și să obțină 
recomandarea uni
tății productive — 
S.M.T. — la 
lucrează.

care

GHEORGHE $T. 
STAN — Oradea.

Numai 
absolvit 
VIII-a a 
cultură 
de 11

dacă ați 
clasa 

școlii 
generală

vă 
di- 

a

a 
de

fiecărui an școlar. 
Actele depuse în a- 
nii anteriori sînt 
valabile. Numai că 
elevii de la învăță- 
mîntul seral trebuie 

osă depună anual

dovadă din cîmpul 
muncii.

TlNCĂ DUMI
TRU — U.R.U.M. 
Petroșeni.

Ne interesează 
fotografiile cu con
diția ca acestea să 
aducă lucruri noi și 
interesante din toa
te domeniile de ac
tivitate, să aibă un 
conținut. Cele mai 
izbutite (portrete, 
peisaje) din punct 
de vedere tehnic și 
artistic vor vedea 
lumina tiparului. 
Deci le așteptăm.

BODEA ANA
Comuna 
Aleșd.

Suncuiuș-

ani 
puteți înscrie 
rect in clasa 
X-a de liceu, ternii- 
nînd liceul cu 12 
clase. înscrierea în 
învățămîntul seral 
și la fără frecvență 
se face pe bază de 
cerere la începutul

în vigoare 
decît 

in

Legile 
nu permit 
frecventarea 
tr-un an școlar a li
nei singure institu
ții de învățămînt. 
Faptul că doriți în 
același timp să 
frecventați cursuri-

Profilurile acestea de vagă 
coloratură psihologică nu reu
șesc să sprijine un conflict 
dramatic plauzibil, mai ales, 
că de la început Negulici este 
lansat pe axa valorilor pozi
tive.

Din punct de vedere al com
poziției, piesa are un caracter 
expozitiv, sprijinindu-se pe 
dialogul permanent a două 
personaje, cel mult trei de 
unde discontinuitatea vizibilă.

Spectacolul în ansamblu 
construit omogen ar fi reușit 
să depășească limitele piesei

le unei școli tehni
ce și să vă pregătiți 
totodată și pentru 
facultate, fie chiar 
și la fără frecvență, 
este imposibil. In 
primul rînd la în
scrierea în faculta
te, la cursurile fără 
frecvență, se cere 
diploma de maturi
tate în original 
șt adeverință din 
cîmpul muncii. Sfa
tul nostru este să 
vă continuați stu
diile cu seriozitate 
în școala tehnică pe 
care o frecventați 
pentru profesiunea 
tehnică pe care 
v-ați ales-o, și apoi 
după absolvirea ei 
să vă înscrieți în 
învățămîntul supe
rior. Su'cces.

ALBIȘ AUREL
— Hunedoara

Ca să urmați 
cursurile serale ale 
facultății de elec
trotehnică din unul 
din institutele poli
tehnice din Bucu
rești, Cluj, Timișoa
ra sau Iași, sînteți 
legat de condiția să 
lucrați în speciali
tatea de electrician, 
sau într-o meserie 
înrudită și să vă 
cereți transferul cu 
serviciul în orașul 
în care sînt cursu
rile respective. Pre
cizăm că, la învăță
mîntul seral, frec
vența este obligato
rie. iar 
țămîntul 
tehnic 
cursuri fără 
vență

în învă- 
superior 

nu sînt 
frec-

Viitorii strungari de la Grupul școlar al ministerului învăță mintului deprind subtilitățile meseriei sub ochiul atent al mai
strului instructor

Foto: AGERPRES

unctul de plecare 
al acestei piese de 
Aurel Storin, îl 
constituie tema 
responsabilității pe 
care fiecare indi
vid trebuie s-o cul
tive și s-o respecte 
în raporturile lui

cu ceilalți și cu societatea 
în ansamblul ei. Carența 
piesei lui Aurel Storin con
stă în didacticismul forțat 
și neacoperit de o substanță 
dramatică autentică. Cazul in
ginerului Negulici este mai 
intîi echivoc și de aceea lipsit 
de sobrietatea pe care ar fi 
cerut-o finalitatea mesajului 
piesei. Inginerul care se dove
dește de la început a fi neîn
doios foarte capabil în mese
ria lui și care a fost exclus pe 
motive varii (datorită unei ge
nerale și imperturbabile ati
tudini de neînțelegere) din cî- 
teva întreprinderi, este menit 
ca prin biografia sa de „exilat 
ambulatoriu' întotdeauna dă
ruit profesiei și întotdeauna 
privit cu ostilitate de toți, 

ridice problema propu
și cunoscînd acest lu

de la primele re
plici, reacțiile ulterioare ale 
personajelor încep să fie pre
vizibile. Patru oameni din cei 
unsprezece solicitați, care în- 
tr-un fel sau altul contribuise
ră la soarta sinuoasă a. ingi
nerului Sînt anchetați pe rînd 
de inimosul director al Insti
tutului de cercetări, Tase Ma
teescu. Structura de tribunal 
intim a piesei devine eviden
tă. De acum înainte convenția 
teatrală fiind stabilită, cei im
plicați în procesul neoficial de 
natură etică vor intra în scenă, 
vor încerca să-și mimeze nevi-

I novăția, simulînd sau negînd

CINE
MĂ BAT“

de AUREL STORIN

la Teatrul Muncitoresc C.F. R.
de convertire etică. Concaz 

venția cind se face in numele 
unei idei generoase, cum ar fi 
cazul aici, cere mai multă cla
ritate, ori personajele lui Au
rel Storin avînd o biografie 
liniară, sînt mai des pîndite de 
platitudine.

Eroarea se insinuează nu in 
momentul stabilirii culpabili
tății fiecăruia față de ingine
rul Negulici, ci din momentul 
în care clarificați asupra aces
tui lucru, primesc cu resemna
re sentințele și sfaturile ade
sea didactic formulate. Finali
tatea lecției este pozitivă nu
mai în cazul lui Costică Grea- 
vu a cărui sănătate morală era 
previzibilă.

dedacă ar fi adoptai un ton 
farsă, mai evident subliniind 
detaliile comice mai mult de
cît pe cele moralizatoare. Re
gizorul Mihai Dimtu a accep
tat, fără nici o inițiativă și 
luînd prea în serios pe autor, 
formula cea mai simplă a 
transpunerii textului cît mai 
ordonat și a acceptat un ritm 
moderat, reținut de desfășura
re. Clipa de adevăr din viața 
celor patru se desfășoară în 
replici scurte, nervoase, uneori 
pline de vervă, dar și de multe 
ori banale și vag aforistice, 

fiecare căutînd să pună la te
melia comportamentului său o 
maximă. Evident, simțul re
plicii și disponibilitățile către

umor, priceperea de a desena 
un personaj, cu ticuri și fizio
nomii dacă nu memorabile cel 
puțin credibile nu-i lipsesc 
autorului, ci dimpotrivă. Piesa 
ocolește însă ritmul intern viu, 
vibrațiile sonore mai intense 
și se oprește în superficialita
tea imaginației dramatice. Ac
torii au apăsat cu intenție pe 
maxima ce susține personajul 
depărtîndu-se de partea ex
plozivă și alertă a piesei care 
le îndreptățea dezinvoltura 
farsei.

Merite incontestabile prezin
tă ritmica dialogului nervos, 
deși aforistic de prea multe 
ori, umorul de bună calitate 
pe care îl practică cu predi
lecție Tase Mateescu și ingine
rul Negulici, interpretați cu 
acuratețe și simplicitate comu
nicativă de Silviu Stănculescu 
și, respectiv. Paul Ioachim. Au- 
tomatismele surprinse și com
portamentul culpabililor au 
savoare. Traian Dănceanu și 
Constantin Florescu în roluri
le lui Barbu Bozocea și Costică 
Greavu, intuind posibilitatea 
de a-i șarja foarte ușor, s-au 
ferit de a cădea în acest pă
cat și i-au supus unei rețineri 
nemotivate, estompîndu-le re
plicile vioaie și dinamice, ceea 
ce a dus la o interpretare ine
gală și neunitară. Ing. Cocio- 
șu este personajul care a be
neficiat în spectacol de cea 
mai degajată interpretare (Ion 
Gheorghiu"), și prin prezența 
scenică inteligentă a actorului 
a căpătat viabilitate.

De la Aurel Storin căruia 
nu-i lipsește convingerea, pa
tosul mesajului, ci magnetis
mul dramatic al conflictului, 
autenticitatea cazurilor de 
conștiință, avem, după vizio
narea noii sale piese, dreptul 
să întrevedem o viitoare crea-1 
ție profundă și pe deplin au
tentică.

DANA DUMITRIJT
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Satul Mare este exact 
ceea ce indică numele — 
un sat mare în inima Bă
răganului, cu un sol fertil, 
cu oameni harnici și pri- 
cepuți. Ceea ce 1-a făcut 
însă cunoscuți pe sătenii 
din Bărăgan sînt rezulta
tele obținute în dezvolta
rea economică a unității 
lor de producție. în 1965, 
pe 6 068 de hectare au ob
ținut 2 294 kg grîu la hec
tar, 3 478 kg porumb, 22 500 
kg sfeclă de zahăr, 1 880 
kg floarea soarelui, 1 255 
kg in pentru ulei, au vîn- 
dut statului 842 056 litri 
lapte, 310 257 kg carne etc. 
Și dacă le rezumăm la doi 
termeni: 19 378 766 Iei, ve
nit anual care a ridicat 
valoarea zilei-muncă Ia 35 
lei.

Acestea au fost cîteva 
argumente pe care și-a în
temeiat aprecierea darea de 
seamă prezentată în adu
narea generală care arăta 
că anul 1965 a fost anul 
deplinei maturizări a coo
perativei lor.

„Am învățat în anii a- 
ceștia de muncă în comun, 
cit nu învățat înainte într-o 
viață de om, a spus în 
adunare bătrînul țăran 
cooperator IONIȚĂ F. 
GHEORGHE. Mai de preț 
mi se pare aceasta — că for
ța și chibzuință colectivă 
poate rezolva orice proble
mă. „Proiectul noului statut 
al cooperativei agricole 
de producție, proiectele 
de statut ale Uniuni
lor cooperatiste și al 
casei de pensii, elabo
rate pe baza indicațiilor 
Congresului al IX-lea și ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
11—12 noiembrie 1965 — a 
spus DOBRA MARCEL, 
președintele cooperativei — 
ne arată în continuare 
calea spre o agricultură 

! modernă, spre marile pro- 
! ducții. Iată doar un exem

plu. în Documentele Con
gresului al IX-lea se arată 
că unul din obiectivele 

I importante pentru dezvol- 
i tarea agriculturii este folo- 
| sirea cu maximum de ran- 
I dament a pămîntului. 

Exact cu un an în ur
mă, tot în adunarea ge
nerală, tînărul nostru in
giner ne-a propus să pro- 

i filăm o brigadă pentru 
producerea de semințe și 
plante tehnice. Inginerul 
făcuse mai înainte această 
propunere în consiliul de 
conducere dar nu i se dă
duse curs. Argumentul era 
aceasta : „Din totdeauna noi 
am produs grîu și porumb- 
Asta știm să facem, cîști- 
găm bani buni, ce rost are 
să ne batem capul cu alte
le din care nici nu știm 
ce va ieși". Adunarea ge
nerală chibzuind însă asu
pra acestei propuneri a 
hotărît crearea brigăzii 
semincere. Faptul că pe 
numai 700 hectare brigada 
seminceră a realizat un 
venit de peste 9 000 000 lei 
dovedește înțelepciunea 
gîndirii colective. Aceasta 
este și ideea centrală a 
noului proiect de statut. 
Adunarea generală — se 
spune în proiect — este 
organul suprem de condu
cere al cooperativei agri
cole, singură în măsura să 
hotărască asupra întregii 
activități economice, fi
nanciare și organizatorice 
a acesteia".

„Organul nostru suprem 
a funcționat bine, a spus 
brigadierul ION MIHAI. 
Eu aș vrea să subliniez 
însă un lucru. împreună 
chibzuim, împreună hotă- 
rîm asupra tuturor proble
melor dar, după ce am ho
tărît, să avem grijă să nu 
facă fiecare cum vrea. 
Dacă am hotărît un lucru 
sfint să fie. Brigăzii noas
tre i-ați dat anul trecut 

sarcina de a produce se
mințe de plante tehnice. 
Nu a fost deloc o treabă 
ușoară. Am adunat cu 
mina fiecare capsulă. Unii 
s-au mai descurajat și au 
vrut să plece, dar organi
zația de partid și organi
zația U.T.C. din brigada 
noastră au stat de vorbă cu 
oamenii, i-au ajutat, i-au 
îmbărbătat. Acum cînd s-au 
văzut rezultatele toți spun 
că nu mai pleacă de la lo
tul semincer. Au fost cul
turi noi pentru noi dar, 
am învățat și am obținut 
rezultate bune așa cum 
ne-am propus. Ne-au aju
tat mult mecanizatorii. Bă-. 
ieții au ascultat îndrumă
rile date de tehnicieni și 
au făcut numai lucrări de 
bună calitate. Oamenii 
din brigadă mi-au spus să 
chem la întrecere brigada 
tovarășului Necula Gheor
ghe, noua noastră brigadă 
seminceră. Dacă nu se vor 
pricepe prea bine, noi, cu 
ceva experiență și învăță
tură în plus, îi vom ajuta.

Studiind proiectul 
de statut al coope
rativei agricole, în 
brigadă, am chib
zuit că ar fi bine ca 
acesta să prevadă 
obligația organelor 
de conducere și teh
nice de a recepțio
na în cel mult 3 zile 
de la execuție toate 
lucrările și să se 
analizeze calitatea 
iiecăreia.

O asemenea prevedere 
ne-s.r putea ajuta să apli
căm cu maximum de efi
cacitate retribuția supli
mentară stimulând pe cei 
merituoși și sancționând 
pe vinovați".

„Da, are dreptate tova
rășul Mihai, a intervenit 
inginerul agronom OL- 
TEANU IORDACHE. Ho- 
tărîți să clădim mai depar
te, avem acum datoria — 
de buni meșteri — să cer
cetăm cu atenție ce a fost 
bun și ce nu în munca 
noastră. $i dacă vom privi 
atent, observăm că pe a- 
locuri sînt unele goluri, 
mici fisuri. Iată un fapt. 
La absolut toate culturile 
există, atît între brigăzi 
cit și între echipe, o mare 
diferență de producții ne
justificată de potențialul 
solului, îngrășăminte sau 
de valoarea seminței. De 
unde provin acestea ? în 
majoritatea cazurilor avem 
de a face cu moduri dife
rite de executare a acelo
rași lucrări. Toți sîntem 
membri ai cooperativei, 
toți avem aceleași drepturi 
și îndatoriri dar iată că 
nu toți muncim la fel. U- 
nii au continuat și în anul 
trecut să alerge după pro
cente, după norme fără să 
ia în seamă dacă ceea ce 
face sporește sau sărăcește 
avutul comun. Astfel, dacă 
brigăzile trei și cinci au ob
ținut cîte 4 200 kg porumb 
boabe la hectar, brigăzile 
patru și șapte n-au ob
ținut decît cîte 2 600 și 
2 900 kg la hectar. Cu 
un an înainte neelibe- 
rînd la timp terenul o 
mare suprafață a fost ara
tă în aceste brigăzi toam
na tîrziu, pe îngheț. Apoi, 
ei nu au făcut bine comba
terea atacului de dăunători 
și mai ales lucrările de în
treținere. Aceleași dife
rențe sînt și între oameni 
din aceeași echipă. Briga
da tovarășului Mihai este 
fruntașă dar și aici au fost 
oameni care în loc să strân
gă fasolea păstaie cu păs
taie, așa cum se stabilise, 
au intrat cu coasa pentru 
a realiza mai multe nor
me. $i iată și un alt exem
plu, cel al oamenilor din 
echipa tînărului Vasile A

lexandru. Ei ne-au dat o 
adevărată lecție de răs
pundere în muncă. Pămân
tul lor se afla pe o vale, 
în urma ploilor se îmburu- 
ienase în așa măsură încît 
cu toții ne pregăteam să 
facem acte de calamitate. 
Pămîntul era moale, plin 
de apă și nu se putea in
tra aici cu nici un fel de 
atelaj. Oamenii lui Alexan
dru și-au suflecat panta
lonii și au intrat pe rân
duri și au plivit cu mina 
fiecare fir de buruiană- 
Aici, au obținut ei cea mai 
mare producție de porumb 
realizată pînă acum în co
operativa noastră — 5 000 
kg boabe la hectar. Toate 
acestea ne arată ce mare 
valoare au prevederile no
ului statut care întărind 
răspunderea personală sta
bilește ca criteriu de bază 
al retribuției muncii oda
tă cu cantitatea și calita
tea muncii.

Pentru a dezvolta la toți 
membrii cooperativei răs
punderea personală în 
muncă, aplicarea retribu
ției suplimentare va trebui 
dublată însă de susținerea 
muncii politice cu oamenii. 
Organizația noastră U.T.C. 
cu cei 320 de membri ai 
săi are în această privință 
multe de făcut".

Continuînd ideea ingi
nerului agronom, ALE
XANDRU CORNEL de la 
brigada hortiviticolă a 
spus: „Resursele noastre 
sînt mult mai mari. Mai 
avem de făcut multe pînă 
vom reuși să obținem tot 
ceea ce ne poate da pămîn
tul nostru. Producțiile gră
dinii de zarzavat nu sînt 
tocmai cele care s-ar putea 
obține aici. Irigăm cu apa 
din puțuri. Dar aceasta 
este rece și neaerisită. Ar 
trebui să împingem apa pe 
canale mai lungi pentru a 
o preîncălzi și a o aerisi.

Propun chiar să a- 
menajăm un bazin 
de preîncălzire și o 
seră care nu ne-ar 
costa mult, în schimb 
ne-ar aduce venituri 
mai mari.

„Și echipa pe care o con
duc a fost lăudată aici 
pentru rezultatele sale 
bune în muncă. Am pri
mit și retribuție suplimen
tară. Anul 1965 a fost un 
an bun, cu producții mari 
și cu venituri mari. Dar 
eu, drept să vă spun, nu 
sînt mulțumit. Am pre
tenția ca cei de la zooteh
nie să țină pasul cu noi, 
cei care lucrăm la cîmp. în 
cooperativă toate sectoa
rele trebuie să producă la 
maximum, să obțină veni
turi mari. Altfel unii vor 
mînca câștigul celorlalți. 
Oamenii din echipa mea, 
care au studiat cu multă 
atenție proiectele de statut 
apărute, fac aici două pro
puneri.

Statutul coopera
tivei agricole să 
precizeze mal bine 
obligațiile consiliu
lui de conducere 
privind organiza
rea muncii. Proiec
tul de statut preve
de ca în cadrul bri
găzii să se organi
zeze echipe pe gru
pe de cooperatori, 
grupe de familii, al
cătuite după vecină
tate, rudenie, sau 
alte criterii stabilite 
de adunarea gene
rală. Propunem ca 
acest paragraf să 
sune cam așa : se 
organizează echipe 
pe grupe de coope
ratori, grupe de fa
milii, alcătuite după 
vecinătate, rudenie

Noi, tinerii, va trebui să învățăm odată cu știința cultivării pă
mîntului să iubim mai mult cooperativa noastră, meseria de 
agricultor (ioto nr. 1) Cu autoritatea pe care i-o conferă anii 
săi și mai ales munca sa exemplară brigadierul Ion Mihai a 
făcut lumină în multe probleme dezbătute în adunare (ioto 
nr. 2). „Și eu ca și ceilalți — spunea inginerul Olteanu Iordan — 
susțin că anul 1965 a fost cel mai bun an al nostru. Dar, 
trebuie să luptăm ca anul 1966 să fie și mai bun°, (foto nr. 3).

Foto: CU CU ION
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sau alte criterii și 
să li se repartizeze 
solele cele mai a- 
propiate de partea 
din sat unde locu
iesc.

Acum, în fiecare zi ne 
ciocnim pe uliță. Unii din- 
tr-un cap de sat se duc să 
lucreze pămînturile din 
cealaltă parte, alții invers.

A doua propunere ar fi ca

statutul uniunii ra
ionale să prevadă 
obligația acesteia 
de a organiza și 
conduce orice ac
țiuni pe plan ra
ional care vizea
ză interesele tutu
ror ca, atacurile de 
dăunători și altele. 
Statutul ar trebui să 
dea dreptul uniunii 
de a penaliza acele 
cooperative care, 
neexecutînd la timp 
șl de calitate lucra
rea stabilită a se 
face în comun, au 

pricinuit pagube ve
cinilor.

Un exemplu. Noi luăm 
măsuri pentru distrugerea 
atacului de dăunători, dar 
dacă vecinii nu vor exe
cuta lucrarea odată cu noi, 
dăunătorii se vor muta pe 
solele lor și apoi înapoi la 
noi.

„Nu e greu — a spus me
dicul veterinar MOGOȘ NI- 
COLAE — să răspunzi cu 
vorbe cererii tovarășului 
Popa Gheorghe să îmbună
tățim munca în sectorul 
zootehnic. Răspunsul tre
buie să-l dăm însă prin 
fapte, prin producții și ve
nituri mai mari. Ne-am pro
pus anul acesta producții 
sporite la toate speciile de 
animale. Certitudinea reali
zării lor ne-o dă gradul 
mai mare de calificare a 
oamenilor, permanentiza
rea lor, competența cu 
care consiliul de conduce
re îndrumă și sprijină a- 
cest sector. Totuși, o pro
blemă continuă să rămînă 
nerezolvată, asigurarea ba
zei furajere. în ultimii ani, 
în timp ce efectivele au 
sporit, suprafața destinată 

producerii de furaje s-a 
restrâns. De la 700 hectare 
a ajuns la mai puțin de 
500 hectare. E drept că 
producțiile la hectar au 
sporit dar nu în măsura 
în care să justifice o ast
fel de reducere a suprafe
țelor. Dacă vrem să avem 
un sector zootehnic bun 
trebuie să-i asigurăm o 
bună bază furajeră. Avînd 
în vedere că asemenea ne
ajunsuri se întâlnesc și în 
alte cooperative ar fi foar
te bine să se studieze opor
tunitatea

introducerii în sta
tut a unui paragraf 
care, în cazul fon
dului de acumulare, 
să stabilească limi
tele minime obliga
torii pentru supra
fața ce trebuie să 
fie rezervată pro
ducerii de furaje.

Din însărcinarea brigăzilor 
zootehnice fac aici și alte 
două propuneri:

Aliniatul B. Fondul 
de acumulare și fon
dul de consum, din 

capitolul VI să fie 
completat și cu pre
vederea : fond pen
tru pregătirea cadre
lor.

A doua propunere se re
feră numai la unitatea 
noastră.

Să creăm o bursă 
lunară de 300 Iei 
pe care s-o acordăm 
elevului — fiu de 
cooperator — care 
va obține cele mai 
bune rezultate la în
vățătură.

în adunare s-au făcut și 
alte propuneri.

Tănase Cristea:

„Statutul uniunii 
raionale să prevadă 
obligația acesteia 
de a organiza 
schimburi de expe
riență între coope
rativele agricole 
din raion în scopul 
generalizării celor 
mai bune metode a- 
grozootehnice".

Vasile Alexandru :

„Statutul uniunii 
raionale să prevadă 

obligația acesteia 
de a se ocupa de 
organizarea între
cerii socialiste între 
cooperativele agri
cole din raion".

La adunare au participat 
și reprezentanți ai Stațiunii 
de mașini și tractoare.

„Mecanizatorii din briga
da noastră de tractoare — 
a spus DUMITRU MAXIM, 
mulțumesc pentru cuvinte
le frumoase pe care le-ați 
spus aci cu privire la mun
ca lor. Am ascultat sarci
nile pe care vi le-ați pro
pus, ele sînt șl sarcinile 
noastre. Noi ne angajăm să 
le îndeplinim întocmai. 
Ne bizuim pe mașinile 
noastre. Anul trecut am 
avut 36 de tractoare, 
anul acesta avem 45 iar în 
1970 vom ajunge să lucrăm 
aici, la Satul Mare cu 70— 
75 de tractoare. Avem încă 
de acum posibilitatea ca în 
orice condiții de climă și 
sol, orice suprafață de te
ren să fie lucrată la vreme 
și bine".

HERA CĂLIN, secretarul 
organizației U.T.C. a pre
zentat în fața adunării an
gajamentele tinerilor, hotă- 
rîrea lor de a contribui în 
mai mare măsură la obți
nerea unor producții mari 
în toate sectoarele. „Ne vom 
da, spunea secretarul, mai 
mult silința. Vom învăța 
mai mult și mai temeinic. 
Cea mai mare atenție o vom 
acorda zootehniei și brigă- 
zilor-semincere. Ne luăm 
angajamentul in fața adu
nării generale să contribu
im cu toate puterile noas
tre la ridicarea producțiilor 
din zootehnie la nivelul 
producțiilor vegetale.

în perioada următoare, 
ne propunem să organizăm 
cu tinerii cîteva acțiuni. 
Atunci cînd atelajele vor | 
avea mai puțin de lucru | 
vom transporta, pînă la 1 \ 
mai o cantitate de gunoi de I 
grajd necesară fertilizării a | 
350 hectare. Pentru organi- I 
zarea teritoriului grădinii 
în sole cit mai compacte, 
vom defrișa viile și mără- 
cinișurile din zona respec
tivă. Pentru a folosi la ma
ximum fiecare bucată de 
pământ. organizația U.T.C. 
de la zootehnie va organiza 
cu tinerii cultivarea cu lu- 
cernă a spațiilor dintre a- 
dăposturile de animale. în 
scopul lărgirii bazei fura- l 
jere, vom defrișa ăe sqlcîm | 
și buturugi o suprafață de I 
un hectar și jumătate. Ti- \ 
nerii vor lucra și la astu
parea gropilor de la vechea 
cărămidărie, redând astfel 
circuitului agricol o supra
față de 4 hectare".

După aprobarea planului 
de producție și a planului 
de măsuri, președintele coo
perativei. anunțînd rezulta
tele întrecerii socialiste pe 
anul 1965, a înmînat brigă
zilor, echipelor și coopera
torilor fruntași steaguri și 
premii. Au fost discutate și 
aprobate apoi obiectivele 
întrecerii socialiste pe anul 
1966.

ION ȘERBII



întreprinderile fruntașe 

iși dezvăluie „secretele"

(Urmare din pag. I)

tate. Dar mai ales începe o inten
să muncă de cercetare în uzină 
la care este atras aproape întregul 
colectiv, în frunte cu specialiștii. 
Și astfel se fac modificări la cal- 
cinatorul de sodă, se modifică 
arderea. Astfel, capacitatea calci- 
natorului de la Govora a crescut 
de la 100 de tone în 24 de ore, 
prevăzută în proiect, la 190 de 
tone.

Se producea mai mult, utilajele 
înregistrau indici superiori de 
folosință. Atenția a fost concen
trată apoi în direcția îmbună
tățirii calității produselor. Pentru 
uzina din Govora asta înseamnă 
ca soda calcinată să conțină cel 
puțin 95 la sută carbonat de so
diu, iar soda caustică peste 98 la 
sută hidroxid de sodiu. La capă
tul a patru ani de studii și în
cercări, s-a ajuns la situația ca
97 la sută din întreaga producție 
de sodă calcinată să fie de cali
tate superioară, conținînd peste
98 la sută carbonat de sodiu și 
mai puțin de 60 grame de fier la 
tonă — caz rar în practica pro
ducției de sodă. Acești indici su
periori se obțin în condițiile în 
care uzina din Govora nu consu
mă nici un gram de sulfură de 
sodiu (al cărei consum, în 1962, 
era de 275 de tone anual), care 
avea rolul să formeze un strat 
pelicular pe aparate protejîn- 
du-le împotriva coroziunii. Locul 
acestei substanțe a fost luat de 
însuși bicarbonatul de sodiu care , 
precipită în aparate. La sodă cau
stică, după doi ani de cercetări 
făcute în uzină pentru punerea la 
punct a tehnologiei de fabricație 
s-a obținut sodă caustică care 
conține peste 98 la sută hidfo- 
xid de sodiu.

Depășirea parametrilor proiec
tați, obținerea unei producții de 
calitate superioară a permis uzi
nei, pentru prima dată în 1965, 
să ducă la bun sfîrșit cea mai 
complicată sarcină economică 
ce-i stătea în față — rentabili
zarea producției. S-a reușit în a- 
eest an nu numai să se reducă 
do tați a de stat, în valoare de 9 
milioane lei, dar în unsprezece 
luni s-au realizat beneficii în va
loare de 9 375 000 lei.

Se cuvin cîteva precizări. Toa
te aceste încercări care au adus 
modificări substanțiale în proce
sele tehnologice s-au făcut la 
scară industrială. întreaga uzină 
â devenit un cîmp larg de expe
rimentare fără a se stingheri însă 
cu nimic desfășurarea normală 
a procesului de producție. In tot 
acest timp, planul anual a fost în
deplinit și depășit. Modificările 
s-au făcut „din mers" în perioa
da în care utilajele intrau în re
vizie planificată. Aceasta a impus 
două lucruri care s-au răsfrînt 
pozitiv asupra întregii activități a 
întreprinderii : 1) Toate soluțiile 
tehnice indicate trebuiau foarte 
bine studiate și verificate teore

tic. Cea mai mică eroare putea 
duce la degradarea utilajelor. 2) 
Era absolut necesar ca la rea
lizarea acestor sarcini deosebite 
să fie cuprinși toți lucrătorii uzi
nei. Aceasta presupune ca noile 
soluții tehnice să fie bine expli
cate, demonstrate practic pentru 
ca ele să fie însușite, de munci
tori. Cum cea mai mare parte 
din ei sînt tineri, organizația 
U.T.C i-a antrenat la demonstra
țiile practice organizate pentru 
explicarea importanței' noilor 
metode în îmbunătățirea pro
ceselor tehnologice. Tinerii n-au 
fost simpli executanți ci, pe 
deplin edificați de eficien
ța economică a măsurilor propu
se, au participat activ la înfăp
tuirea lor. Pe parcursul aplicării 
noilor procedee ei au venit cu 
numeroase propuneri de îmbună
tățire. Ca urmare, mișcarea de 
inovații a cuprins și un număr 
mare de tineri, de la an la an 
fiind propuse inovații din ce îp 
ce mai valoroase. In anul 1965 
eficiența economică antecalcula- 
tă a celor 75 de propuneri accep
tate pentru aplicare se ridică la 
peste 12 milioane lei.

Fără îndoială, la realizarea și 
depășirea capacității proiectate 
a uzinei un rol deosebit de im
portant l-a avut preocuparea co
lectivului pentru realizarea ritmi
că a producției, pentru urmări
rea zilnică a rezultatelor obținu
te pe schimburi, pe echipe, pe 
om. Și, ca într-o reacție în lanț, 
fiecare zi a adus o noutate, o 
sugestie, o propunere valoroasă. 
Ce a favorizat mersul neîntrerupt 
al proceselor chimice și al cău
tărilor oamenilor ? Asigurarea a- 
sistenței tehnice celei mai califi
cate în fiecare schimb și mai a- 
les în schimburile II și III. In 
aceste schimburi asistența tehnică 
este asigurată de cîte un inginer 
și doi pînă la patru mecanici pe 
secție, plus maiștri de tură. Cea 
mai neînsemnată defecțiune este 
operativ înlăturată. Acesta este 
„secretul" prin care se asigură 
funcționarea continuă a utilajelor, 
creșterea indicilor de folosire ai 
acestora și în consecință obține
rea unei producții ritmice, spo
rită de la o zi la alta.

După cum este și firesc, pentru 
anul 1966 uzina are de îndeplinit 
sarcini mai mari decît în anul 
trecut. Rezultatele obținute con
firmă că experiența acumu
lată este continuată și am
plificată. în primele zile s-au 
produs peste plan 285 tone 
carbonat de sodiu, 88 de tone 
sodă calcinată și 66 de tone sodă 
caustică. Sînt semne evidente că 
acest colectiv nu consideră re
zultatele obținute ca pe o barieră 
peste care nu se poate trece, ci, 
dimpotrivă, depune în continuare 
eforturi pentru organizarea su
perioară a producției în scopul 
creșterii continue a eficacității e- 
conomice în toate domeniile de 
activitate.

In laboratorul de fizică al 
Liceului „N. Bălcescu" din 

Craiova
Foto : S. VIOREL

0 FAPTĂ DE EROISM 

Șl ABNEGAȚIE

Viscolea de cîteva zile. în- 
tr-unul din saloanele unei 
circumscripții medicale rurale 
din regiunea Oltenia se afla în
tr-o stare foarte gravă coope- 
ratoarea Elena Florea. Nu mai 
putea îi salvată decît printr-o 
intervenție chirurgicală, ope
rație pentru care existau 
condiții numai la spitalul din- 
tr-o localitate situată la 10 km 
depărtare. Nămeți de zăpadă 
blocau însă drumurile, trans
portul fiind practic imposibil 
cu mijloacele obișnuite.

...Patru oameni, patru tan- 
chiști ai forțelor noastre ar
mate, au pornit să învingă
viscolul pentru viața unui om.
Și tancul a croit drum. Ase
menea celor patru militari, la 
spital, doi tineri medici — 
Alexandru Spătaru și Con
stantin Mușat — au ope
rat-o, fără a mai aștepta so
sirea medicului chirurg spe
cialist. Viața Elenei Florea a 
fost salvată. Ea — și încă alții 
care au cunoscut această faptă 
de eroism și abnegație — se 
gîndesc cu emoție la cei doi 
medici, la ofițerii Vasile Stoi
ca și Constantin Guran, la ca
poralul Vasile Pastiu și la sol
datul Gh. Iacob din echipajul 
tancului care a transportat-o

(Agerpres)

INFORMAȚII
în cadrul manifestărilor con

sacrate comemorării a două 
decenii și jumătate de la asa
sinarea de către legionari a 
lui Constantin David, activist 
de seamă al Partidului Comu
nist Român, is Casa de cul
tură a tineretului din raionul 
Grivița roșie a avut loc o con
ferință. Despre patriotismul și 
atașamentul acestui luptător 
comunist față de clasa munci
toare a vorbit Petre Daiche, 
șef de sector la Muzeul de 
istorie a orașului București.

Acțiuni similare au mai avut 
loc în orașele Cluj, Iași, Tg. 
Mureș, Craiova, Brașov, Galați 
și Ploiești.

★

Vineri dimineața în sala mi
că a Palatului Republicii au 
început lucrările Conferinței 
pe țară a Asociației juriștilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

La Conferință participă ca 
delegați, conducători ai unor 
instituții centrale de stat, de
legații organizațiilor regionale 
ale Asociației, invitați din Mi
nisterul Justiției, Tribunalul 
Suprem, Procuratura Genera
lă, Institutul de Cercetări juri
dice al Academiei, Arbitrajul 
de Stat, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior juridic.

lucrători din diferite ramuri 
de activitate juridică din Ca
pitală și din țară — judecători, 
procurori, notari, jurisconsulți, 
avocați, lucrători din miliție 
— precum și din alte domenii 
de activitate.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Stelian Nițules- 
cu, președintele asociației.

Raportul de activitate al 
Consiliului central al Asocia
ției pe anii 1961—1965 a fost 
prezentat de Adrian Dimitriu. 
secretarul general al asociației, 
ministrul justiției, după care 
au urmat discuții.

Lucrările conferinței conti- 
tinuă.

★
Vineri a avut loc o ședință 

a Comitetului executiv al 
UCECOM. Comitetul a dezbă
tut și aprobat normele de des
fășurare a conferințelor uni
unilor regionale ale coopera
ției meșteșugărești și a hotărît 
ca acestea să aibă loc în pe
rioada 19 martie—7 mai. S-a 
pus. apoi în discuție regula
mentul de administrare a com
plexelor meșteșugărești care 
prevede unele măsuri pentru 
îmbunătățirea activității de 
administrare și îngrijire a clă
dirilor și utilajelor de care dis
pun aceste unități.

• Echipa mexicană 
Atlas a cîștigat (la 
golaveraj) turneul in
ternațional de fotbal 
de la ~ '
xico. 
Fraga 
vihse
8 puncte fiecare. In 
ultimul meci Atlas a 
făcut ioc egal (2—2) 
cu Guadalajara.

Două partide res
tanță, care nu mai 
pot influența însă cla
samentul : Guadalaja
ra—Vasco da Gama și 
America—R. D. Ger
mană vor avea loc 
săptămîna viitoare.

Ciudad de Me- 
Atlas si Sparta 
termină neîn- 

turneul cu cîte

• Sala Floreasca II 
din Capitală, găzdu
iește astăzi și mîine,

în organizarea clubu
lui Steaua, un concurs 
de atletism rezervat 
juniorilor și copiilor. 
In program sînt inclu
se următoarele probe : 
înălțime, lungime, 
greutate (băieți și fe
te), 40 m garduri (fe
te)’, 55 m garduri (bă-, 
lefi) etc.

• Consiliul britanic 
de cercetări sportive, 
al cărui președinte 
este fostul atlet dr. 
Roger Bannister, a dat 
publicității un comu
nicat în legătură cu 
pregătirile pentru O- 
limpiada din Mexic. 
In comunicat se arată 
că altitudinea capita
lei mexicane pune 
probleme deosebite ' 
de organizare a an
trenamentului sporti
vilor în condiții adec
vate. Totodată, se 
precizează că altitudi
nea de peste 2 000 m 
nu va avea efecte

Televiziune
Sîmbătă 29 ianuarie

19 : Jurnalul televiziunii (I) ; 
19,15 : Emisiune pentru copii: 
20 : Tele-enciclopedie ; 21 :
Micro-concert de muzică u- 
șoară; 21,20: Invitație la
dans. Transmisiune de la So
fia ; 21,50 : Film : „Sfîntul" ; 
22,40 : O poveste cu muzică... ; 
23,20 : Jurnalul televiziunii 
(II). Sport. Buletinul meteoro
logic.

SPORT
dăunătoare asupra or
ganismului sportivilor 
dacă aceștia se vor 
prezenta lă întrecerile 

' Olimpiadei din Mexic 
după o perioadă de 
aclimatizare la mare 
altitudine. Specialiș
tii englezi apreciază 
că pentru o bună acli
matizare sînt necesare 
3—4 săptămîni.

marilor maeștri . din 
cadrul festivalului șa- 
hist de la Bewervijk 
continuă să conducă 
Lev Polugaevski 
(U.R.S.S.) cu 9 punc
te, urmat de Bilek 
(Ungaria) 8,5 puncte, 
Szabo (Ungaria) 8 
puncte. Ivkov (Iugo
slavia) 7,5 puncte.

partidă, disputată la 
Karl - Marx - Stadt, 
au învins tot gazdele 
cu 5—4.

• După disputarea 
a 11 runde, în turneul

• Întîlnirea revanșă 
dintre echipa secundă 

. de hochei pe gheață 
a R. D. Germane și 
selecționata Iugosla
viei, desfășurată la 
Crimmitschau, s-a în
cheiat cu victoria ho- 
cheiștilor germani la 
scorul de 4—3 (0—I, 
3—1, 1—1), După
cum se știe, în prima

Echipele femihi- 
ne de baschet Wisla 
Krakoviă și Slavia So
fia s-au calificat pen
tru semifinalele „Cu
pei campionilor euro
peni". Baschetbaliste
le poloneze au cîști
gat și returul întîlni- 
rii cu Radnicki Bel
grad, desfășurat joi în 
capitala Iugoslaviei, 
cu scorul de 67—54 
(29—26).

Slavia Sofia a în
trecut echipa italiană 
Portorico Vicenza cu 
scorul de 83—71 
(48—29).

• Selecționatele de 
tenis de masă 
ale Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. s-au întîlnit 
în localitatea Szum- 
perk, victoria reve
nind sportivilor sovie
tici in ambele meciuri 
cu 5—4 la masculin 
și cu 3—0 la femi
nin.

. (Agerpres)

Călătoria cărților

tor tipograf, Gluj. Premiul l

(Din expoziția amatorilor de la Dalles)

(Urmare din pag. I)

cu certitudine, alte sute șl mii 
de țărani cooperatori atrași de 
lumina CĂRȚII. Pînă în cel 
mai îndepărtat cătun, afișe 
și panouri au anunțat peste 150 
de noi apariții editoriale. Pro
gramul bibliotecilor și cămine
lor culturale invită la ample 
dezbateri pe marginea lecturii.

Zilele lui februarie vor con
stitui un nou prilej de a îm
bunătăți răspîndirea cărții la 
sate, de a populariza și a 
duce cartea potrivită' la lo
cul potrivit. In cursul „Lunii 
cărții la sate" se vor organiza 
în întreaga țară numeroase 
manifestări : seri literare,
simpozioane, recenzii, șezători 
literare pe teme ca : „Eroi și 
fapte din cărți", „Scriitori des
pre viața satului", concursuri 
„Cine știe, folosește", cu teme 
din cărțile și broșurile reco
mandate ca bibliografie la 
învățămîntul agro • zootehnic, 
precum și cu teme din litera
tura noastră clasică și contem
porană etc.

Multe dintre aceste mani
festări vor avea loc la biblio
tecile comunale și sătești. Ma
joritatea bibliotecarilor de la 
sate — oameni tineri, cu trage
re de inimă, cu inițiativă și 
competentă — cunosc proble
mele specifice cooperativei a- 
gricole de producție din comu
na lor, planul ei, perspectivele 
de dezvoltare; știu ce-i intere
sează în primul rînd pe oiti-

tori, ce le este necesar, ce să 
le recomande. în actuala edi
ție a „Lunii cărții la sate" ei 
vor avea prilejul să organize
ze dezbateri pe marginea căr
ților nou apărute, discuții 
strîns legate de problemele 
concrete ale muncii oameni
lor, să stimuleze circulația și 
mai intensă a marilor valori 
din patrimoniul clasic și con
temporan, național și univer
sal al literaturii politice, bele
tristice și științifice.

Un dialog eficient între citi
torii satelor și autorii cărților 
va avea loc în toate regiunile 
țării. Scriitorii și redactorii 
din edituri vor asculta în â- 
ceste consfătuiri părerile și 
sugestiije țăranilor cooperatori, 
ale mecanizatorilor, ale intelec
tualilor asupra tematicii lu
crărilor editate, conținutului 
și stilului acestora, asupra 
prezentării lor grafice. Editu
rile organizează anul acesta 
90 de consfătuiri la sate.

Pe agenda actualei ediții a 
„Lunii cărții la sate" sînt în
scrise și acțiunile de difuzare 
pe Cale comercială a volumelor 
din literatura politică, bele
tristică și științifică.

Alături de librarul satului — 
din ce în ce o călăuză mai 
competență a cititorului, pe ca- 
re-1 orientează în alegerea 
cărții — stă difuzorul vo
luntar. De la o ediție la alta 
a acestei tradiționale manifes
tări s-a dezvoltat mișcarea 
voluntară de difuzori. în 1965

peste 10 000 difuzori voluntari 
— cadre didactice, bibliote
cari, alți activiști sătești — 
au desfășurat o diversă și rod
nică activitate. Valoarea căr
ților difuzate la sate în 
cursul anului trecut se ridică 
la 67 milioane lei, ceea ce re
prezintă o creștere de 288 la 
sută .față de anul 1960.

Ca și în alți ani, „Luna căr
ții la săte" prilejuiește orga
nizațiilor U.T.C. o sporită con
tribuție la antrenarea tinerilor 
la lectură, răspunzînd prin 
forme interesante și eficiente 
dorinței acestora de a acumu
la și aprofunda noi cunoștin
țe politice, culturale și știin
țifice.

Majoritatea bibliotecarilor 
noștri de la sate, a difuzorilor 
de carte sînt tineri. Ei trebuie 
să simtă responsabilitatea ce le 
revine în aceste zile pentru ca 
nestematul prețios al culturii 
și științei — cartea — să a- 
jungă în mîinile fiecărui tînăr 
și vîrstnic dîndu-i ajutor de 
bază în muncă și în viață.

Alături de colocviile antre
nante ce se vor desfășura la 
biblioteci, la căminele cultu
rale. colectivele artistice ama
toare au prilejul să-și verifice 
încă o dată măiestria artistică 
în confruntarea cu publicul în
setat de frumos, creator al 
frumosului.

„Luna cărții la sate" are 
semnificația unui important e- 
veniment cultural așteptat cu 
interes. Pasionații propagan
diști ai cărții își vor uni for
țele pentru a realiza și la a- 
ceastă ediție acțiuni noi și efi
ciente, cu bogat conținut edu
cativ, la nivelul cerințelor ac
tuale ale satului.
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Cinematografe
VIZITA — cinemascop

rulează la Patria (orele 9,45i 
12; 14,15-, 16.30; 19; 21,15). 
București (orele 9,15 ; 11,30ț 
13,45; 16,30; 18,45; 21).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii

rulează la Republica (orele 
9,30; 13; 16,45; 20.45). Capi
tol (orele 9; 1’2,45: 16,30;
21.15) , Melodia (orele 9,30; 
13, 16.45; 20,15).

ȘAH LA REGE
rulează la Luceafărul (orele 
10; 12; 14; 16; 18.15, 20,30). 

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

în completare - Elemente 
pe care !e zidim la casa 
noastră — rulează la Victo
ria (orele 9 ; 11,15; 13,30) 
16; 18,30; 21), Bucegi (orele 
10 i 13,30; 15,30; 18; 20,30 — 
în completare — Cumpără
tura), Arta (orele 10; 12,30; 
15: 17,30; 20).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS 
rulează la Grivita (orele 
9,45: 12) 14,15: 16,30; 18,45;
21), Aurora (orele 9,15: 
11,30, 13,45; 16: 18,15:
20,30), Volga (orele 10: 12: 
14,15: 16,30: 18.45, 21).

OLD SHATTERHAND — cine
mascop

rulează la Festival (orele 
10,15: 13, 15,45; 18.30,
21.15) , Feroviar (orele 10.15;
13; 15.45; 18,30: 21,15) Ex
celsior (orele 9.15; 12,
14.45, 17,30; 20.15). Modern 
(orele 9,30: 12: 14.45: 17.30:
20.15) .

OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop — ambele serii 

rulează la Central (orele
9.45, 13; 16.15; 18,45: 21).

DINCOLO DE BARIERA
în completare — Sport nr. 
6/1965 — rulează la Lumi
na (orele 10 i 12, 14; 16: 
18,15: 20,30), Ferentari (ore
le 16; 18,15, 20,30 — in
completare — Marinarii so
vietici în Danemarca).

HATARI — ambele serii 
rulează la Union (orbie 10i 
16: 19,30).

FATA LUI BUBE
rulează la Dotr.a (orele 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 
— Program pentru copii — 
ora 10). Cotroceni (Orele 
14.15, 16,30; 18.45; 21).

Cadru din filmul „Învățătorul 
din V igevano"
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O VÎNĂTOARE NEOBIȘNU
ITĂ ■ — CRONICA LA UN 
MIRACOL — AJUTOR. MĂ 
ÎNEC — ARHITECTI, CON
STRUCTORI, ȚESĂTORI — 
SUFERINȚELE LUI SEMIO- 
NOV — PUPĂZA DIN TEI 

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 1Q—21 în continuare). 

COLINA
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20.30).

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Giulești (orele 
10,30; 16; 18,15; 20.30), Fla
mura (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15» 20,30 — în comple
tare — Două creioane), 

SAȘA
în completare — Pionieria 
6/1965 — rulează la Dacia 
(orele 10—20.30 — în con
tinuare)

DUMINICA LA ORA 6
în completare — Raliul 
Dunării — rulează la Bu- 
zești (orele 16; 18; -20), To
mis (orele 10; 12; 16; 18; 20 
— în completare — Sport 
nr. 6/1965).

TATĂL SOLDATULUI
în completare - Sesiunea 
Marii Adunări Naționale —» 
decembrie 1965 rulează 
la Cosmos (orele 15.45; 18; 
20,15). Colentina (orele 
15,30; 17,45; 20).

CAMERA ALBĂ 
rulează la Crîngasl (orele 
16: 18: 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Gloria (orele 
9.30, 11.45> 14, 16.15, 18,30: 
20.45).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE

In completare — Cădere 
liberă — rulează la Unirea 
(orele 11: 16, 18,15: 20,30).

Răsplată 
și îndemn 
(Urmare din pag. I) 

ulei; Marin Văduva, pensio
nar, București, „În Deltă" — 
ulei; Vasile Florea, muncitor, C. S, Hunedoara, „Două cetăți" 
—- ulei.

PREMIUL III: Aurel Bălan, 
maistru, Iași, „Peisaj industri
al" — ulei; E criteria Pacliițae, 
casnică, Sibiu, „într-o coope
rativă" — ulei; Marian Mustea, 
funcționar, Gherla, „Peisaj in
dustrial" — ulei ; Iosif Bencze, 
pietrar, Tg. Mureș, „Pietrari" 
— ulei; Gheorghe Negru, 
muncitor. I, F. Lerești, „Ex
ploatare forestieră" — ulei 
Theodor Mihailidis, muncitor, 
Șantierul naval Galați, „Pei
saj urban" — ulei Nicolaie 
Țole, funcționar, Alexandria, 
„Peisaj din Bărăgan" — ulei; 
Ion Paloș, muncitor, I. F. 
Brezoi, „Odihnă1" — tileij 
Mariana • Parnia, casnică, 
Constanța. „Flori" — ulei ; 
Pătru Monta, economist, 
București, „Satul, meu" — 
ujei; Ștefan Predoiaș, tehni
cian, București, „Drumul ca
prelor" — ulei ; Sevastița 
Crîsnic, inginer. Sibiu.„Băiatul 
cu chitara" — ulei;’ Dumitru 
Stătescu, muncitor. București 
„Case" — ulei.

SCULPTURA
PREMIUL I: Constantin 

Vasitescu, pensionar, Ploiești, 
„Amintiri din copilăria lui 
Creangă" — lemn ; Gheorghe 

Mucibablcl, economist, Bucu
rești, „Belșug" — lemn ;

PREMIUL III: Eugenia 
Frîncu, medic, București, „Ță
ran din . Cetea" — gips ; Vio
rel Lungu, muzeograf, Con
stanța, „Somn" — piatră.

SCENOGRAFIE

PREMIUL II: Maria Tincu- 
lescu, casnică, Brașov, „Harap 
Alb" — tempera.

GRAFICA

PREMIUL I: Vlad Frăsîna, 
muncitoare, Săvinești, „Ilus
trații de basm" — pe sticlă; 
Petru Aruștei, vopsitor, Iași, 
„Hienă" — guașe ; Valentin 
Popa, „Ilustrații la Dante" — 
tuș.

PREMIUL II: Gheorghe 
Dobre, profesor, Alexandria, 
„Portret" — tuș ; Ana Calotă, 
elevă, Buftea, „Ciclu de dese
ne" — tuș ; Gheorghe Bociu, 
miner, Lupeni, „Miner" — li- 
nogravură ; Minerva Pis, cas
nică, Lupeni „Oșeni" — lino- 
gravură.

PREMIUL III; Paul Do- 
rogi, cofetar, Tîrnăveni, „Mă
turători" — tuș ; Lazăr He- 
gheduș, tinichigiu, Lupeni, 
„Roade" — linogravură t Ion 
Balaș, sudor, Lupeni. „Labi
rint subteran" — linogravură ; 
Marieta Lungu, profesoară, 
Constanța. „Fata din Tuzla" 
— tuș ; Dumitru Cursaru, 
sondor, Ploiești, „Portret" — 
acuarelă.

ARTA DECORATIVA

PREMIUL I: Lungu Al. Io- 
nescu, economist, București, 
„Păunul" — metal ; Școala 
populară de artă, Giurgiu, 
„Țesături"; Ir'en Nițescu, 
casnică, București, „Păpuși".

PREMIUL II: Eugenia Mar- 
eu, învățătoare. Lugoj, „Lo
godnici" — metal.

PREMIUL III: Ion Pău- 
nescu, laborant, București, 
„Păsări în Deltă" — os ; Paul 
Firu, tehnician, București, 
„Cerbul" — Plexiglas ; Anton 
Ciobanu, ceramist, Hemeiuș- 
Bacău, „Masă" — mozaic.

în afara acestora, au fost a- 
cordate următoarele premii 
speciale :

PICTURA : Paul Dorofei, 
elev, București. „Peisaj" — 
ulei, premiul Uniunii Artiști
lor Plastici ; Florin Marfă, e- 
lectrician, Iași, „Oțelari" — 
ulei; premiul revistei „Clu
bul" ; Ioan Grigor eseu medic, 
Cîmpulung, „Peisaj argeșean" 
— ulei, premiul revistei „în
drumătorul Cultural".

GRAFICA : Rodan Dan, 
tehnician, Pitești, „Ilustrații 
de basm" — pe sticlă, premiul 
revistei „Arta Plastică".

De asemenea. Juriul a acor
dat 15 mențiuni pentru lucrări 
de pictură, 3 pentru sculptură, 
una pentru scenografie, 6 

pentru grafică și 7 pentru artă 
decorativă.

(Agerpres)

De ce sub 

normă ?
(Urmare din pag. I)

timp ti și critic. Le dăm ajutor, 
le Împărtășim din experiența 
noastră, dar nu le putem face 
nici un rabat de la Îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Trebu
ie să le cerem să respecte dis
ciplina să depună eforturi ală
turi, de nor toți.

Este limpede că unii dintre 
tinerii absolvenți nu-și Îndepli
nesc planul datorită acelor cau
ze care țin de lipsa de pricepe
re. de experiență, de disciplină 
în muncă. Este necesar ca fie
care tînăr — In funcție de greu
tățile pe care le are. de speci
ficul acelor greutăți — să fie 
a/Utat cu toată solicitudinea de 
către muncitorii cu mai multă 
experiență și pregătire profe
sională.

Analizlnd cauzele pentru 
care unii tineri absolvenți ră- 
mln sub plan. întîlnești și alte 
aspecte :

— Am umblat două zile după 
un universal de strung — măr
turisește Mircea Golumbeanu.

— Eu n-am Încă dulap unde 
să-mi păstrez în ordine sculele 
— relevă Marin lonescu.

La Uzina .Electromagnetică" 
cind a fost angajat, Mircea Go

man, a fost repartizat să lucreze 
pe un strung mic, care execută 
automat șuruburi, unde sînt puși 
să lucreze, de obicei, muncito
rii necalificați.

— Mi s-a promis — spune 
Goman — că după o lună de 
zile voi fi trecut pe un strung 
universal. Au trecut de atunci 
vreo șase șl tot aici am rămas. 
Dar ceea ce mă împiedică direct 
să-mi realizez planul este fap
tul că mașina pe care lucrez 
este uzată. Se defectează foarte 
des și sînt nevoit să stau ore 
în șir degeaba. Pierd și eu. 
pierde și uzina.

Asemenea situații și altele, 
existente în număr mai mare 
sau mai mic. devin o trînă In 
activitatea secțiilor, reprezintă 
cauze pentru care unii tineri 
absolvenți nu-și îndeplinesc 
planul de producție. Privită 
dintr-un unghi strict personal 
problema îndeplinirii sarcinilor 
de producție privește, evident, 
pe. tînărul în cauză ; in ultimă 
instanță tocmai salariul lui este 
afectat. Dar tfnărul acesta are 
de Îndeplinit totodată o părtici
că din planul uzinei. Se impune 
de aceea o cit mai bună orga
nizare a activității în producție 
a noilor muncitori — lucru ce
rut de Însăși activitatea genera
lă a uzinei respective.

...Apreciind în mod just situa
ția în care se află tlnerfl ab
solvenți comitetul U.T.C. de la 
Uzina „Autobuzul" a organizat 
o constătuire de analiză a acti
vității In producție a acestora. 
Dezbaterile care au avut loc cu 
acest prlle) s-au încheiat prin 
stabilirea unor măsuri. Printre 
ele se remarcă cîteva privind 
pregătirea profesională In con

tinuare a tinerilor absolvenți. 
La Uzina „Vulcan" la secția 
mecanică ușoară, organizația 
U.T.G. a pregătit recent o adu
nare cu toți uteciștii. Gheorghe 
Mircea, Eugen Teoader și Ion 
Enache au fost criticați pentru 
numeroasele lor abateri de la 
disciplina de producție. Exem
plul lor a constituit miezul u- 
nei vii dezbateri.

lată deci cîteva acțiuni dem
ne de a fi subliniate.

Fără a spune însă că proble
ma a fost omisă din preocupă
rile organizațiilor U.T.C. din 
cele trei uzine, trebuie să pre
cizăm că măsurile privind e- 
duCația complexă a celor mai 
tineri muncitori sînt Încă insu
ficiente. Organizațiile U.T.C. 
mai au Încă multe de făcut în 
special pentru combaterea a- 
numftor concepții greșite mani
festate de unii absolvenți In 
privința muncii, a disciplinei. 
Este adevărat, absolvenții vin 
din medii diferite, unii de la 
sate, șl nu toți sînt obișhuiți cu 
spiritul de muncă din uzină. 
Din această cauză nu trebuie 
să le tăcem însă concesii, ci 
ditnpOtrlVă. Ei trebuie Critidati 
pentru abaterile ce le săvlrșesc, 
ajutai) cu grifă să Înțeleagă 
bihe răspunderile deosebite ale 
muncitorului Marian lonescu. 
aceiași tlnăt care se plînge că 
ml I se asigură condiții bune 
de', lucru obișnuiește ca în 
schimbul de noapte să părăseas
că mașina și să-și caute undeva 
un culcuș pentru cîteva ore. 
Actul repetai și de alți absol
venți este Inadmisibil Membrii 
birourilor organizației U.T.C. 
închid Insă ochii în loc ca ast
fel de cazuri să le pună în a

tenția uteciștilor, să le dezbată 
cu Întreaga masă de tineri cri- 
ticind cu fermitate pe cei care 
încalcă elementarele reguli aid 
disciplinei în muncă. Constan
tin Spasinovici din secția matri- 
țerie a Uzinei ..Electromagneti
ca" are numai pe luna decem
brie 17 întlrzieri și 5 absențe. 
In afara maistrului, nimeni nu 
i-a reproșat aceste lipsuri. Va
lentin Stoicu/escu a lipsit ne
motivat 20 de zile într-o peri
oadă de 3 tuni. El a Început să 
Înțeleagă că „merge", că poate 
trage chiulul neobservat. Se 
poate spune că tocmai lipsa de 
combativitate a organizației 
U.T.C. ii favorizează formarea 
unor astfel de concepții.

La unii tineri din sectorul 
mecanic II al Uzinei „Autobu
zul" — de pildă — se manifes
tă tendința de a absolutiza 
preocupările școlare în dauna 
activității de producție. O sta
tistică arată că din cei 25 de 
tineri ailați cu planul de pro
ducție nelndeplinit — 20 ,sînt 
elevi la seral.

tată și o părere „concretă" în 
această problemă :

— Știu eu... poate că nici nu 
trebuia să mă duc la școala 
profesională. Să ti început din 
capul locului cu liceul. Dar 
m-am gindil că e bine să ai o 
meserie. Acum, să fac liceul, pe 
urma vad eu Încotro..

Aparține IUI Vasile Aeoadei 
in virstă de 17 ani > unul din 
cel criticați pentru neindepli 
nirea sarcinilor de producție. 
Putem înțelege că la vlrsta lui 
o asemenea bllblială își are 
explicația șt in influența pe 
care o exercită unii părinți prea 
..grijulii". Și nu greșim, lată ce 

a răspuns la observațiile despre 
comportarea lui Marin V irgil în 
secție, mama sa :

— Face și el ce poate. Tre
buie să se ocupe serios de 
școală, e doar in clasa a X-a...

Toată lumea e de acord să 
se ocupe serios de școală. Dar 
ce facem că aici nu-și îndepli
nește sarcinile de plan ? i s-a 
replicat atunci.

— Păi dacă nu-și Îndeplineș
te planul 11 dați salariul mai 
mic. Și nu-i nici o nenorocire: 
cîștig eu destul.

tn celelalte locuri vizitate 
alte cazuri, concepții asemănă
toare.

— Nicolae Cojocaru „e băia
tul mamei" — spune maistrul 
Ștefan Bănică din matrițeria 
Uzinei „Electromagnetica". A- 
dică este cocoloșii, acoperit de 
părinți care iși dau prea puțin 
seama de laptul că băiatul lor 
poate să poarte pe proprii umeri 
răspunderea de muncitor.

-r- Băieții de la seral lucrează 
cel mai slab — declară maistrul 
principal Nicolae Boancâ din 
secția mecanică ușoară a Uzi
nei „Vulcan".

Am dori cu toții ca tinărul 
cate merge la seral sâ fie cu 
adevărat un muncitor serallst și 
nu un seralisl muncitor. Dar 
oricum, deocamdată râmln lap
tele. Ele atrag cu seriozitate a- 
tenția organizației U.T.C. asu
pra rolului ei în educația a- 
cestor tineri nou veniți In uzină. 
A le cultiva dorința fierbinte de 
a deveni muncitori adevărați, 
cu inalte calități morale â-l a- 
iuta să-șl însușească aceste ca
lități, este neîndoielnic o sarci
nă de prim ordin a organiza
ției U.T.C.

4



Peste creste a nins zile în șir cu multă generozitate. Iar în ul
timele zile zăpada a devenit parcă mai abundentă. V intui a 
suflat toată noaptea și în zori cerul a rămas senin. Razele 
soarelui se răsfring în mii de adevărate diamante care-ți iau 
privirile cu strălucirea lor. Ca în fiecare zi, au sosit grupuri 
masive de oameni ai muncii care își petrec concediul de 
odihnă sau stîrșitul săptămtnii în această împărăție a înălți
milor imaculate. Cunoscuta cabană „Vîrful cu dor", ca dealtfel 
toate așezămintele turistice din munții noștri, și-a dovedit și 

de data aceasta ospitalitatea

CORVI N EȘTI I

• Oțelar automat
La Institutul de 

cercetări științifice 
pentru aparate și 
dispozitive de auto
matizare din Tbilisi 
(U.R.Ș.S.) s-a reali
zat un sistem ciber
netic de comandă a 
proceselor de elabo
rare . a oțelului în 
cubilouri. Instala
ția se compune din 
calculatoare electro
nice speciale și dis
pozitive de comandă. 
„Creierul ei electro
nic" efectuează ra
pid toate operațiu
nile necesare în ve
derea găsirii meto
delor celor .mai po
trivite pentru elabo
rarea oțelului.

Dispozitivele de 
comandă întocmesc 
automat rețeta în
cărcăturii de mate
riale pe baza calcu
lului matematic, do
zează cu precizie 
amestecul și-l intro
duc în agregate.

necunoscut pînă a- 
cum. Din punct de 
vedere chimic este 
vorba de clorură de 
calciu cristalizată cu 
șase molecule de 
apă.

Această descope
rire surprinzătoare, 
într-o epocă în care 
mineralele sînt bine 
cunoscute, se expli
că prin natura foar
te particulară a for

reacție care să poată 
transporta 1 000 de 
pasageri. Greutatea 
totală a acestui avi
on ar urma să fie 
de 3501, iar viteza — 
de cca 880 km/h. în 
duda greutății sale 
mari, avionul va pu
tea decola și ateriza 
de pe orice aero
drom.

inclusiv asupra oa
selor. Sîngele nu va 
mai curge în cursul 
intervențiilor chi
rurgicale.

• „Ochi magic“ 
meteorologic

Dr. Bela Tardos, 
de la Institutul me

MERIDIAN
ȘTIINȚIFIC

9 9

• Un nou mineral 
antarcticitul

Doi japonezi, Te- 
yauga Torli și Joyo 
Ossaka au descope
rit în mijlocul An
tarcticei un mineral

mațiilor în care an
tarcticitul a fost gă
sit. Este vorba de 
un bazin natural în
conjurat cu coline 
morenice și conți- 
nînd apă cu o foarte 
mare concentrație în 
săruri.

• Avion de 1000 
de locuri
Firma „Douglas" 

din S.U.A. proiec
tează un avion cu

• Scalpetul viito 
rului

Scalpetul chirur
gului viitorului va 
fi probabil format 
dintr-un jet subțire 
de gaz ionizat, foar
te cald. Un jet de 
acest fel poate fi li
mitat și modelat cu 
o precizie extremă 
prin cîmpuri magne
tice. El va avea o 
putere de tăiere 
practic nelimitată,

teorologic din Bu
dapesta, a construit 
un nou aparat cu a- 
jutorul căruia se pot 
obține date precise 
în legătură cu con
dițiile meteorologice. 
Cu ajutorul acestui 
aparat se execută în 
fiecare minut un 
film de scurt metraj 
referitor la întregul 
firmament (de la o- 
rizont la orizont). A- 
ceste filme sînt pre
zentate o dată la pa
tru ore, astfel încît 
în cursul observații-

lor asupra modifică
rilor atmosferice de 
pe cer meteorologii 
vor putea efectua o 
analiză precisă a 
cauzelor acestor mo
dificări.

Exploatarea de pro
bă a acestui aparat 
a început cu cîteva 
luni în urmă și pînă 
în prezent rezulta
tele sînt satisfăcă
toare.

• S-a redus vi
teza de rotatie 
a Pămintului?
Astronomul elve

țian F. Egger a co
municat la recenta 
conferință anuală a 
Societății astrono
mice care s-a ținut 
la Eisenach (Turin- 
gia) că începînd din 
anul 1963 viteza de 
rotație a Pămîntului 
în jurul axei sale 
s-a micșorat după 
creșterea temporară 
din anii 1961-1962

în prezent, aceas
tă viteză este cu 0,3 
sec. pe an mai mică 
decît anterior. între 
anii 1956—1960 vite
za de rotație a Pă
mîntului a fost con
stantă.

Dintre cele trei țări româ
nești — după ce Muntenia și 
Moldova și-au dobindit nea- 
tîrnarea — numai Transilvania 
a rămas dependentă, împotri
va voinței poporului băștinaș.

Românii din Transilvania au 
continuat însă să lupte pe de-o 
parte pentru drepturile ce li 
se cuveneau pe pămîntul moș
tenii de la daci, pe de alta pen
tru apărarea căminelor ame
nințate de invaziile din afară, 
cum au fost cele tătărești și, 
mai tîrziu, otomane.

in a doua jumătate a secolu
lui al XÎV-lea se făcuse renu
mit, în numeroase bătălii date 
pentru apărarea Transilvaniei, 
cneazul român Voicu. Meritele 
acestuia trebuie să fi fost re
marcabile. de vreme ce însuși 
Sigismund de Luxemburg gă
sește cu cale să-l înnobileze in 
anul 1409. dăruindu-i totodată 
drept feudă domeniul Hune
doarei.

Plecat mereu la luptă din 
porunca suzeranului, Voicu nu 
dispunea de răgazul necesar 
să-și viziteze familia. De aceea, 
se spune într-o legendă că do
rind să-și vadă Copilul, pe nu
me loan sau lancu, ce crescuse 
mărișor, și-a rugat soția să i-1 
aducă la Buda. Ea i-a dat ascul
tare și. drept ocrotitor in călă
toria lungă și primejdioasă, pe 
atunci, de la Hunedoara la 
Buda, l-a luat pe fratele său.

Ajungind într-o pădure, fi
indcă era miez de vară și cald, 
au făcut un popas. Mama s-a 
culcat la umbra unui copac, 
lă.sindu-i copilului, să se joace, 
inelul din deget (inel pe care 
Voicu i-l dăruise soției sale la 
nașterea lui lancu).

Cu/cindu-se, mama ațipi. Fra
tele ei pornise prin pădure să 
vîneze vreo sălbăticiune pentru 
masa de prinz. Deodată, un 
corb, ademenit de strălucirea 
inelului, ce ii căzuse copilului 
în iarbă, se repezi, îl apucă in 
cioc și zbură pe o ramură a co
pacului. Copilul îl strigă pe 
unchiul său în ajutor. Acesta 
se inapoie repede și punind o 
săgeată în arc dobori corbul. 
(Legenda caută să explice, cu 
mijloacele genului, stema casei 
de Hunedoara — corbul cu un 
mei in cioc — și numele fa
miliei lui Voicu : Corvineștii).

Ajungind apoi la Buda, lancu 
a fost dat la învățătură, unde 
s-a remarcat prin inteligența 
strălucitoare și străduința lui și 
a deprins meșteșugul armelor 
— meșteșug în care i-a între
cut cu mult pe toți ceilalți oa
meni de oaste din Transilvania 
și din întreg regatul maghiar.

Ca urmare, lancu Corvin a 
obținut pe tind cele mai înalte 
demnități: ban al Severinului, 
veievod al Transilvaniei și în 
cele din urmă guvernator al 
Ungariei.

„Sub conducerea lui lancu 
de Hunedoara, lupta antiotoma- 
nă a înregistrat mari succese, 
care, împreună cu cele repurta
te de Vlad Țepeș și Ștefan cel 
Mare, au intirziat cu peste o 
jumătate de secol pătrunderea 
turcilor în Europa centrală. A- 
ceastă luptă a avut un larg ca
racter popular, atit prin parti
ciparea maselor țărănești, cit 
și prin colaborarea popoarelor 
din sud-estul continentului 
acest mare efort de apărare 
potriva cotropirii otomane, 
reprezenta o formă din cele 
grele ale opresiunii și exploată
rii feudale. Prin punerea ta
lentului său militar și de om 
politic în slujba acestei cauze 
juste, lancu de Hunedoara se 
ridică in rîndul personalităților 

Ide seamă din istoria patriei 
noastre și din istoria universa-

Din legendele 

si tradițiile 

poporului 

nostru

de Alexandru Mitru

ro- 
cînte- 

pină 
Bos-

la 
îm- 
ce 

mai

lă. El a fost primul conducător 
de stat care, pentru a face față 
primejdiei otomane, a încercat 
să creeze un sistem politic ba
zat pe stringerea legăturilor 
dintre cele trei țări românești, 
determinate de dezvoltarea re
lațiilor lor economice și de in
teresele comune ale apărării 
lor împotriva turcilor". *)

Intrat de timpuriu în legendă, 
cum am văzut, acest mare 
mân este și eroul unor 
ce populare răspîndite 
departe peste hotare. In
nia, de pildă, era un cintec po
trivit căruia, în tinerețe lancu 
era in stare, ca un alt Hercule, 
să vîneze fiare : lupi de haită, 
urși sau mistreți, numai cu 
mîinile goale. într-o baladă 
dalmațiană se cinta că pe un 
pașe turc, care a Încercat sâ-i 
răpească iubita, lancu l-a tăiat 
dihtr-o singură lovitură de sa
bie, despărțindu-i trupul in 
două, din- creștet, pînă in tălpi.

O legendă arată că in ajunul 
luptei, sfirșită victorios cu fai
mosul Mezid-bey, la Poarta de 
Fier transilvăneană, un ofițer 
l-a Întrebat pe lancu dacă in
tr-adevăr armatele 
erau de cîteva ori mai nume
roase decît cele transilvănene, 
așa cum se zvonise.

—• Astfel poate vorbi numai 
un fricoș i i-a replicat cu as
prime lancu. Aștept să fiu în
trebat unde se găsesc oștile 
turcești și nicidecum 
ele de numeroase.

Puțin mai tirziu —■ 
„românii s-au adunat 
mare și au ales drept căpitan al 
lor pe lancu 
cum notează 
gund 
forțele celor ungurești, în ve
derea 
comun 
fost 
micii flote apusene, venită 
ajutor, să nu înceapă lupta cu 
turcii, fiindcă sint prea multi 
și 11 vor copleși.

— Cine vrea să Învingă 
mulți, trebuie să aibă curajul să 
se lupte cu mulți, — a răspuns 
însă neclintit acest dirz „că
pitan al românilor".

Tot așa de semnificativă este 
și legenda in care se povesteș
te că în luptele de la Belgrad, 
din anul 1456 — lupte unde 
armatele otomane au fost zdro
bite — un diplomat papal l-ar 
fi iscodit pe lancu să-i mărturi
sească de ciți oșteni dispunea.

După moartea eroului — sur
venită la Belgrad din cauza ciu
mei care bintuia cu furie — 
în timp ce in întreaga Europă 
se sărbătorea cu entuziasm ma
rea lui biruință împotriva iui 
Mahomed al II-lea — la un in
terval nu prea lung, fiul său 
Matei, în semn de recunoaștere 
a marilor calități ale Corvirieș- 
iilor, a lost ales de dietă ca 
rege al Ungariei.

turcești

cit sint

după ce 
în număr

de Hunedoara", 
cronicarul bur- 

Wavrin, alăturîndu-și

combaterii dușmanului
— se zice că viteazul a 

sfătuit de comandantul 
în

*) Istoria României —, Editura 
Academiei, vol. II, pag. 446.

Un vechi monument de artă feudală

Citadela Govora
Citadela Govora, cu biserica din interior, este un vechi și 

valoros monument de artă feudală. El datează de pe la s'fîrși- 
tul secolului XV-lea, prima construcție fiind ridicată de 
Radu cel Mare (1496—1508), vlăstar din familia Basarabeni- 
lor.

Incendiat și devastat de turci, în mai multe rînduri, este 
reconstruit în prima jumătate a secolului XVII de Matei Ba- 
sarab (1632—1654), care căuta să dea stilului arhitectonic și 
pictural caracterul culturii naționale din acel timp.

Spre finele secolului al XVII-iea, Constantin Brîncoveanu 
(1688—1714), om de înaltă cultură, iubitor al creațiilor artis
tice și ctitor al multor așezăminte din zona subcarpatică în 
frunte cu valorosul monument de artă brîncovenească — 
mînăstirea Horezu — reface mînăstirea și citadela Govora. 
El adîncește stilul arhitecturii și picturii murale, dîndu-i ca
racterul culturii și artei naționale, înălțată la‘un nivel su
perior, impunînd un stil : stilul brîncovenesc.

Reconstruit și reînnoit de atîtea ori, acest monument este 
astăzi uri complex de stiluri, în care apare, pe lîngă stilul 
vechi bizantin (chipuri uscate de asceți) și altul neobizantin 
cu chipuri umanizate, în același timp părții vestimentare i 
se acordă o atenție deosebită și este reprezentată fastuos și 
bogat, după modelul garderobei voevodale și boierești.

Ca și alte așezăminte (Horezu, COzia, Tismana — în Mun
tenia ; Putna, Moldovița, Dragomirna — în Moldova lui 
Stefan cel Mare) și Mînăstirea Govora a fost înconjurată cU 
ziduri de fortăreață și contraforturi pentru a putea fi folo
sită ca loc de refugiu șl apărare în timpul invaziilor turcești.

în același timp, acestea fiind și locuri de odihnă pentru 
VOevoZi și curteni, ele au fost prevăzute cu cerdacuri și foi- 
șoare interioare și exterioare, ale căror stîlpi și balustrade 
au fost artistic sculptate în piatră, ridicînd la rang de artă 
superioară meșteșugul popular al dăltuirii lemnului. '

în răstimpurile de liniște acești voevozi, cu dragoste de 
neam și limbă strămoșească, au adus de peste Dunăre călu
gări vestiți pentru cultura lor (Macarie, Nifon) care au tipărit 
primele cărți în limba românească cu frumoase chenare și 
frontispicii (Psaltira în 1637, Pravila — 1640 etc.). Aici a fost 
înființată deci prima tiparniță din țară, urmată de aceea de 
la Tîrgoviște, Mînăstirea Dealului, mai aproape de Scaunul 
domniei.

Astăzi acest monument istoric este renovat și repus în va
loare. El reprezintă o mare valoare istorică și artistică pentru 
cunoașterea trecutului nostru.

AUREL BALABAN

Lupul și-a

schimbat năravul

Fotografia românească 
peste hotare

Fotografia românească va 
duce anul acesta mesajul ei 
artistic și în alte țări. Aso
ciației i-au fost solicitate ex
poziții și colecții de fotogra
fii de către R. P. Chineză, 
Franța, R. D. Germană, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. Artiștii fo
tografi din țara noastră au 
fost invitați încă de pe acum 
la 50 de saloane internațio
nale din întreaga lume, in 
același timp, se fac pregă
tiri în vederea participării la 
expoziția organizată cu prile
jul celui de-al IX-lea Con
gres al Federației internațio
nale de artă fotografică, ce

va avea loc în vară la Moss, 
în Norvegia.

După aprecierea ing. Silviu 
Comănescu, secretar general 
al Asociației, toate aceste in
vitații sînt rezultatul succe
selor pe care le-a obținut fo
tografia românească și în 
anul care a trecut. In 1965 
Asociația a participat la peste 
90 de saloane internaționale 
din cele circa 120 cite s-au 
organizat în întreaga lume. 
Cu aceste prilejuri Asociația 
și artiștii fotografi români au 
primit circa 50 de distincții.

(Agerpres) In vîrte jul dansului popular : călușarii I

„Lupu-și schimbă 
părul, dar năravul 
ba“, spune un vechi 
proverb. De-alungul 
anilor, nu se cunosc 
prea multe excepții 
de la această zicală 
Înțeleaptă. Se pare, 
insă, că, din cînd în 
cînd, mai sint. Una 
o relatăm mai jos.

Un paznic de vi- 
nătoare, Traian Sig- 
mirean, din comuna 
$ieu Odorhei, raio
nul Bistrița, regiu
nea Cluj, în pere
grinările sale a des
coperit, într-o scor
bură „locuința" u- 
nei familii de lupi. 
Din întreaga familie 
n-a mai rămas decît 
un pui, pe care l-a 
luat în grijă pazni
cul de vinătoare. 
Supraviețuitorul n-a 
simțit lipsa părinți
lor. Era bine Îngri
jit, și în scurt timp 
s-a obișnuit cu ani
malele domestice, 
manifestînd pentru 
acestea chiar prie
tenie.

Paznicului de vî- 
nătoare îi era foarte 
credincios, însoțin- 
du-1 tot timpul. 
Crescuse mare, de
venise voinic și nu-i 
lipsea nici inteligen

ta. Odată, cînd erau 
apele mari, cineva 
căzuse in valuri. Fă
ră să ezite, s-a arun
cat în apă, îl prinse 
pe cel care era gata 
să se înece de gu
lerul hainei și îno
tă cu el Ia mal. Pen
tru oricine este 
foarte riscant să 
încerce să-i facă

vreun rău stăpî- 
nuiui lui. La în
ceput, avertizează, 
arătîndu-și colții, a- 
poi mușcă. Același 
atașament îl dove
dește fa{ă de toți 
membrii familiei lui 
Sigmirean.

Din cînd în cînd, 
pe lupul ajuns acum 
la maturitate, îl prin
de urîtul. Începe să 
urle prelung și nu-1 
mai mulțumește ni
mic. Atunci este dus 
în pădure și i se dă 
drumul diri lanț. 
Lupul aleargă mult 
timp, dar se Întoar

ce ascultător la stă- 
pin.

în ultimul timp, 
paznicul de vinătoa
re și l-a făcut tova
răș nedespărțit al 
călătoriilor prin pă
dure. După cum e 
și firesc, are reale 
„aptitudini" pentru 
vinătoare. Numai că 
în unele cazuri e 
puțin nechibzuit. O- 
dată a atacat o vul- 
oe rănită, fără nici 
> măsură de preve
dere. în „legitimă a- 
oărare", vulpea i-a 
Înfipt ghiarele in 
bot, gata-gata să-l 
lase fără ochi. Ase
menea întimplări nu 
nu s-au mai repetat. 
Vulpile i-ău devenit 
cei mai aprigi duș
mani și de atunci 
nu i-a mai scăpat 
nici una cu viată.

Lupul își continuă 
îndeletnicirea ală
turi de stăpinul lui. 
Pe zi ce trece, înva
ță tot mai multe lu
cruri, dovedindu-și 
atașamentul pentru 
om în împrejurări 
neaștepte. Deși s-a 
Intîlnit cu alți lupi, 
nu a renunfat la 
viata de relativă 
captivitate.

I. RUS
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Scenă din spectacolul „Ploaie" 
de W. S. Maugham, in premieră 
pe țară la Teatrul de stat din 

Sibiu
Foto : AGERPRES

Procedee de topire 
a gheții

Oamenii de știință din Ca
nada, pentru a grăbi topirea 
stratului de gheață în portu
rile navale nordice, recurg la 
instalații de compresoare care 
pompează aer pe fundul apei. 
Bulele de aer ridicîndu-se an
trenează straturile de 
mai calde de la fund 
grăbesc topirea gheții.

Grație procedeului descris 
mai sus, s-a reușit, într-un 
interval de timp scurt, să se 
micșoreze în golful Cam
bridge stratul de gheață de 
la 1,3 m la 15 cm.

apă 
care

Multă vreme, oamenii de 
știință spuneau că există 
doar trei stări de agregare a 
materiei : solidă, lichidă și ga
zoasă. Știința modernă a de
monstrat, însă, că mai există 
o a patra, cea mai frecventă 
din Univers : o stare a unor 
gaze ionizate. în care numărul 
de sarcini electrice negative 
este aproximativ egal cu nu
mărul de sarcini pozitive.

Cu alte cuvinte, plasma este 
un gaz format din electroni, 
ioni și atomi.

Pentru ce trezește această 
formă a materiei un interes 
atît de larg, în numeroase do
menii ale științei, de la chimie 
la astronomie ?

înainte de a răspunde la a- 
ceastă întrebare, vă invităm 
să faceți, împreună cu noi, o 
scurtă plimbare în lumea plas
mei, cu scopul de a cunoaște 
felul în care poate lua naștere 
aceasta și a afla motivele 
pentru care planeta noastră 
reprezintă unul din puținele

locuri ale universului, în care 
ea se află în cantitatea cea 
mai mică.

Cauza principală a acestei 
cantități mici de plasmă pe

astfel rezultă acel amestec 
care caracterizează plasma.

Un alt mijloc — cel utilizat 
în tuburile fluorescente sau în 
reclamele luminoase — este 
reprezentat de ionizarea ga
zelor în cîmp electric. Această 
formă de plasmă se numește 
plasmă rece.

Oamenii cunosc plasma din 
cele mai vechi timpuri. Acea
stă afirmație poate să provoa
ce nedumerirea, mai ales da-

plutesc la înălțimi cuprinse 
între 50 și o mie de kilometri, 
deasupra regiunilor polare, 
sînt formate tot din plasmă.

Pentru că vorbim despre 
formele naturale sub care se 
găsește plasma în natură, să 
nu uităm de faptul că majo
ritatea corpurilor cerești, ste
lele, organizate în galaxii, sînt 
alcătuite din materie în formă 
de plasmă izotermă.

Și acum, înapoi pe pămînt!

O altă utilizare recentă a 
plasmei este așa-numitul
„plasmatron". într-un gaz (ar
gon, azot, hidrogen etc.), men
ținut de data aceasta la tem
peratură normală, se produc 
descărcări electrice care-1 a- 
duc la starea de plasmă. Plas
ma iese sub forma unui jet 
printr-un orificiu. Un jet de 
plasmă de acest tip poate a-

sînt încercate tot cu ajutorul. 
aces'tui aparat modern, bazat 
pe utilizarea plasmei.

Plasma poate fi folosită și 
pentru producerea de energie 
electrică, întrebuințîndu-se 
generatorul magnetohidrodi- 
namic. Termenul „hidro" nu 
trebuie să ne inducă în eroa
re : aici nu este vorba de apă. 
în calea jetului de plasmă, se 
așează doi electrozi care adună

Izvorul viitoarei chimii - plasma
pămînt este faptul că Pămîntul 
e o planetă rece. într-adevăr, 
una din metodele principale de 
obținere a plasmei este ridi
carea materiei la temperaturi 
ridicate. La temperaturi 
de mii, zeci de mii de grade 
sau și mai mult, atomii care 
formează gazele devin foarte 
agitați; mișcările lor dezordo
nate îi fac să se ciocnească a- 
desea între ei. în cursul aces
tor ciocniri, se smulg electro
nii din învelișul atomilor și

torită contrastului cu frazele 
în care arătam că este vorba 
de o descoperire a științei mo
derne.

în realitate, plasma — deși 
foarte rar — se poate întîlni și 
in mod natural pe pămînt. 
Cînd pe cer se adună norii de 
furtună și apar fulgerele și 
trăznetele, pe drumul acestor 
descărcări electrice mărețe se 
formează — pentru un timp 
scurt — plasma. De asemenea, 
aurorele polare, aceste minu
nate draperii colorate care

Am amintit pe scurt despre 
una din formele 
rente sub care 
plasma în viața 
lele : iluminatul, 
orescente sînt tuburi în care 
se află un gaz inert, de exem
plu argon, la o presiune destul 
de scăzută. La capetele tubului 
se aplică o anumită diferență 
de potențial electric. Descăr
carea electrică care se produ
ce, face ca gazul să ia starea 
de plasmă, adieă să se ioni
zeze.

cele mai cu- 
se întâlnește 
de toate zi- 

Tuburile flu-

tinge, în centru, pînă la 50 de 
mii de grade Celsius !

Plasmatroanele sînt folosite 
azi în sudură, mai ales aceea 
a unor metale ca aluminiul, 
magneziul sau altele care nu 
pot fi lipite prin mijloacele o- 
bișnuite. De asemenea, plas- 
matronul este întrebuințat și 
pentru tăierea metalelor foar
te dure, pentru a topi stîncile, 
betonul etc.
lor care vor 
de mii de

Piesele avioane- 
zbura cu viteze 

kilometri pe oră

sarcinile pozitive — unul din 
ei — și sarcinile negative — 
celălalt. între aceste plăci se 
creează astfel o diferență de 
potențial care se utilizează 
pentru a da naștere curentului 
electric.

De asemenea, se caută și alte 
procedee prin care generatoa
rele de plasmă să fie folosite 
pentru a obține curentul elec
tric. Avantajul mare al aces
tor dispozitive este randamen
tul lor ridicat.

în sfîrșit, să nu uităm că 
astăzi chimia caută să utilize
ze plasma pentru a obține noi 
substanțe încă neîntîlnite, sau 
substanțe vechi, dar cu un 
randament sporit. Este vorba 
despre așa-numitele „reactoare 
cu plasmă". Astfel, se poate 
obține acetilenă din gaz me
tan, aducînd acest din urmă 
gaz în starea de plasmă. Pro
cedeul este folosit în țara noa
stră la Borzești și la Rîșnov. 
Oamenii de știință arată că 
plasma este izvorul chimiei 
viitorului, posibilitățile ei în 
această direcție fiind pentru 
moment abia răsfoite !

în sfîrșit, să nu uităm că 
oamenii au izbutit să obțină, 
pentru fracțiuni de secundă, 
plasmă la temperaturi de pes
te 5 milioane de grade Celsius. 
Se pune 
reacțiilor 
jate. Iar 
rezolvări 
doar de
pație : schimbarea 
glob, furnizarea 
uriaș de energie 
modificarea geografiei în folo 
sul omului.

astfel baza folosirii 
termonucleare diri- 
de aici, se înlănțuie 
visate pînă 

scriitorii
acum 

de antici- 
climei pe 
unui izvor 
industriei,

LEONID PETRESCU



de peste 
hotare

ANGLIA. — La Londra s-a 
deschis recent o expoziție 
de artă veche românească. 
Arhiepiscopul de Canterbury 
primind explicațiile proi. V. 
Vălășianu, de la Universita
tea din CIuț, teleriloare la o 
casetă de argint datind din 

sec. XV

Testul de la Hull North
Laburiștii și-au sporit majoritatea cu un vot

Rezultatul de la Hull North este apreciat de presă 
și de cercurile politice bri tanice ca succes impor
tant al laburiștilcr. in ciuda echilibrului de forțe 
existent în această circumscripție electorală, totuși 
candidatul laburist J. K. McNamara a înregistrat o 
majoritate de peste 5 300 de voturi.

Din analiza scrutinului se 
constată că voturile conserva
torilor au rămas la același 
nivel ca 
rale din 
laburiștii înregistrează o ne
așteptată 
la sută în favoarea lor, iar 
liberalii primesc o nouă 
grea lovitură numărînd 
data aceasta mai puțin de 
3 000 de voturi (față de 7 570 
în 1964).

Cercurile conservoatoare 
înclină să creadă că sporirea 
majorității laburiste la Huli 
s-ar datora mai ales alegăto
rilor liberali, care ar fi retras 
sprijinul pentru candidata lor 
d-na. L. Millward, preferîn- 
du-l pe candidatul laburist.

Se calculează că dacă depla
sarea de voturi ar fi avut loc 
în cadrul unor alegeri genera
le, guvernul laburist ar fi cîș- 
tigat ușor asigurîndu-și în 
Camera Comunelor o majo
ritate parlamentară de circa 
150 de locuri. Deocamdată a- 
ceastă majoritate a crescut de 
la 2 la 3, iar temporar va fi 
de 4, în urma încetării subit 
din viață a deputatei conser
vatoare Edith Pitt (circum
scripția electorală Edgbaston).

Profunde sentimente 
decepție se semnalează 
cercurile conservatoare,

în alegerile gene- 
1964, în timp ce

deplasare de 4,5

Și- 
de

de 
în 

care

se întreabă acum cui să re
proșeze în primul rînd înfrîn- 
gerea de la Huli. Ținînd sea
ma de pregătirile intense 
desfășurarea bine pusă 
punct a campaniei dusă 
conservatori, precum și 
faptul că, potrivit tradiției, 
legerile parțiale sînt de obi
cei defavorabile partidului 
aflat la putere, se crede că e- 
șecul conservator poate fi, în 
general, atribuit disensiunilor
— adîncite în ultima vreme
— în rîndurile conducerii 
partidului, a cărei competență 
politică este din ce în ce mai 
mult pusă la îndoială. Refe- 
rindu-se tocmai la acsst as
pect, ziarul „FINANCIAL TI
MES" scrie: „Edward Heath, 
a cărei capacitate în calitate 
de lider a fost pusă sub sem
nul întrebării în unele 
cercuri ale partidului în lu
nile recente, ar putea avea 
acum în față o altă perioadă 
de dificultăți".

Este pe larg discutată în 
prezent eventualitatea ca în 
cercurile Partidului 
să crească presiunile 
organizarea cît mai 
(probabil pentru luna 
a alegerilor generale, 
a profita de avantajele pro
pagandistice ale succesului de 
la Huli.

și 
la 
de 
de 
a-

laburist 
pentru 
curînd 

martie) 
pentru

Lupte de amploare 
în Vietnamul de sud

Forțele patriotice dau puternice

lovituri agresorilor

de presă au relatat vineri că
24 de ore în multe regiuni 

s-au desfășurat

Agențiile 
în ultimele 
din Vietnamul de sud 
primele lupte de amploare de Ia începu
tul acestui an.

Inițiativa angajamentelor a 
aparținut, după cum menționa 
agenția Reuter, „unităților de 
partizani sud-vietnamezi".

Intr-un punct situat la 460 
km nord-est de Saigon, ele
mente ale primei divizii aero
purtate americane au fost sur
prinse de un foc intens de 
arme automate. Rapoartele so
site la Saigon nu indicau încă 
pierderile suferite de ameri
cani în cursul acestor lupte. O 
altă luptă de proporții s-a 
produs în provincia Phu Yen 
în momentul în care grupe de 
asalt, aparținînd brigăzii aero
purtate americane 101, debar
cau din elicoptere la nord 
de localitatea Tuy Hoa, la 380 
km nord-est de Saigon. Lup
tele dintre cele două părți, în
cepute în primele ore ale di
mineții, au continuat pînă vi
neri la prînz. Forțele Frontu
lui național de eliberare au u- 
tilizat . împotriva 
mortiere și arme 
grele.

Toate agențiile
de presă au informat vineri că 
efectivul trupelor S.U.A. în 
Vietnamul de sud a ajuns la 
197 000, cărora li se adaugă 
56 000 infanteriști marini și 
aviatori de pe bordul vaselor 
de război ce operează pe coas
tele Vietnamului de sud.

inamicului 
automate

occidentale

CE TRANSPORTA „B 52“?
Supoziții privind încărcătura bombardierului 

atomic american prăbușit in Spania
Două rachete teleghidate cu focoase nucleare, de un model 

complet nou, s-ar fi aflat Ia bordul bombardierului atomic 
american „B-52" care s-a prăbușit în mare, în apropiere de re
giunea Almeria, relatează agenția France Presse, citind surse 
bine informate din Madrid.

Aceasta, arată agenția, ar 
explica îndîrjirea cu care for
țele americane desfășoară o- 
perațiunile de recuperare a 
resturilor avionului, căzute în 
mare la 17 ianuarie. Pentago
nul ar fi, potrivit aceleiași a- 
genții, hotărît să folosească 
toate mijloacele pentru recu
perarea rachetelor. Tocmai de 
aceea, flotila americană care 
participă la operațiuni pare să 
crească pe zi ce trece, ca și u- 
tilajul folosit la cercetări. în 
afară de 
mine, un 
atelier și

două culegătoare de 
distrugător, o navă- 
două nave echipate

VIETNAMUL DE SUD. — Oiițer american rănit in luptele cu 
forțele patriotice

După ce a deținut mai bine de 16 ani funcția 
de prim-ministru al Australiei, Robert Menzies și-a 
prezentat săptămîna trecută demisia. Gestul nu a 
surprins pe nimeni, deoarece bătrinul ex-premier a- 
vusese grijă să facă aluzii la o atare posibilitate încă 
din iulie trecut; totodată, după cum informează zia
riștii amatori de politică anecdotică, era evident că 
Menzies se pregătea să se retragă întrucit își cumpă
rase recent o vilă la Melbourne și declarase că. va 
veni să locuiască aici după abandonarea reședinței 
de la Canberra a primilor miniștri.

Acum, după ce retragerea 
este un fapt împlinit, ob
servatorii se străduiesc să 
determine, în primul rînd, 
cauzele ei, și în al doilea 
rînd, urmările posibile ale 
schimbării de gardă de la 
Canberra. Explicația ofi
cială, potrivit căreia Men- 
ries a demisionat din cauza 
vîrstei înaintate, nu e con
siderată satisfăcătoare. Fo
stul premier avea, e drept, 
71 de ani, dar la anii a- 
ceștia mulți politicieni a- 
bia candidează pentru po
stul de președinți sau pre
mieri. Adevăratele cauze 
— consideră o bună par
te a presei — sînt nemul
țumirile stîrnite în rîndurile 
populației de politica a- 
servită intereselor imperia
liste, pe de o parte, și 
fricțiunile din cadrul coa
liției guvernamentale, pe 
de altă parte.

în timpul guvernării sale, 
Menzies a deschis larg por
țile țării sale capitalului

american, a intensificat co
laborarea politico-militară 
cu S.U.A,, luîhd parte 
la organizarea blocului

(1965—1966) au fost alo
cate 382 milioane; în 
sfîrșit, pentru anul viitor 
sînt prevăzute 420 milioane 
lire.

în același timp guvernul 
Menzies s-a erijat într-un 
sprijinitor fervent al agre
siunii americane în Viet
nam. După cum remarcă 
„LE MONDE", fostul pre
mier „n-a ezitat să ia, re
cent, botărirea cea mai pli
nă de consecințe din ulti
mii ani: trimiterea de tru
pe în Vietnam pentru a

Pe , 
scurt

„Prăpastia 
educației"

„Cravatele negre* 
din universitățile 

portugheze
Poliția politică din Por

tugalia—P.I.D.E.—a ares
tat zilele acestea la Lisa
bona și Porto un grup de 
29 studenți. Măsura se 
presupune a fi preventi
vă, autoritățile vrînd să 
evite incidentele petrecu
te anul trecut cu prilejul 
„Zilei universitare", im
pusă chiar de guvern.

special, flotila mai cuprinde 
numeroase vedete, ambarca
țiuni de debarcare, elicoptere 
și avioane de recunoaștere. La 
Madrid se consideră ca Sta
tele Unite n-ar angaja mijloa
ce atît de importante pentru 
recuperarea uneia sau mai 
multor bombe atomice a că
ror fabricație nu mai consti
tuie un secret real.

în timp ce pe uscat cercetă
rile au încetat, ele continuă zi 
și noapte pe mare, 
scrie France Presse, 
tervenit anumite 
tehnice care întîrzie 
rea obiectelor radioactive 
perate pe fundul mării. Ope
rațiunile s-ar putea prelungi 
mult mai multă vreme decît 
se credea. Agenția U.P.I. a- 
nunță că un batiscaf al forțe
lor navale americane urmează 
să sosească azi în regiu
nea accidentului pentru a con
tribui la scoaterea la suprafa
ță a „obiectelor".

• LA invitația guvernului danez, 
Vaclav David, ministrul afacerilor 
externe al R.S. Cehoslovace, va 
face între 23 și 26 februarie, o vi
zită oficială în Danemarca, ca răs
puns la vizita făcut în Cehoslova
cia de P. Haekkerup, ministrul de 
externe al Danemarcei.

Se pare, 
că au in- 
dificultăți 
recupera- 

re-

Vizita tovarășului

M. Dalea in Finlanda

HELSINKI 28 (Agerpres). — 
în ziua de 28 ianuarie, delega
ția Partidului Comunist Ro
mân la Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist din 
Finlanda, condusă de tovară
șul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizi
tă la Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Fin
landa, unde a fost primită de 
tovarășii Viile Pessi, secretar 
general al P.C. din Finlanda, 
Martti Malmberg, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C., și Oiva Lehto, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Finlanda.

Cu această ocazie, a avut loc 
o convorbire, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

coaliție este formată după 
cum se știe, din Partidul 
liberal, care deține 52 de 
locuri în parlament, și 
partidul agrarian, care de
ține 20 de locuri. Acest 
din urmă partid are ca li
der pe John Mc Ewen 
care, ca și predecesorul 
său,, este și deținătorul pos
tului de vice-premier. însă, 
în; loc să accepte ministe
rul de finanțe,-care este al 
doilea ca importanță în 
stat Mc Ewen a preferat 
să administreze Ministerul

Retragerea lui Menzies
A.N.Z.U.S. și, ca urmare, 
a sporit an de an cheltuie
lile militare ale țării. Gu
vernul a adoptat progra
me „de apărare" care pre
văd sporirea considerabilă 
a efectivelor forțelor ar
mate australiene, a rezer
velor de armament și echi
pament pentru acestea. în 
1962—1963 cheltuielile mi
litare ale Australiei-au în
sumat peste 200 milioane 
de lire australiene anual; 
în 1964—1965 (anul finan
ciar în Australia începe la 
21 iulie), cifra a crescut 
Ia 300 milioane iar pen
tru anul financiar în curs

lupta alături de forțele a- 
mericane". Aceeași atitu
dine a avut-o Menzies și 
față de planurile anglo-a- 
meiicane de „revizuire a 
strategiei la Est de Suez". 
De aceea — scrie ziarul 
amintit — legînd tot mai 
strîns politica, economia și 
apărarea australiană de 
Washington, guvernul de 
la Canberra s-a străduit să 
devină „cel mai sigur a- 
liat al anglo-saxonilor în 
Pacific și Oceanul Indian".

Probleme dificile i-au 
creat lui Menzies înfruntă
rile din. propria-i coaliție 
guvernamentală. Această

Comerțului-, Și,, deoarece 
la finanțe a fost instalat 
Harold Hoit, presupusul 
delfin al lui Menzies, s-a 
creat în guvern o tensiune 
deosebită., Celelalte mini
stere au urmat exemplul 
primelor două. Ziarul 
„NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG" înfățișa urmă
torul tablou : „Minis
terul Muncii, deținut de 
liberali, înaintează o 
lege care contestă efica
citatea Ministerului Co
merțului. Ministerul A- 
gțicțtlturii, care aparține 
partidului agrarian, prin, 
aplicarea unor sancțiuni Io-

vește într-un număr de 
firme care au bune legă
turi cu Ministerul de Fi
nanțe. Ministerele pentru 
trafic aerian, teritorii, dez
voltare națională, de in
terne, transporturi, vamă 
etc., duc mici războaie u- 
nele împotriva celorlalte".

Mitingurile, demonstra
țiile, grevele cu care ma
sele populare au ripostat 
politicii lui Menzies, ca și 
fricțiunile din cadrul coa
liției, l-au făcut pe fostul 
premier să se gîndească cu 
îngrijorare la confruntările 
electorale din 1966. Retra
gerea „la timp" i s-a pă
rut cea mai potrivită me
todă de a se desprinde „o- 
norabil" de greutățile pe 
care singur le crease.

Va izbuti'oare noul pre
mier, Harold Hoit, să des
curce conturile moștenite 
de la Menzies ? Obser
vatorii sînt de părere că 
răspunsul poate să se în
trevadă în următoarele 
două luni, cînd noul gu
vern va trebui să răspun
dă cererilor Angliei și 
Statelor Unite referitoare 
la extinderea obligațiilor 
militare australiene în ca
drul planurilor celor două 
state de „revizuire a stra
tegiei" în această parte a 
lumii. . ■

ION D. GOIA

• LA DELHI a avut loc joi pri
ma reuniune a noului cabinet in
dian, sub președinția primului mi
nistru, Indira Gandhi. Membrii gu
vernului au analizat problema lip
sei de alimente, resimțită mai a- 
les în statul Kerala, din sudul In
diei. în cursul ședinței cabinetului 
a fost dezbătută, de asemenea, 
problema îndeplinirii acordului de 
la Tașkent privind normalizarea 
relațiilor dintre India și Pakistan.

• FOSTUL prim-ministru . sud- 
rhodesian, Edgar Whitehead, stabi
lit in prezent la Londra, s-a pro
nunțat în favoarea unei „uniuni" 
între Rhodesia și Marea Britanie. 
El a afirmat că aceasta ar fi „uni
ca soluție care i-ar satisface pe 
rhodesieni". (Prin rhodesieni el în- 
țelegînd, bineînțeles, numai pe 
colonii albi). In declarația sa pu
blicată de săptămînalul „Specta
tor", de orientare conservatoare, 
Witehead afirmă că nu crede că 
„sancțiunile economice adoptate 
cu scopul înlăturării regimului lui 
Smith ar fi eficace'.

• MAREȘALUL Abdel Salam 
Aref, președintele Republicii Ira
kiene, I-a primit joi pe ambasado
rul Irakului la Teheran, care i-a 
prezentat un raport complet asu
pra demersurilor pe care le-a făcut 
pe lingă guvernul iranian în ve
derea reglementării diferendelor 
dintre cele două țări.

• SATELITUL interplanetar ame
rican ,,Pioneer-6", lansat la 16 de
cembrie anul trecut, continuă să 
furnizeze date științifice privind 
spațiul interplanetar și unele feno
mene ce. se petrec în Soare. Po
trivit declarației lui John Wolfe, 
directorul programului științific 
,,Pioneer-6“, datele furnizate de a- 
cest satelit au permis să se consta
te că Pămîntul se deplasează prin- 
tr-o zonă de „furtuni solare". Wol
fe a declarat că din cauza „furtu
nii solare", aparatele științifice de 
pe ,,Pioneer-6“ înregistrează osci
lații diferite privind prppagarea ra
zelor cosmice și schimbările din 
cîmpul magnetic solar.

9 FORȚELE patriotice, din Gui
neea Portugheză și Insulele Capu
lui Verde au. nimicit; în cursul, lu
nii decembrie 1965 cîteva subuni
tăți ale trupelor colonialiste și . au 
capturat. un. număr mare de prizo-, 
nieri, se arătă într-un comunicat 
dat publicității Ia Dakar. Ca re-
zultat al acțiunilor militare, ,patri- 
oții, și-au consolidat pozițiile în re
giunea Barro, din nordul Guineei 
Portugheze.

„In ciuda . hotăririi 
Curții Supreme din 1954 
și a legislației federale, 
sistemul american de e- 
ducație continuă să tie 
organizat după principii 
rasiale". Afirmația de 
mai sus a lost exprima
tă nu de mult de Jean
nette Hopkins, o ziaristă 
din New York, cu prile
jul unei conierinfe asu
pra drepturilor civile or
ganizată la Casa Albă. 
Savanți, economiști, zia
riști, specialiști din dife
rite domenii de activi
tate s-au adunat pentru 
a examina stadiul înde
plinirii 1 măsurilor vizînd 
lichidarea segregației 
rasiale și propunerile ce 
ar trebui să fie făcute 
în viitor. In ceea ce pri
vește invăfămintul, ta
bloul înfățișat a apărut 
în culori întunecate. 
D-na Hopkins, care a 
luat cuvîntul în calitate 
de purtătoare de cuvînt 
a comisiei pentru studie
rea progreselor înfăptu
ite în învăfămîntul 
populației de culoare, a 
declarat : „In ultimii 11 
ani nu s-a petrecut nici 
o, schimbare semnificati
vă. Se acționează în 
baza unui sistem birasi- 
al. Am ajuns la conclu
zia că statu-quo-ul nu 
numai că este menținut 
dar, în fapt, segregația 
rasială în nordul țării 
s-a intensificat".

Dar cum se petrec lu
crurile în sudul S.U.A., 
în statele unde de sute 
de ani segregația este 
înscrisă chiar și în legi ? 
„La suprafață — a spus 
cu prilejul conferinței 
de la Casa Albă Samuel 
Nabrit, președintele Uni
versității din Texasul de 
sud — s-a părea că lichi
darea segregației se află 
In progres. Dar statistici
le nu pot da o situație e- 
xactă, deoarece în pre
zent o școală este 
considerată desegregată 
chiar dacă în ea se află 
un singur elev negru...".

„Prăpastia educației", 
diferența care există în
tre calitatea învățămîn- 
tului din școlile și uni
versitățile americane 
frecventate numai de 
albi sau numai de negri 
a fost analizată recent și 
de ziarul „THE CHRIS
TIAN SCIENCE MONI
TOR". „In numeroase 
regiuni din sudul 
S.U.A. — scrie ziarul — 
instituțiile de învă/ămlnt 
pentru negri se află cu 
mult în urma acelora 
pentru albi".

Dună părerea ziarului 
„THE CHRISTIAN SCI
ENCE MONITOR" prin
cipala dificultate căreia 
trebuie să-i facă fufă șco
lile frecventate de copiii 
negri în sudul Statelor 
Unite este lipsa spriji
nului material. „Sprijinul 
pentru educația negrilor

— a declarat dr. Benja
min Mays, președintele 
Colegiului Atlanta Mo
rehouse — a fost. întot
deauna mai mic decît 
cel pentru albi. Fondu
rile alocate instituțiilor 
de învătămînt pentru 
negri sini considerabil 
mai mici decît cele pen
tru institutele cu o pre
ponderentă a albilor". 
Această problemă a fost 
examinată și cu ocazia 
unei conferințe la care 
au participat reprezen
tanți ai unor sectoare 
industriale și ai institu
telor de învătămînt pen
tru populația de culoa
re. Tema conferinței a 
fost lipsa personalului 
calificat din rîndurile 
negrilor. Cu acest prilej. 
Harold McFarland, direc
torul serviciului personal 
al societății „General 
Motors" a declarat că 
„universitățile pentru 
tinerii de culoare aproa
pe nici nu pregătesc ab
solvenți pentru a lucra 
în industrie". EI a arătat 
că din 119 școli superi
oare pentru negri din 
sudul S.U.A., numai 7 
pregătesc absolvenți în 
domeniul tehnic și foar
te puține pentru funcții 
economice. Majoritatea 
absolvenților devin ca
dre didactice. Dar, după 
cum subliniază ziarul ci
tat, din cauza lipsei spri
jinului necesar „școlile 
pentru copiii negri sînt 
de mina a doua".

„THE CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR" a- 
ajunge Ia concluzia 
că în domeniul în- 
vățămîntului pentru ti
nerii de culoare se 
asistă la „un cerc vici
os". „Copiii negri — 
scrie ziarul — sînt obli
gați să învețe în școli 
de mina a doua, apoi în 
colegii pentru negri 
care, de asemenea, sînt 
de categoria a doua, 
pentru a ajunge să pre
dea ca învățători de mi
na a doua". Tocmai a- 
ceastă situație a stîrnit 
protestul atît de vehe
ment al populației de 
culgare americane împo
triva menținerii legilor 
și rînduielilor rasiste. 
Tinerii de culoare din 
S.U.A. cer lichidarea 
„prăpastie; educației". 
Unul din mijloacele pro
puse Casei Albe îl con
stituie, după cum arată 
agenția U.P.I., „aplicarea 
cu mai multă consecven
ță a legii asupra dreptu
rilor civile din 1964 care 
prevede suspendarea tu
turor alocațiilor federale 
în toate domeniile de 
activitate pentru acele 
regiuni unde nu sînt 
respectate prevederile 
privind lichidarea discri
minării rasiale".

I. RETEGAN

I n universitățile portugheze se ce
lebrează prin tradiție „Ziua stu
denților" la 24 martie ca zi de 
luptă pentru revendicările studen- 
țimii, de întîlniri și mitinguri. De 
cîțiva ani, însă, cum autoritățile 
interzic sărbătorirea acestei zile, 
studenții își manifestă protestul 
recurgînd la un fel de grevă mas

cată — „doliul" : ei arborează cu acest prilej 
cravate negre si părăsesc amfiteatrele cu toții, 
în liniște, ca pentru o înmormîntare.

Pentru a șterge data de 24 martie din memo
ria studenților, forurile universitare portughe
ze au luat anul trecut, inițiativa schimbării ei 
cu o alta, fixată la sfîrșitul lui ianuarie, pur- 
tînd denumirea „Ziua universitară" ; această zi 
trebuia sărbătorită cît mai pompos și cit mai... 
ineficace. în consecință, toți studenții din Lisa
bona au fost atunci invitați în clădirea somp
tuoasă a rectoratului, unde se pregătise o a- 
devărată ceremonie condusă de rector și ar
hiepiscopul capitalei: în sala împodobită cu 
hărțile teritoriilor „descoperite" de conchista- 
torii portughezi răsunau imnuri solemne. Cînd 
?. răsuhat însă glasul rectorului, cară intențio
na ca prin duhul blîndeții să anihileze orice in
tenție protestatară sau revendicativă, în sală 
s-a produs o rumoare crescîndă, culminînd cu 
strigătele : „Libertate l“

Ceremonia a eșuat; furioși, rectorul împreu
nă cu arhiepiscopul s-au retras trimițînd în 
locul lor pe agenții P.I.D.E. care au operat a- 
restări. Operație dificilă de data această, fiind
că studențimea solidară s-a opus, dar pînă 
la urmă, poliția politică a făcut uz de pistoa
le, și a arestat 80 de studenți. Peste cîtva timp, 
ei au apărut în fața tribunalelor, unde au sus
ținut cu demnitate și curaj revendicările tine
retului universitar. Ei au protestat totodată îm
potriva samavolniciilor la care i-a supus 
P.I.D.E. Jose Duarte a arătat că agenții poli
ției politice l-au amenințat că-1 aruncă pe fe
reastră dacă nu semnează o declarațieJorge 
Ribeiro a relatat că a fost bătut două zile la 
rînd ; Carlos Marum n-a fost lăsat să doarmă 
opt zile și șapte nopți consecutiv, Amer Ah- 
mado a fost forțat să stea nemișcat, „statuie", 
zeci de ore în șir.

Mișcarea studenților portughezi prezintă ca
racteristici bine definite : ea se desfășoară în 
condiții de extremă dificultate impuse de un 
regim dictatorial care posedă un aparat per
fecționat de constrîngere. Cu ajutorul acestui- 
aparat, care folosește cele mai diverse meto
de de persecuție — de la cele mai subtile pînă 
la cele mai barbare — se încearcă înăbușirea 
oricărei mișcări opoziționiste. Or, in universită
țile portugheze tineretul înfruntînd amenința
rea arestărilor, torturilor, a anilor lungi de în
chisoare, se împotrivește politicii salazariste 
luptînd cu curaj pentru realizarea obiective
lor sale :

1) libertăți democratice în universități, nein
tervenția P.I.D.E. în sediul facultăților, elibe
rarea studenților deținuți.

2) democratizarea învățămîntului, organiza
rea lui conform necesităților științei moderne.

3) autonomie universitară, organizarea aso
ciațiilor libere studențești, coordonate și con
duse de adevărati reprezentanți ai studenților 
portughezi.

Autoritățile de la Lisabona nu numai că nu 
vor să satisfacă aceste revendicări, dar repri
mă pe exponenții lor, ordonă arestări masive și 
etichetează drept comuniști pe toți cei ce ex
primă tendințe democratice.

în Portugalia, lichidarea opresiunii și cuceri
rea libertăților democratice a devenit o aspi
rație generală, obiectivul cel mai urgent al 
luptei maselor populare. Acestei aspirații i se 
alătură prin acțiunile sale curajoase studenți
mea progresistă din universitățile portugheze.

VIORICA TĂNĂSESCU

Documente noi

la „dosarul Ben Barka“
In seara zilei de joi, procurorul Republicii Franceze, Guy 

Chavanon, a dat publicității un comunicat, care confirmă fap
tul că banda de magnetofon găsită la domiciliul lui Georges 
Figon nu conține mult așteptata „confesiune" în afacerea răpi
rii liderului marocan Ben Barka ci proiectul unui scenariu de 
film.

Referitor la celelalte obiecte 
și documente confiscate de 
polițiști în urma perchizițio- 
nării apartamentului lui Figon, 
comunicatul precizează că au 
fost găsite o serie de hîrtii, 
majoritatea scrise de mîna a- 
cestuia. O parte dintre ele par 
a fi ciornele declarațiilor re
mise de Figon diferitelor zia
re, după răpirea lui Ben Bar
ka. „Sub rezerva verificării — 
se spune în comunicat — a-

ceste manuscrise vor putea do
vedi caracterul autentic al u- 
nora dintre declarațiile Iui 
Figon, iar pe de altă parte, 
vor putea infirma multe al
tele".

în comunicat se arată că 
Figon era în posesia a două 
legitimații de identitate false, 
iar pașaportul său avea viza 
pentru o călătorie efectuată în 
Maroc la sfîrșitul anului 1964.

FRANȚA.— Nava „Liming"„aparținînd iloteiș comerciale a R. P. Chineze, in cursul unei 
escale în portul’Marsilia

ROMA: Criza 
de guvern 

se menține
La șapte zile după de

clanșarea crizei de gu
vern, în Italia situația 
politică continuă să ră- 
mînă nelămurită. Pînă în 
prezent, singura realiza
re o constituie faptul că 
președintele republicii, 
Saragat, a încredințat 
fostului prim-ministru 
Moro sarcina de a for
ma noul cabinet.

Intre timp continuă să se 
desfășoare reuniuni separate 
ale direcțiunilor și grupărilor 
parlamentare ale celor patru 
partide, care s-au angajat să 
formeze noua coaliție (demo- 
crat-creștin, socialist, social
democrat și republican).

Lucrările ședinței Direcțiu
nii Partidului democrat-creș
tin, care s-au deschis miercuri, 
continuă să dezbată probleme 
ridicate de formarea noului 
guvern și de necesitatea in
trării în acesta a reprezentan
ților cît mai multor curente 
ale partidului. Discuțiile con
tradictorii în problema unifi
cării curentelor partidului de
monstrează dificultățile pe ca
re le întîmpină secretarul 
P.D.C., Rumor, tocmai în în
cercările de a „pune la punct 
programul și participarea re
prezentanților diferitelor cu
rente ale partidului la noul 
guvern". Principalele neînțe
legeri se manifestă între cu
rentele de centru-dreapta (în
deosebi grupul fostului prim- 
ministru, Mario Scelba) și 
grupările de stingă (curentul 
„Nuove Cronache" al lui Fan- 
fani și „sindicaliștii"). Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, Arnaldo Forlani, secretar 
adjunct al partidului și mem
bru al curentului fanfanian, a 
afirmat necesitatea modificării 
programului guvernului prece
dent de centru-stînga, acor- 
dîndu-se prioritate planului 
de dezvoltare economică.
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