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Proletari din toate țările, uniți-vă! încheierea vizitei

tovarășului
Ion Gheorghe Maurer
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La masa rotundă a constructorilor

RITMUL ȘI
CĂLITĂ TEA

• Proiectantul și-a făcut autocritica. Pe cind și beneficiarul ?
• Și mecanizarea mai poate fi... mecanizată

in R. S. F. Iugoslavia

Pe utecista Marea Ilici, de la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
„București", o cunosc toate co
legele ca pe o tinără inimoasă, 
cu dragoste de muncă, calități 
pentru care este mult apreciată 

și stimată

ALE U. I. C.
în zilele de 28—29 ianuarie 

1966, și-au desfășurat lucrările 
conferințele organizațiilor regio
nale ale U.T.C., Ploiești și Bacău.

Delegații și numeroșii invitați 
care au participat la lucrările 
conferințelor au analizat activita
tea organizațiilor regionale pe ulti
mii doi ani, au stabilit măsuri 
pentru participarea și mai activă 
a tineretului la munca de înfăp
tuire a mărețelor sarcini stabilite 
de partid, au ales delegații la 
Congresul U.T.C.

Din partea comitetelor regio
nale ale Partidului Comunist 
Român, au luat cuvîntul în ca
drul conferințelor tovarășul Ba- 
lalia Dumitru, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului regional Ploiești al P.C.R. 
și tovarășul Roșu Gheorghe, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului regional Ba
cău al P.C.R.

în încheierea dezbaterilor pe 
marginea dărilor de seamă pre
zentate în conferințe, au luat cu
vîntul tovarășul Ion Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C. (Ploiești) 
și tovarășul Nicolae Mihalache, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.C. (Bacău).

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, conferințele au adop
tat telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., prin care se expri
mă recunoștința și dragostea tine
retului față de partid pentru minu
natele condiții de viată și muncă 
create, hotărîrea lui de a contri
bui, alături de ceilalți oameni ai 
muncii, la înfăptuirea istoricelor 
obiective stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, de 
a întîmpina a 45-a aniversare a 
partidului cu noi succese în 
muncă.

Ur nou cartier
în Suceava

Su- 
noi. 

Această constatare statistică 
reflectă sintetic activitatea 
intensă de construcții ce s-a 
desfășurat în ultimii șase ani 
în acest străvechi oraș, că
ruia i-a conferit o a doua ti
nerețe. Un nou cartier — A- 
rini — a început să fie con
struit, întregind profilul de azi 
al Sucevei, o treime din cele 
1500 de apartamente fiind 
deja date în folosință. Se re
marcă afirmarea tot mai 
pregnantă a unor elemente 
specific locale : fațade placa
te cu ceramică sau mozaicuri 
cu motive artistice de pe a- 
ceste meleaguri.

(Agerpres)

Jumătate din populația 
evei locuiește în blocuri

iteștiul, ca și multe alte orașe ale țării, este 
un adevărat șantier. în fiecare an construc
torii înalță aici zeci de blocuri, magazine co
merciale și complexe de deservire, obiective 
social-culturale. Noi blocuri, însumînd 1100 
apartamente, vor fi construite în acest an în 
zona Pitești-sud.

Constructorii, care în anul trecut au acu
mulat o bună experiență în îndeplinirea pla

nului la toți indicatorii, sînt hotăriți ca în acest an să obțină 
rezultate și mai bune. Această hotărîre a fost exprimată cu 
ocazia Consfătuirii lucrătorilor sectorului construcții din re
giune. Ea. a constituit un bun prilej de analiză a posibilități
lor existente, care se cer mai bine valorificate, pentru asigu
rarea unei ritmicități în execuția și predarea blocurilor, pen- 

i iocuin-tru îmbunătățirea calității lucrărilor, a confortului 
țelor.
— Deși valoric ne-am reali

zat planul pe anul trecut — 
arăta inginerul C. POPESCU, 
directorul Grupului de con
strucții și montaje nr. 1 Pitești 
— ritmicitatea execuției și 
predării apartamentelor a fost 
nesatisfăcătoare. Pînă în tri
mestrul IV nu se predaseră 
decît 50 la sută din aparta
mentele planificate. îndeplini
rea ritmică a planului în con
strucții cere să ai asigurate 
cîteva condiții esențiale : do
cumentația, planul de ampla
sare și, evident, un front de 
lucru corespunzător.

Grupul de construcții și 
montaje nr. 1 — principalul 
constructor în orașul Pitești — 
n-a avut asigurate întotdeau
na, în anul trecut, aceste con
diții. Din cauza primirii cu în- 
tîrziere a documentației și a 
eliberării amplasamentelor, 
unele blocuri au fost atacate 
cu o întîrziere de 3 și 4 luni.

Cum se prezintă situația 
acum ? D.S.A.P.C. Argeș a fă
cut un pas înainte în asigura
rea la timp a documentației. 
Șantierul din zona Pitești-sud 
a intrat în posesia a 60 la sută 
din volumul de documentație 
necesară pe acest an. în 
schimb, beneficiarul — cel mai 
interesat în asigurarea unui 
ritm bun de lucru pe șantier 
—• continuă să facă greutăți 
constructorului și, în același 
timp lui, prin neasigurarea 
amplasamentelor la blocurile 
23, 25, 27 și întîrzierea execu
tării demolărilor pentru blocu
rile 4, 6 și altele.

— Pentru evitarea pe viitor 
a acestor deficiențe — spunea 
inginerul ION IONESCU — 
propun ca 50 la sută din fron
tul de lucru pe 1967 să fie in
trodus în structura planului pe 
acest an. între beneficiar și 
constructor — pentru asigura
rea de la început a unei bune

ritmicități — să se 
grafice de eliberare a 
samentelor, care să fie 
tate riguros de ambele părți.

Cele două propuneri merită 
să fie studiate cu atenție de 
Sfatul popular al orașului Pi
tești, care are datoria să sta
bilească modalități concrete 
pentru aplicarea lor în prac
tică.

Constructorii au discutat pe 
larg și despre necesitatea in
troducerii metodelor indus
triale de lucru, îmbunătățirii 
aprovizionării tehnico-mate- 
riale.

— Ritmul construcțiilor de 
locuințe în perioada cincinalu
lui — arăta ION BULACU, in
giner șef al grupului — face 
necesară construirea unui po
ligon de elemente prefabricate 
în Pitești și organizarea unei 
baze de aprovizionare 
pentru toate șantierele 
giunea Argeș.

Lucrările de finisaj 
un mare volum de 
Pentru creșterea productivită
ții muncii, pentru îmbunătăți
rea calității lor, grupul de 
șantiere a fost dotat cu mașini 
de tencuit, de rașchetat parche
tul, cu macarale de fereastră 
și altele. Unele dintre ele nu 
se comportă însă satisfăcător, 
fapt pentru care constructorii 
le utilizează într-o proporție 
redusă.

— Aceste mașini — au ară
tat mai mulți constructori — 
ar trebui perfecționate. Mași
na de tencuit face risipă mare 
de material, iar cea de rașche
tat are vibrații prea mari, pro- 
vocînd fisuri la planșeele din 
elemente prefabricate.

în consfătuire s-a discutat, 
de asemenea, despre două pro-

încheie 
ainpla- 
respec-

BELGRAD 29. — Corespondentul Agerpres, N« 
Plopeanu, transmite: Sîmbătă dimineața, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer s-a înapoiat la Belgrad 
venind de la Brioni. în cursul dimineții, el a vi
zitat orașul Belgrad.

Cu prilejul vizitei prietenești In R. S. F. Iu
goslavia a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, ambasadorul tării 
noastre la Belgrad, Aurel Mălnășan, a oferit un 
prînz. Au participat: Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federale, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I., Boris Krai- 
ger, membru al Comitetului Executiv al C.G. al 
U.C.I., vicepreședinte al Vecei Executive Fede
rale, Aleksandar Grlicikov, membru al C.C. al 
U.C.I., membru al Vecei Executive Federale, To
ma Granfil, vicepreședinte al Vecei Executive a 
Republicii Socialiste Serbia, Milivoie Rukavina, 
secretar al Vecei Executive Federale, Boșko Vi- 
dakovici, adjunct al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, și alte personalități.

★
Sîmbătă după-amiază, tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer a părăsit Belgradul, îndreptîndu-se spre 
patrie. La gara Topcider, Înaltul oaspete român 
a fost condus de tovarășul Petar Stambolici, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
președintele Vecei Executive Federale, Aleksan
dar Grlicikov, membru al Vecei Executive Fe
derale, Toma Granfil, vicepreședinte al Vecei 
Executive a Republicii Socialiste Serbia.

Pînă la frontieră, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a fost condus de Boșko Vidakovici, ad
junct al secretarului de stat pentru afacerile ex
terne, Lazar Lilici, șeful protocolului din Secre
tariatul de Stat pentru Afacerile Externe, Iakșa 
Petrici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia Ia Bucu
rești, și Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

(în pag. IV: Declarația făcută la televi
ziunea iugoslavă de către tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer).
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(Continuare în pag. a Ill-a)

Combinat avicol in construcție

ocupă 
muncă.

proprii 
din re-

ION RIZOIU

Duminica, spre Poiana Brașov

Foto > V. RANGA

Un modern combinat avicol 
a început să fie construit în 
apropiere de Tg. Mureș, pe o 
suprafață de șapte hec
tare. Aici vor fi „găzduite" 
170 000 de păsări care, după

cum afirmă specialiștii, vor da 
anual peste trei milioane de 
ouă — o producție la nivelul 
condițiilor ce vor fi create, în
tregul proces de alimentare și 
întreținere fiind mecanizat.

tinerețe 
educație 
răspunderi

laritate datorează
însă performanțelor sportive 
ci unei existențe pline de 
pete, dar goală de simțul 
moral, de responsabilitatea ce 
călăuzește în general viața și 
activitatea tineretului nostru. 
Uimitor e că, discutînd cu ei, 
acești sportivi cărora li s-au

din ei — după antrenament 
n-am ce face" .’), n-au nicide
cum să-și reproșeze ceva. E la 
mijloc o mentalitate periculoa
să, nesancționată la vreme, 
ba chiar înlesnită de spiritul 
tolerant al acelora care cunos- 
cîndu-i, i-au absolvit de orice 
vină ori de cîte ori erau în-

9

de llie Purcaru

socialista

W
Angajamente
însufletitoare1

Uzina constructoare 
de mașini Reșița• • >

s unui CO'

A
m asistat, la „U- 
zinele „Electro- 
putere"-Craiova, Ia 
un spectacol de 
neuitat, plin de 
strălucire și fast; 
un spectacol fan
tastic, dar de o ri
goare deosebită;

un spectacol in care nu arta, 
ci matematica deținea rolul su
prem.

Acest spectacol a durat a 
10 000-a parte dintr-o se
cundă.

Mă aflam la un pupitru de 
comandă, în fața unui panou 
decorat cu butoane și becuri 
multicolore și cadrane de toa
te dimensiunile, sclipind ireale 
în penumbra albastră, hierati
că, a unei vaste săli tapetate 
cu draperii. Eram la „stația de 
impuls" a uzinei — locul de 
muncă cel mai modern, din
tr-o uzină In întregime moder
nă — unde echipamentul elec
tric, motoarele și aparatele fa
bricate trec, în ajunul livrării, 
printr-un examen complex și 
sever.

Această stație e capabilă 
să dezvolte o tensiune de 
1 600 000 volți, reproducînd, prin 
șocuri succesive, solicitările la 
care vor fi supuse respectivele 
utilaje, o dată Intrate în ex
ploatare. Intr-un timp care 
durează a 10 000-a parte din
tr-o secundă, aparate oscilogra
fe Înzestrate cu o fină inteli
gență Înregistrează comporta
rea utilajului, calitățile și defec
tele fui, pînă la cele mai in
fime, transmițfndu-le specia
liștilor uzinei, spre meditație.

Studiile și cercetările întreprin
se la „stația de impuls" a uzi
nelor craiovene sînt socotite, 
printre specialiști, cu nimic 
mai prejos decît cele efectuate 
la institute de cercetări; Ia rin- 
du-le, specialiști dintr-o seamă 
de țări, oaspeți la „Electro- 
putere", le-au calificat ca fiind 
la nivelul tehnicii mondiale.

Un fapt, dintre multe, adu- 
cînd sub ochii vizitatorului o 
relevantă fațetă a unei activi
tăți care aici, la „Electroputere" 
a cunoscut în ultimul timp o 
dezvoltare deosebită, în cuprin
dere ca și-n adincime: pătrun
derea științei, intensificarea 
cercetării științifice uzinale în 
strînsă relație cu sarcinile pro
ducției.

Ce alte fapte conturează a- 
ceastă activitate?

S-ar putea numi o 
toate ispititoare ca 
S-ar putea reface, de 
o sută de istorii, o sută de mi- 
croromane senzaționale, des
pre cele circa o sută de lucrări 
tehnico-științifice executate de 
cercetătorii uzinei Intre anii 
1963—1965, lucrări orientate
spre scopuri majore, cu mare 
răsunet in viața uzinei (asimi
larea de materiale noi, proce
dee tehnologice noi, metode 
constructive noi). O sută de lu
crări științifice de amploare, 
multe din ele brevetate ca in
venții, o sută de romane în care 
munca neobosită, căutarea fe
brilă, pasiunea cunoașterii, în- 
frîngerea temporară și finalul 
imprevizibil, victoria spectacu-

S-a angajat ca în acest an 
să realizeze peste prevederile 
planului :

mulțime, 
subiect, 

exemplu.

— 10 000 000 lei la pro
ducția globală *,

— 7 500 000 lei Ia produc
ția marfă, livrînd peste 
prevederile planului:

— 300 tone lingouri van
dabile ;

— 3,8 MW motoare elec
trice ;

— 10 MVA generatori e- 
lectrici ;

— 10 garnituri de echipa
ment termic pentru lo
comotiva Diesel elec
trică ;

— piese de schimb pentru 
motoare electrice și lo
comotive Diesel electri
ce în valoare de 700 000 
lei;

— 1 Ia sută Ia produc
tivitatea muncii.

Din care pînă la 8 Mai:

(Continuare în pag. a lli-a)

mitrescu Gheorghe (21 ani) și 
Stanciu Ion (19 ani). Nefiind 
în stare să înțeleagă sensul 
grijii, al condițiilor care le-au 
fost acordate, ei au ajuns la 
concluzia că totul le este per
mis. Ușurința cu care privește 
Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
educația moral-cetățenească a

rarea exceselor, a manifestă
rilor reprobabile pe temeiul 
„admirației" pentru perfor
manțele lor sportive a dus la 
această situație.

Acestor tineri le-au fost 
privite cu îngăduință abateri
le de la programul de muncă 
în uzină, nimeni n-a urmărit

în ringul... restaurantului
crisoarea 
respondent volun
tar din Cîmpu- 
lung-Muscel, re
giunea Argeș, so
sită recent la re
dacție, relata com
portarea reproba
bilă a patru din

cei 14 membri ai secției de 
box a Asociației sportive 
„Muscelul". „Pe Stanciu Ion 
scrie corespondentul — îl poți 
întîlni adeseori la cinemato
graf unde vine în stare de e- 
brietate, tulbură liniștea... Ma
nea Gheorghe iese beat pe 
stradă jignind trecătorii și a- 
menințîndu-i cu puterea pum
nilor săi... Ivan Ion provoacă 
scandaluri, ajungînd adeseori 
la miliție... La fel ca ei, Du
mitrescu Gheorghe..."

Scrisoarea corespondentului 
nostru continuă pe același ton,

relatînd alte șl nlte fapte de 
aceeași natură. Ne vine greii 
să acceptăm că mai există as
tăzi oameni a căror conduită 
nu numai că depășește bunul 
simț elementar dar încalcă cu 
nepăsare, cu o indiferență în
tristătoare, normele sociale de 
conviețuire. Și totuși, i-am cu
noscut pe acești oameni, i-am 
ascultat vorbind, încercînd pe
nibil să-și justifice actele a 
căror gravitate, a unora dintre 
ele, e de competența tribuna
lului. în oraș sînt binecunos- 
cuți. Această tristă „popu-

Despre comportarea reprobabilă 
a unor sportivi din Cimpulung Muscel

tolerat multe abateri de dra
gul performanțelor, nu par a 
avea sentimentul vinovăției, 
nu-și dau seama de gravita
tea faptelor pe care le-au să- 
vîrșit f6ătăi, scandal public, 
beții etc.). Ei se justifică („Ce 
vreți să fac — spunea unul

dreptățiți să intervină, pentru 
a curma această stare de lu
cruri.

Tinerii sportivi despre care 
vorbește corespondentul sînt 
muncitori la Uzina mecanică 
din localitate. Ivan Ion (24 ani) 
Manea Gheorghe (23 ani), Du-

sportivilor se manifestă prin- 
tr-o urmărire exclusivă a per
formanțelor „fizice", scăpînd 
din vedere ansamblul acțiuni
lor care urmăresc tocmai for
marea unor trăsături înainta
te, caracteristice tineretului 
nostru, indiferent că vorbim 
de sportivi ori nu.

Dacă acești tineri au fost 
cîndva — așa cum ne spunea 
tov. Grigore Constantin, pre
ședintele comisiei de box din 
uzină — niște tineri „liniștiți și 
la locul lor", cum se explică 
totuși starea lor de azi ? Tole-

îndeaproape, pas cu pas, ce 
lucrează, cum și cit muncesc. 
Ei s-au socotit liberi de sarci
nile pe care în mod normal le 
au toți ceilalți, s-au considerat 
scutiți de aceleași răspunderi 
cu ale colectivului de munci
tori. Pavăza pe care au soco- 
tit-o, în mod cu totul fals, 
de nestrăpuns era aceasta : 
„noi sîntem sportivi!“ în fond, 
acest scut al ignoranței și re-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a III-a)

— 5 000 000 lei la produc
ția globală;

— 3 000 000 lei la produc
ția marfă, livrînd. peste 
prevederile planului:

— 100 tone lingouri van
dabile ;

— 6,5 MVA generatori e- 
lectrici;

— 4 garnituri de echipa
ment termic pentru lo
comotiva Diesel elec
trică ;

— piese de schimb pentru 
motoare electrice și lo
comotive Diesel electri
ce în valoare de 300 000 
Iei;

— sporul Ia producția 
globală se va obține pe 
seama productivității 
muncii.

S-a angajat să depășească 
sarcinile anuale de plan cu :

— 550 000 lei la produc
ția globală ;

— 600 000 lei la produc
ția marfă ;

— 100 000 lei economii 
prin reducerea prețului 
de cost al orei de pro
iectare ;

— 65 000 ore economisite 
Ia timpul de proiectare, 
prin refolosirea de pro
iecte tip.

în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a partidului, colecti
vul institutului s-a angajat ca 
pînă la 8 Mai să depășească 
prevederile planificate cu :

— 125 000 lei la produc
ția globală;

— 185 000 lei la produc
ția marfă.



BIENALA DE PLASTICÂ A ARTIȘTILOR AMATORI
«că am încerca 
să întocmim o 
listă a celebri
tăților prove
nite dintre a- 
matori, numă
rul lor ar fi im
presionant. Să 
pomenim totuși

cîteva. Spinoza a fost șlefui
tor de lentile, Borodin, pro
fesor universitar de chimie, 
Corbusier, decedat de curînd, 
a părăsit profesia de pictor 
pentru aceea de arhitect, 
Gauguin se dedică picturii la 
vîrsta de 35 de ani după ce a 
fost marinar și funcționar 
de bancă. In literatură cazu
rile sînt și mai frecvente, dar 
nici chiar știința și tehnica 
n-au fost lipsite de contribu
ția amatorilor și mă întreb 
dacă nu s-ar putea trece pe 
această impresionantă listă și 
multe din marile figuri ale 
Renașterii care n-au fost de
cit niște poliamatori de ge
niu. Toate aceste renumite 
figuri ale culturii desigur că 
nu sint înregistrate de către 
istorie ca amatori, dar pînă 
să li se recunoască meritele 
le-a trebuit un timp ca să se 
afirme și să învingă solemni
tatea deținătorilor de diplo
me și de situații.

Se cuvine de aceea să sub
liniem înțelegerea acestui fe
nomen de colaborare și de 
progres, pe tărîmul culturii, 
dragostea și importanța acor
dată la noi amatorilor din 
toate ramurile de activitate 
artistică. Expozițiile amatori
lor au o mare însemnătate, 
chiar și pentru artiștii profe
sioniști. ’’.are vizitîndu-le se 
pot con anta cu simțul este
tic al unei majorități, cu ca
litățile și năzuințele ei artis
tice și pot relua astfel contac
tul eu o sinceritate și o febră 
pe care mulți dintre ei au 
pierdut-o pe drum.

Multă sensibilitate, multă 
sinceritate, mult simț artistic 
sint calități verificate ale 
amatorilor, și aceste calități 
sint prezente în expoziția a- 
matorilor. Expozanții au pro
fesii diferite, de la muncito
rul maniial pînă la intelec
tualul specialist. Muncitori

agricoli și forestieri, munci
tori industriali, ingineri, me
dici, funcționari de toate ca
tegoriile, meseriași, tehnicieni, 
gospodine, pensionari, stu- 
denți și mai ales, în mare nu
măr, elevi. Desen, acuarelă, 
gravură, pictură în ulei, me- 
taloplastice, sculptură în 
lemn, în ghips, în marmură, 
scenografie, păpuși, pictură

nea Artiștilor Plastici, iar cel 
de-al doilea a luat, pe merit, 
premiul I pentru pictură. 
Alți expozanți talenta.fi, tot 
elevi sînt: Curculescir- Mihai, 
Diaconescu Virgil, Elena și 
Cristina Sovarel, Sasz loan, 
Calotă Ana, Rădulescu Flo
rida, Cican Teodora etc. Cris- 
tea Frîncu Eugenia, premiul 
III, Săvescu Adriana, Dumi

tlcă, neprefâcută, cuceritoare 
prin simplitatea liniilor și 
culorilor.

Margia Venianim din Con
stanța prezintă un cap de 
marmură lucrat cu finețe și 
pasiune, Gh. Mucibalici, eco
nomist din București a luat 
premiul I pentru sculptură in 
lemn. Este un artist format 
ca și Astileanu Mihai —

Modestie și prospețime artistică
pe sticlă, iată zeci de modali
tăți prin care amatorii își ex
primă în tablourile expuse în 
sala Dalles posibilitățile lor 
artistice.

Și sint foarte mulți cei care 
ar merita să fie menționați 
într-o cronică plastică. Vom 
menționa înaintea tuturor pe 
elevii Doroftei Paul și Ion 
Racoveanu, nu numai fiindcă 
sint foarte tineri, ci și pentru 
că sînt foarte dotați. Primu
lui i s-a acordat, de altfel, un 
premiu special de către Uniu-

trescu Olga, Benetato Valen
tina și Gh. Dumitrescu sint 
medici. Primii patru prezintă 
sculptură, ultimul pictură. 
Ionescu Lungu Alexandru, 
premiul I, Marcu Eugenia, 
Katy Maria, Mehocle Alexan
dru (tinichigiu) sînt prezenți 
cu frumoase lucrări de me- 
taloplastie. Bencze Iosif din 
Odorhei — pietrar — și Nea- 
gu Gh., Paloș Ion — munci
tori forestieri din Cîmpulung 
Muscel aduc în expoziție o 
pictură de o naivitate auten-

muncitor din Cluj — premiul 
I pentru pictură, ale cărui ta
blouri sînt impresionante 
prin siguranța și vigurozita- 
tea pastei. Lungu Viorel — 
muzeograf și Lungu Marieta, 
profesoară, ambii din Con
stanța, Rotiaru Gh. din Timi
șoara, Vînt Petru (premiul 
II) din Baia Mare, Cazan Ze- 
nio, psiholog din București, 
Prodan Dan, tehnician din 
Pitești (un premiu special), 
Orăvitan Florica din Lugoj și 
Sîrghie Sofia din Zimnicea

MIWUaiUIlUlM

(mențiuni) Rachiem Constan
tin, muncitor din Roman, 
Dulcescu Vasile din Birlad, 
Claja Silvia, laborantă din 
Bacău, Florea Vasile — mun
citor din Lupeni, Maxim 
Gherasim, dulgher din Tul- 
cea, Arnstei Petru, vopsitor 
din Iași, Popovic! Valeria, 
din Lupeni, Budai Renata 
din Cluj, Ion Coreolan, mun
citor forestier din Molacca 
Cluj, Irene Nițescu (premiul 
I pentru păpuși), din Bucu
rești sînt nume ce trebuie re
ținute și urmărite de aici 
înainte cu atenție.

Intenționat am lăsat-o pen
tru ultimele rînduri pe Vlad 
Frăsâna, muncitoare din SS- 
vinești, a cărei pictură pe 
sticlă este încîntătoare.

Mărturisim că felul în care 
i-am menționat pe toți acești 
expozanți este destul de laco
nic. Nu ne rămîne decit să 
subliniem că cei ce au vizitat 
expoziția au găsit aci, ceea ce 
lipsește la ora actuală multor 
expoziții. Modestia, echilibrul, 
prospețimea artistică, speci
fice poporului nostru.

NEAGU RĂDULESCU

„Peisaj industrial" — pictură in ulei de Bălan Aurel, maistru, „Peisaj" — pictură în ulei de Paul Doroftei,
Iași, Premiul II elev. București Premiul Uniunii Artiștilor

Plastici

„DIALOG PE SCENĂ44
încă de la apariția sa, inte

lectualitatea — una din cate
goriile importante ale popu
lației — a ocupat un loc de 
seamă în societate.

Abordarea unei astfel de 
teme în lumina sociologiei 
marxiste este nu numai strin
gent necesară, dar în același 
timp deosebit de pretențioasă 
și dificilă. Sociologic vorbind, 
se cer bine cunoscute nu nu
mai locul, rolul și influenta in
telectualității ci, în egală mă
sură, este necesar ca o jude
cată de valoarea sociologică, o 
apreciere teoretică mai gene
rală asupra intelectualității să 
pornească de la cunoașterea 
poziției proletariatului, a cla
sei muncitoare, a țărănimii, a 
funcționarilor, etc., în societate, 
în diversele orînduiri sociale. 
Unor asemenea cerințe com
plexe și diverse, credem că 
le-a făcut față cu _ succes 
lucrarea lui E. Gali, apărută în 
Editura Științifică.

în cele șapte capitole ale lu
crării autorul analizează pro
cesul de apariție, formare și 
dezvoltare a intelectualității 
începînd cu orînduirea sclava
gistă și ajungînd pînă la rolul 
însemnat al acesteia în anii so
cialismul în țara noastră.

Ceea ce conferă, între altele, 
valoarea lucrării recenzate 
este, după opinia noastră, fap
tul că autorul nu se mulțu
mește cu o informare livreas
că, ci ancorează problema in
telectualității în realitatea so- 
cial-istorică, în frămîntările e- 
pocii.

Un interes deosebit îl pre
zintă capitolul al VI-lea — 
Mișcarea muncitorească și in
telectualitatea. Argumentat, 
convingător, autorul surprinde 
corelația firească între intelec
tuali și socialismul științific, 
rolul acestora în apariția so
cialismului științific și influ

ența hotărîtoare a socialismului 
asupra intelectualității.

în condițiile apariției prole
tariatului, intelectualii, așa 
cum scrie autorul, care apar
țin în majoritate, păturilor 
mijlocii ale orînduirii copita- 
liste, descoperă în clasa munci
toare forța conducătoare în 
jurul căreia se pot concentra 
pentru a lupta cu succes îm
potriva puterii anticulturale a 
capitalismului. Sub conducerea 
proletariatului „intelectualii își 
pot îndeplini cea mai nobilă 
și cea mai progresistă misiune 
socială : identificarea cu cauza 
poporului, slujirea cu abnega
ție a progresului".

„Intelectu
alitatea
în viața
socială"

Bun cunoscător al sociolo
giei românești, atît pînă la 23 
^ugust 1944 cît și în anii so
cialismului, E. Gali face o a- 
naliză detaliată a activității 
intelectualității ieri și azi, a 
prezentei ei în viața socială. El 
relevă poziția înaintată pe care 
s-au situat intelectuali de 
frunte în timpul regimului 
burghezo-moșieresc din țara 
noastră, precum și în anii dic
taturii militaro-fasciste.

în carte sînt subliniate 
succesele obținute de intelec
tualitatea din tara noastră, sub 
conducerea partidului și statu
lui în anii construcției socia
lismului, perspectivele ce se 
deschid în viitor în fața lucră
torilor intelectuali, sarcinile 
care revin intelectualității în

opera de desăvîrșire a socia
lismului.

Lucrarea la care ne referim 
prezintă, după părerea noas
tră, și unele neajunsuri. Ast
fel, încercînd să definească ca
tegoria de intelectualitate, au
torul scrie: „...aceasta este o 
categorie socială care în dife
ritele formațiuni social-econo- 
mice deține o poziție, o func
ție și o greutate specifică deo
sebite". (pag. 5) O astfel de 
definiție t evident nu poate să 
mulțumească. Ca diferență 
specifică a intelectualității au
torul menționează o anumită 
poziție, o funcție și o greutate 
specifică deosebite. Se pune 
întrebarea : aceste note nu sînt 
ele la fel de valabile și 

pentru clasa muncitoare, pentru 
țărănime etc. Spune definiția 
formulată mai sus ceva într-a- 
devăr specific ? Or, fiind de a- 
cord cu autorul, că „Analiza 
sociologică... nu poate renunța 
la formularea unei definiții 
general-valabile a intelectua
lității" (pag. 5) socoteam utilă 
o atenție mai mare pentru 
definirea conceptului de inte
lectualitate din care să reiasă 
clar nu numai genul proxim 
dar și diferența specifică.

Atrăgînd în mod îndreptățit 
atenția a nu se confunda no
țiunea de clasă dominantă, ex
ploatatoare cu cea de muncă 
intelectuală (pag. 20) autorul 
motivează aceasta prin faptul 
că nu fiecare membru al cla
sei exploatatoare depune o a- 
numită muncă intelectuală. Ni 
se pare la fel de valid și ar fi 
fost necesar a fi subliniat și 
argumentul că nu toți membrii 
societății care depun muncă 
intelectuală aparțin — volens- 
nolens — clasei exploatatoare.

Nu a fost în intenția noa
stră a ne ocupa de toate as
pectele cărții, ci am vrut să 
relevăm, succint, aspectele sale 
meritorii, fiind prima lucrare 
de proporție, și pretențiile 
respective în sociologia noa
stră în anii socialismului des
pre intelectualitate. Pe de altă 
parte, am sesizat unele aspec
te mai puțin izbutite de care 
socotim că ar trebui să se țină 
seama la o viitoare lucrare sau 
o eventuală nouă ediție.

M. VOICULESCU

Dialogul de care vor
bim nu e „de la dis
tanță" și nici nu are 
loc pe micul ecran, ci 
pe scena Căminului 
cultural din comuna 
Budești, raionul Olte
nița. Modul de desfă
șurare este însă aproa
pe identic cu cel al 
televiziunii. Deosebiri
le sînt impuse doar de 
specificul local. La 
unele din cele 10 pro
be participă formațiile 
căminelor culturale, 
cum ar ii, spre exem
plu, brigăzile artistice 
de agitație. „Dialogul" 
de astăzi e susținut de 
artiști amatori din 
două comune vecine : 
Budești și Curcani.

Popularitatea acestui 
gen de concurs e do
vedită de cei peste 
400 spectatori care ur
măresc întrecerea de 
pe scenă, subliniind-o 
cu dese ropote de a- 
plauze.

Nu de puține ori 
i-am surprins pe acești 
spectatori imbărbătîn-

du-și și striglndu-și pe 
nume concurența care 
le reprezintă comuna. 
La proba „cel mai 
bătrln clntăreț" clștigă 
punctele cele mai mul
te Budeștii și deci su-

A.

însemnări

iragiile spectatorilor. 
Dar numai pentru un 
moment, pentru că cei 
de la Curcani executa 
vestitele lor melodii 
lăutărești. Apoi, după 
epuizarea probei de 
dans, cu un brîu ju
cat cu vioiciune de 
bătrlnul cooperator 
Marin Mavrodin (în 
virstă de aproape 80 de 
ani), cei de la Curcani 
nu mai au emoții. A- 
cest „dialog pe scenă" 
este rezultatul inițiati

vei lăudabile a Comi
tetului raional pentru 
Cultură și Artă și a 
Comitetului raional 
U.T.C. Oltenița: un 
concurs la care parti
cipă toate cele 36 de 
cămine culturale din 
raion. Este o manifes
tare de mare anvergu
ră, care polarizează în 
jurul celor 18 con
cursuri ce se vor des
fășura neîntrerupt, cite 
unul în fiecare dumini- f 
că, sute șl sute de . 
tineri artiști amatori. <

Urmărind să valori
fice un tezaur prețios, 
al artei populare lo
cale, această Întrecere 
artistică are șl darul 
de a stimula un viu 
„schimb cultural-artis
tic" între generații, în- 
trucît tinerii artiști a- 
matori preiau de la 
vîrstnici clntece șt 
dansuri populare de o 
mare irumusețe. Ini
țiativa aceasta merită 
toată lauda.

Cinematografe
VIZITA — cinemascop

rulează la Patria (orele 9,451
12, 14,15, 16.30, 19, 21,15). 
București (orele 9,15 , 11,30,
13.45, 16,30, 18,45, 21).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii

rulează ta Republica (orele
9.30, 13, 16,45, 20,45). Capi
tol (orele 9, 12,45, 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 le zidim la casa 
noastră — rulează la Victo
ria (orele 9 , 11,15; 13,30; 
16, 18,30, 21), Bucegi (orele 
10 , 13,30, 15,30, 18, 20,30 - 
în completare — Cumpără
tura), Arta (orele *0, 12,30,
15, 17.30, 20).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS 
rulează la Grivița (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 BARIERĂ
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 — în
completare — Marinarii so
vietici în Danemarca).

HATARI — ambele serii 
rulează la Union (orele 10;
16, 19,30).

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

O VÎNĂTOARE NEOBIȘNU
ITA — CRONICA LA UN 
MIRACOL — AJUTOR, MĂ 
ÎNEC — ARHITECTE CON
STRUCTORI, țesători — 
suferințele lui semio- 
NOV — PUPĂZA DIN TEI 

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

DUMINICĂ LA ORA 8
în completare — Raliul 
Dunării — rulează la Bu- 
zești (orele 16, 18, 20), To
mis (orele 10, 12; 16, 18, 20 

i — în completare — Sport
I '®r. 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 Crîngași (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

în completare — Cădere 
liberă — rulează la Unirea 
(orele 11; 16; 18,15; 20,30).C. VASILE

PE TEME ȘTIINȚIFICE
Ați crede că Pămîntul, planeta 

aceasta pe care o locuim și de 
care pînă acum eram atît de si
guri, nu a fost în trecut decit o 
mică planetă, avînd doar jumă
tate din dimensiunile actuale ? 
Conform părerii unor geofizicie
ni, bătrîna noastră Terra ar avea 
proprietățile miraculoase sau, 
oricum, interesante, ale unui ba
lon de cauciuc I

Care sînt faptele ? Dacă am 
apropia zonele de uscat, așa
dar, dacă am „tăia'" masele con
tinentale, și apoi — ca un croi
tor gigantic — le-am apropia 
unele de altele, am obține un 
glob cu aproape jumătate mai 
mic decit originalul. Piesele se 
potrivesc și mai bine, dacă tăiem 
numai platourile continentale 
(nu și părțile scufundate în apă).

Pe de altă parte, ultimele des
coperiri în legătură cu magne
tismul fosil al rocilor foarte ve
chi, arată că la origină masele 
terestre erau orientate intr-un 
mod foarte diferit în raport cu po
lul. Această descoperire, împreună 

I cu indicii geologici asupra deți

vei continentelor, întăresc ipo
teza unei lumi „mici" compuse, 
cu trei miliarde de ani în urmă, 
dintr-un supercontinent unic, 
care o acoperea în întregime. In 
acea vreme, Pămîntul ar fi în

pasionează actualmente un mare 
număr de specialiști în diferite 
compartimente ale cercetării știin
țifice.

Cînd a apărut viața pe Pă
mînt ? Iată o problemă la care 
oamenii de știință încearcă de 
multă vreme să dea un răspuns 
precis. S-au făcut în trecut nu
meroase presupuneri, iar cifre
le cele mai „exacte" se numără 
cu o aproximație de... milioane 
de ani.

De curînd, cercetările făcute 
de chimiștii Universității din

pre aceste roci se știa, în urma 
măsurătorilor radioactivității, că 
ele datează de cel puțin două 
miliarde și cinci sute de milioane 
de ani. Apoi, aceleași roci au 
fost analizate chimic. S-a des
coperit, cu mare surprindere, că 
în ele se găsesc anumiți com
puși chimici, care nu puteau fi 
altceva decit produsul unor or
ganisme vii!

Cercetătorii au stabilit că este 
imposibil ca acești compuși bio
logici să fi pătruns în rocile se
dimentare ulterior formării lor.

soptăminol

MUZICA
Viitoarea săptămînă muzicală 

este înainte de toate plină de sur
prize pentru iubitorii teatrelor li
rice. Pe scena Teatrului de Operă 
și Balet poate fi vizionată o nouă 
premieră, care chiar dacă nu îm
plinește vechea noastră dorință de 
a găsi în repertoriul primei noastre 
scene lirice mai multe lucrări con
temporane, ne prilejuiește audiția 
unei magistrale creații italiene din 
secolul trecut: Don Carlos. Și 
dacă la operă sînt programate cu 
„zgîrcenie” noi premiere, formații
le simfonice ale Capitalei continuă 
să ne ofere în această stagiune 
inedite audiții de opere-concert.

Joi seara vom putea asculta în 
interpretarea orchestrei de studio, 
sub conducerea dirijorului C. Bo- 
bescu, două remarcabile lucrări li
rice ,,Dido și Eneea" de H. Purcell 
(prima operă națională engleză 
scrisă în secolul XVII) și „Vulpea 
lui Igor Stravinski.

în sfîrșit, în această ordine de 
idei, la Studioul Conservatorului 
în recenta premieră studențească 
„Don Pasquale", apare la pupitru

(marți și duminică) unul din ce, 
mai tineri și promițători dirijori — 
Ilarion Ionescu — Galați.

Simfonicul săptămînii dominat 
de prezența pe estrada de concert 
a unuia din marii violoniști euro
peni — Leonid Kogan — ne mai 
oferă cîteva interesante lucrări, 
printre care reamintim prima au
diție a lucrării tînărului compozi
tor clujean Cornel Țăranu — „In
cantații" și poemul Iui Debussy 
„Jocuri".

Remarcabile în viața muzicală a 
Capitalei (în care Filarmonica re
nunță de atîta vreme la concertele 
ei lecții), continuă să rămînă au
dițiile publice de la Biblioteca 
Centrală de Stat comentate de 
Radu Stan. Vineri seara vom pu
tea asculta printre altele : „Offer- 
toire sur les grands jeux" de Cou
perin, Concertul pentru vioară, 
pian și cvartet de coarde de 
Chausson (în interpretarea lui Zino 
Francescatti) și Cantata lui Luigi 
Nono „II canto sospeso".

I. S.

ECRANUL
AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE. Realizat după două nuvele 

dintre care una inspirată dintr-un fapt real petrecut în anul 1942) 
filmul cineaștilor bulgari a fost distins anul trecut la Festivalul 
cinematografic internațional de la Moscova cu diploma de „Cel 
mai bun film pentru tineret și copii". Filmul începe cu panorama 
optimistă a unor nunți în orașele și satele Bulgariei contempo
rane realizate intr-un autentic stil documentar, pentru a ne trans
porta apoi cu mai bine de două decenii în urmă într-o închisoare 
din anii dictaturii fasciste. Aici, asistăm la un moment de mare 
tragism. Căsătoria unui condamnat la moarte, cu numai cîteva 
momente înainte de executarea sentinței. Prin atmosfera sa lirică, 
prin apropierea de sufletul omenesc, filmul ne amintește de căl
dura unei alte pelicule a cineaștilor bulgari: „Hoțul de piersici".

w aw siv b

■Cadru din-filmul „Autorizația de căsătorie"

DEPĂȘIREA. O neobișnuită plimbare automobilistică pe străzile 
orașelor italiene sau pe autostrăzile peninsulei italice care pare 
la început o comedie, dar care pînă la urmă se termină tragic. 
Este un film în stilul binecunoscut al lui Dino Risi (căruia i-am 
văzut „Marșul asupra Romei", „Veneția, luna și tu", „Bunica 
Sabella" și „Viață dificilă"). Filmul ne prilejuiește o reîntîlnire cu 
actorul Vittorio Gassman, prezent în mai toate filmele lui Dino 
Risi.

CRIMINALUL ÎN VACANȚA. O coproducție a studiourilor 
jugoslave și a celor din Republica Democrată Germană. Este un 
film pur și simplu derutant, în care pistele ce par a duce la 
descoperirea asasinului se schimbă cu repeziciune. Vom avea pri
lejul să revedem două cunoscute actrițe din R. D. Germană : 
Doris Abesser și Annekatrin Biirger, care au mai jucat împreună 
în „Dragoste de septembrie".

DACA MERGEȚI LA CINEMATOGRAF ÎNSOȚIȚI DE CO
PII, vă recomandăm să vizionați următoarele filme : „De-aș fi... 
Harap Alb", „Sașa", „800 leghe pe Amazoane", „Amintiri din 
copilărie".

NU PIERDEȚI ACESTE FILME : „Vizita", „Procesul de la 
Niimberg", „Fata lui Bube", „Colina", „Duminică la ora 6", „Trei 
surori".

A. T.

EXPOZIȚII->

• La Galeriile Fon
dului plastic din 
B-dul Bălcescu nr. 
23, expune pictură, 
artistul Octavian Vi- 
șan. La a doua ex
poziție personală 
(prima — organizată 
la Suceava), se vă
dește un talent ma
tur, autentic, stăpîn 
pe mijloacele sale 
de expresie. Peisa- 
gist prin excelență, 
evocă cu un lirism

grav și meditativ na
talele meleaguri su
cevene („Primăva
ra", „Nopate de pri
măvară", „Iarna în 
Țara de Sus", „Pei
saj cu păun alb", 
ș.a.j.

• Tot în același 
local s-a organizat 
un medalion de gra
fică George Voines- 
cu, care cuprinde o 
suită de imagini sa
tirice a căror temati

că e „...lupta împo
triva foamei și a mi
zeriei, biruirea defi- 
nitivă a fricii, atît a 
fricii de foame, cît 
și a fricii de război, 
care amenință să pa
ralizeze puterea cre
atoare a omului...". 
(Motto-ul expoziției, 
din „Geografia foa
mei" a lui Josue de 
Castro).

C.R.C.

vieții pe Pămînt nu a durat de
cit aproximativ două miliarde de 
ani. Este cu mult mai puțin de- 
cît au crezut pînă acum geo
logii.

De la viața pe Pămînt pînă la 
planeta Marte, distanța nu este 
atît de mare cît s-ar putea 
crede /

Intr-un laborator din S.U.A. 
au putut trăi în condiții foarte 
bune tarantule — acei păianjeni 
mari, otrăvitori — broaște țes
toase, viermi, cactuși și alte for
me de viață terestră. Ce este

Cu două miliarde și jumătate 
de ani în urmă...

ceput să se „expandeze", să se 
umfle, provocîna crăparea înve
lișului său. Expansiunea, după 
noile teorii, s-ar fi desfășurat în- 
tr-un ritm de... 5 centimetri pe 
secol.

Legată foarte mult de evolu
ția aceasta încă incomplet cu
noscută a planetei pe care o lo
cuim, este o altă problemă ce

California, sub conducerea re
numitului om de știință Melvin 
Calvin, au ajuns la concluzia că 
viața a existat pe Pămînt încă de 
acum două miliarde și jumătate 
de ani. O cifră impresionantă !

Pe ce se bazează această afir
mație ? Chimiștii au analizat o 
serie de roci sedimentare foarte 
vechi, din statul Minnesota. Des-

Așadar, acești compuși biolo
gici reprezintă urmele celor mai 
vechi forme de viață care au 
existat pe Pămînt.

Și acum, o mică socoteală. As
tronomii socotesc că viața pla
netei pe care o locuim atinge 
aproximativ 4,5 miliarde de ani. 
Aceasta înseamnă că procesul 
atît de complicat al apariției

atît de surprinzător în aceasta ? 
Faptul că în încăperea respec
tivă se reproduseseră întocmai 
condițiile care se presupune că ar 
exista în planeta Marte.

Interesante au fost cîteva con
statări de-a dreptul uluitoare. 
Astfel, absența oxigenului a dus 
la apariția unor broaște țestoase 
cu o cantitate redusă de sînge,

sau complet lipsite de sînge. De 
asemenea, s-au dezvoltat unele 
plante care puteau suporta tem
peraturi cu mult mai scăzute 
decit semenele lor cultivate în
tr-o atmosferă normală. In acest 
fel, s-a demonstrat clar posibili
tatea adaptării a numeroase 
specii de animale și plante la 
grelele condiții de pe planeta 
Marte.

Grupul de oameni de știință a 
descoperit, de asemenea, în pă
mînt, un microorganism care 
este, după toate probabilitățile, 
o relicvă din perioada precam- 
briană. Acest organism umbeli- 
fer se cultivă într-o atmosferă de 
metan, amoniac și oxigen, care 
ar fi putut exista pe Pămînt în 
acea vreme.

Problemele nu sînt pur teore
tice, așa cum s-ar putea bănui. 
Oamenii se pregătesc astăzi pen
tru ani cu mult mai îndepărtați, 
poate o jumătate de secol mai 
tîrziu, cînd vor păși pentru pri
ma dată pe solul unei noi pla
nete. Odată cu aceasta, ei vor 
încerca să sădească acolo viața. 
Pînă atunci, vor trebui cunos
cute cele mai bune condiții care 
pot permite aceasta!

Dr. I. CÎMPINA

Televiziune
DUMINICĂ 30 IANUARIE
8,50 Gimnastică ; 9 : Rețeta 

gospodinei. Curs de croitorie ; 
9,30 : Pentru copii și tineretul 
școlar ; 11 : Emisiune pentru 
sate ; 19 : Telejurnalul de sea
ră ; 19,15 : „Femeia și șalul : 
„Cronică la un miracol" ; 20 : 
Avanpremieră la varietăți 
(program muzical-distractiv) ; 
21 : De la Greta Garbo la 
Marlyn Monroe ; 21,45 : Cîntă 
J. Cerovska (R. S. Cehoslova
că) , 22,15 : Telejurnalul de 
noapte ; Telesport.

LUNI 31 IANUARIE
19,00: Jurnalul televiziunii 

(I) ; 19,15: Album muzical
pentru tineretul școlar ; 20,00 : 

i Telecronica economică : Cali- 
I tatea produselor; 20,30 : Cîn- 

tece bătrînești și jocuri popu
lare românești; 21,00 : între
bări la care s-a răspuns... în- 

I trebări la care nu s-a răspuns 
încă, (emisiune de știință). E- 
xistă o legătură între starea 
vremii și sănătatea dumnea
voastră ? ; 21,30 : Trei tablouri 
pe săptămînă comentate de 
Ion Frunzeti; 21,45 : Filmul 
„Nevasta nr. 13". în încheiere ; 
Jurnalul televiziunii (II) Bule
tinul Meteorologic.

talenta.fi
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Una dintre formele 
noi de îmbunătățire a 
pregătirii teoretice și 
practice a studenților 
este activitatea lor în 
cercurile științifice.

în aceste cercuri 
sînt selecționați cei 
mai buni studenți, 
care își aleg, după 
preferință, domeniul 
de cercetare al diferi
telor discipline care 
se predau în faculta
te. Totuși numărul lor 
nu e atît de mic; deo- 
bicei activează în 
cercuri circa jumătate 
din numărul total al 
studenților din ultimii 
3 ani de studiu. Se 
poate spune deci că Ia 
această formă de pre
gătire studenții sînt 
antrenați în masă.

La ședințele plenare 
ale cercurilor sînt in
vitați însă toți stu
denții — chiar cei din 
anii mici — stimulîn- 
du-le în acest fel pa
siunea pentru cerce

tare. Metoda este efi
cientă. O dovadă : la 
cercul catedrei de mi
neralogie participă, 
alături de colectivele 
studenților din anii 
mari, la dezbaterea u- 
nei teme și un student 
foarte dotat din a- 
nul II.

Antrenarea la mun
că activă în cere doar 
a studenților buni la 
învățătură mi se pare 
un criteriu absolut o- 
bligatoriu. Cei slabi e 
necesar să fie ajutați 
spre a face față obli
gațiilor impuse de 
programă. Ar fi o gre
șeală să-i mai încăr
căm cu sarcini supli
mentare față de pro
grama universitară.

Studenții geologi 
sînt îndrumați să a- 
leagă, în majoritatea 
cazurilor, teme pen
tru care, în cadrul 
practicii pe teren, a- 
dună materialul nece
sar studiului în labo

rator. Studiul de la
borator, care se face 
sub îndrumarea unui 
cadru didactic, com
pletat cu materialul 
bibliografic, servește 
pentru întocmirea co
municării științifice

specialitate, se fami
liarizează cu atmosfe
ra ședințelor de comu
nicări și se înarmează 
cu argumentarea ști
ințifică pentru susți
nerea publică a con
cluziilor, pregătin-

1. De la început 
în situația 

cercetătorului
din ședințele publice, 
în acest mod, studen
tul este pus în situa
ția omului de știință 
care își prezintă rodul 
muncii lui aprecierii 
critice a colectivului. 
Studentul capătă un 
limbaj mai bogat de

du-se astfel mai bine 
pentru activitatea ce 
o va desfășura în pro
ducție.

Nu rare sînt cazu
rile cînd, participînd 
la activitatea în cercu
rile științifice ale ca
tedrelor de mineralo-

gie, studenții aduc 
contribuții valoroase 
patrimoniului științi
fic al diferitelor dis
cipline mineralogice și 
petrografice ; la des
coperirea de minerale 
noi, de parageneze mi
neralogice noi, la cu
noașterea mai bună a 
rocilor și a minereu
rilor din țara noastră, 
la elaborarea unor 
considerații teoretice 
noi sau mai bine fun
damentate prin inter
pretări în lumina ce
lor mai moderne teo
rii și practici apărute 
în lumea științifică.

Unele teme, mai pu
țin numeroase, se re
feră la studierea ope
rei științifice și a vie
ții, după datele bi
bliografice, a marilor 
noștri înaintași din 
domeniul științelor 
geologice. în acest 
mod se creează o legă
tură cu trecutul, se 
cultivă stima și res

pectul pentru opera 
savanților noștri, se 
stimulează continua
rea bunei tradiții de 
cercetare științifică a 
școlii noastre geologi
ce apreciată pe plan 
național și internațio
nal.

Prezentarea celor 
mai bune lucrări ști
ințifice rezultate din 
activitatea de cerce
tare a studenților, în 
cadrul unor sesiuni 
care întrunesc perio
dic reprezentanții 
cercurilor de speciali
tate asemănătoare din 
universități și institu
te tehnice de învăță- 
mînt superior, consti
tuie un stimulent pen
tru studenți, iar pen
tru cadrele didactice 
care-i îndrumă, satis
facția că se întrec pe 
plan științific cu un 
tineret înzestrat și 
dornic să desfășoare o 
muncă creatoare.

Conferința pe țară
a Asociației Juriștilor

Cunoscutele autocamioane 
„Carpați" pe banda de mon

tai general

Foto: AGERPRES

De doi ani încoace 
s-a putut observa o 
creștere a interesului 
studenților facultății 
noastre pentru cerce
tarea științifică, ca ur
mare a faptului că te
mele de cercetare au 
fost alese în așa fel 
încît să poată fi dez
voltate în proiecte de 
diplomă. Asemenea 
lucrări științifice atrag 
studenții, îi determină 
la o muncă mai seri
oasă, de profunzime, 
asigurînd atît succesul 
activității în cerc, cit 
și o valoare științifică 
mai mare a proiectu
lui de diplomă. O ase
menea orientare de 
perspectivă în activi
tatea cercurilor știin

țifice studențești co
interesează într-un 
grad înalt studenții și 
contribuie eficace la 
formarea lor ca cer
cetători.

Totuși, activitatea 
cercurilor studențești 
nu ne satisface, întru- 
cît numărul membri
lor activi, care sînt 
angrenați în munca de 
cercetare este încă mic. 
Considerăm ca o cale 
de îmbunătățire în a- 
cest sens realizarea 
unui contact mai 
strîns între catedrele 
de specialitate și slu- 
denți, o mai atentă în
drumare a acestora. 
De aceea vom genera
liza experiența bună a 
unor catedre-chimie

organică, chimie fizi
că, tehnologie organi
că și tehnologia produ- 
șilor macromoleculari

avantajul realizării u- 
nei îndrumări conti
nue, ritmice a cerce
tării studentului. în

2. Etapă spre 
proiectul 

de diplomă
ț— unde studenții au 
lucrat pe lingă un ca
dru didactic, la cerce
tările acestora. Ase
menea practică are

sușirea metodologiei 
științifice și, cunoaște
rea aparaturii de la
borator se face mai 
profund. Considerăm

utilă și ideea de a e- 
șalona o cercetare 
științifică studențeas
că pe etape, de-a lun
gul mai multor ani de 
studiu. Specificul fa
cultății dă oricărei 
cercetări serioase ca
racterul unei munci 
susținute în etape 
mari de timp, volumul 
documentării și al ex
periențelor necesare 
fiind mare. Dar stu
denții, chiar cei buni, 
sînt destul de solici
tați pentru pregăti
rea curentă și astfel 
timpul pentru munca 
de cercetare este r^- 
dus. De aceea, preluă- 
rea activității la o 
cercetare de cerc de Ia 
un student la altul,

sau de la un colectiv 
la altul, apare ca o 
măsură pozitivă. Unii 
vor construi — într-o 
primă etapă — apara
tura, vor face o parte 
din documentare și 
determinări, alții vor 
continua experiențele, 

V vor trage concluzii, 
vor amplifica cerce
tarea.

în sfîrșit, consider 
că organizațiile de ti
neret trebuie să spri
jine mai mult catedre
le de specialitate pen
tru atragerea unui nu
măr mai mare de stu
denți — cei care au 

ȘaptitudinF' și disponi
bilități de timp — la 
activitatea științifică a 
cercurilor studențești.

Sîmbătă s-au încheiat lucră
rile Conferinței pe țară a Aso
ciației Juriștilor din Republica 
Socialistă România.

Din raportul prezentat și din 
discuții a reieșit eficiența ac
tivității desfășurate de membrii 
asociației pentru popularizarea 
legilor statului și de prevenire, 
în rîndul maselor, a faptelor cu 
caracter antisocial. Prin folosi
rea unor forme cît mai variate 
— conferințe, simpozioane pe 
teme juridice și altele — s-a 
urmărit creșterea grijii față de 
protecția muncii, întărirea fa
miliei, ocrotirea minorilor, de a- 
părare a proprietății socialiste, 
întărirea economico-organizato- 
rică a cooperativelor agricole 
de producție. La aceste mani
festări au participat în cursul a- 
nului trecut peste 3,5 milioane 
de cetățeni. De o mare popu 
laritate s-au bucurat brigăzile 
științifice, din care au făcut 
parte un număr de juriști, mem
bri ai asociației.

S-a scos în evidență necesi
tatea îmbunătățirii în continua
re a conținutului expunerilor pe 
teme juridice, combătîndu-se 
improvizațiile, care se fac din 
lipsa unor documentații preala
bile sau folosirii unor termeni 
tehnici de specialitate, inaccesi
bili maselor de cetățeni.

Conferința a aprobat raportul

prezentat, a adoptat o hotărîre 
prin care s-au prevăzut măsuri 
concrete în vederea îmbunătă
țirii pe mai departe a activită
ții asociației. De asemenea, au 
fost aprobate modificările la 
Statutul Asociației, supuse dez
baterii conferinței.

într-o atmosferă entuziastă, 
cei prezenți au adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., prin care membrii Aso
ciației Juriștilor se angajează 
sa participe și mai activ Ia 
opera de desăvîrșire pe o 
treaptă superioară a con
strucției socialiste din țara 
noastră, contribuind în mare 
măsură la dezvoltarea ști
inței dreptului socialist, prin în
tărirea legalității socialiste.

în încheierea lucrărilor, par- 
ticipanții la conferință au trecut 
la alegerea noilor organe de 
conducere ale Asociației Juriș
tilor. Au fost aleși în Consiliul 
Central un număr de 75 mem
bri. în prima plenară a Consi
liului Central a fost ales un Co
mitet executiv format din 19 
membri și 6 membri supleanți.

Tovarășul Stelian Nițulescu a 
fost reales președinte al Comi
tetului executiv.

(Agerpres)

Informații
• în drum spre patrie, ve

nind din R. P. Bulgaria, V N. 
Novikov, vicepreședinte îl 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut un scur' >o- 
pas în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa, el a 
fost salutat de Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

A fost de față I. A. Uiuhin, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București.

e La Casa oamenilor de 
știință din Capitală s-au în
trunit, sîmbătă seara, nu
meroși academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, 
pentru a sărbători pe academi
cianul Grigore Moisil, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani.

(Agerpres)

-----•-----

Box în ringul... 
restaurantului

O discuție despre 
activitatea științifică 
a studenților ni se 
pare binevenită. Spi
ritul de cercetare, în
drăzneala creatoare, 
metodologia științifică, 
într-un cuvînt, calită
țile cercetătorului se 
formează încă în fa
cultate. Cercurile ști
ințifice și-au cîștigat 
drept de „cetățenie" în 
școala noastră supe
rioară. Ele au și re
zultate meritorii, dar 
nu-mi propun să vor
besc despre aceste re
zultate. Mi se pare 
mai important să vor
bim despre perfectă
rile pe care le putem 
aduce formelor de ac
tivitate științifică a 
studenților.

Despre ce este vor
ba. Cercul științific 
studențesc trebuie să 
rămînă, dar cu alt 
profil. Eu i-aș da ti
tulatura : cerc de stu
dii. Fiecare catedră să 
aibă un asemenea

cerc. Obiectivul cercu
lui ar fi, după mine, 
studierea unei largi 
bibliografii de specia
litate. Cursul îi oferă 
studentului jaloanele, 
esențialul. Cercul de 
studii i-ar oferi un 
plus, un plus foarte 
important. Răspunde
rea pentru întreaga 
activitate a cercului să 
revină studenților. 
Ei să stabilească pro
gramul, ei să con
ducă discuțiile. Cer
cul să fie cadrul 
unor întîlniri științi
fice studențești. Te
matica se poate stabili 
pe un semestru, ur- 
mînd ca într-o discu
ție de lucru să se 
stabilească, pe baza 
preferințelor, colec
tive de studenți care 
să lucreze la elabora
rea unor referate pe 
care să le susțină în 
fața colegilor. Tot a- 
tunci să se anunțe și 
bibliografia pentru ca 
paralel cu cei care lu

crează la elaborarea 
referatului, studenții 
din cerc să studieze 
și ei.

Mi se pare foarte 
important să asigurăm 
o continuitate în acti
vitatea cercurilor : ar

elaborare referatelor și 
la desfășurarea discu
țiilor.

Asemenea cercuri 
pot contribui substan
țial la dezvoltarea 
gustului pentru munca 
științifică, a plăcerii

3. Obiectiv 
hotăritor - studiul 

bibliografic
fi bine ca ședințele 
lor să se desfășoare 
bilunar, iar studenții 
să activeze în acest 
cerc pînă la încheie
rea studenției. Cadrul 
didactic va avea, bine
înțeles, un rol impor
tant, ca îndrumător în

de a studia, a deprin
derii de a elabora un 
referat științific, o lu
crare. de a găsi sin
gur surse bibliogra
fice. Aceasta înseam
nă, de fapt, inițiere în 
munca de cercetare.

în afara unor ase-

menea cercuri de stu
dii pe lîngă fiecare 
catedră, mi se pare 
foarte util să formăm 
cercuri mixte; un 
cerc pe fiecare facul
tate, care să înmă- 
nuncheze discipline 
înrudite. Fac această 
propunere deoarece 
mi se pare foarte im
portant ca studenții 
— mă refer îndeosebi 
la cei mai buni din 
anii mai mari, să fie 
solicitați să abordeze 
teme complexe, să fie 
puși în situația de a 
colabora cu colegii 
care se specializează 
în domenii înrudite.

Mă asociez părerii 
că există o categorie 
de studenți, foarte 
buni, realmente talen- 
tați, înzestrați pentru 
munca de cercetare. 
Pe aceștia trebuie să-i 
atragem cu curaj în 
cercetările propriu- 
zise pe care le desfă
șoară catedrele, dîn- 
du-le răspunderi con

crete, antrenîndu-i la 
discuțiile științifice ale 
cadrelor didactice. 
Trebuie să ne gîndim 
din timp la cei mai 
capabili studenți, care 
pot desfășura munca 
de cercetare, să le a- 
sigurăm un avans în 
ucenicie, să scurtăm 
pe cît posibil perioada 
de acomodare care 
urmează în mod fi
resc după absolvire, 
să-i îndrumăm chiar 
spre doctorat (mă re
fer la cei din ultimul 
an).

E foarte important 
să găsim forme stimu
lative pentru studenții 
care desfășoară o ase
menea activitate. Pro
pun de aceea editarea 
celor mai bune referate 
alcătuite de studenți. 
Institutul nostru scoa
te un buletin; s-ar 
putea face un supli
ment al acestui bule
tin care să fie în ex
clusivitate al studenți
lor.

Țn sala de determinare a purității fizice a semințelor (labora
torul regional pentru controlul semințelor — București) 

Foto: AGERPRES

Cele șapte 
etaje ale 

înțelepciunii
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loasă și — la iei de spectacu
loasă! — „învechirea" acestei 
victorii, depășirea ei — se în
trețes în creșteri pline de ten
siune, antrenînd sute de per
sonaje.

Se impune astfel, în ultimă 
instanță, un profil: cel al cer
cetătorului din uzină. Acest om 
neobosit, modest (și, de ce n-am 
spune-o, deseori ignorat de 
specialistul din universitate sau 
din institutul de cercetări), a- 
duce uzinei, bunului mers al 
producției, o contribuție deose
bit de prețioasă, invidiabilă de 
orice pasionat al muncii. tn 
toate produsele fabricate la 
„Electroputere" intră, obligato
riu, acest metal durabil al 
muncii lui, grație căruia carac
teristicile tehnico-funcționale 
devin mai bune, nivelul tehnic 
de fabricație mai înalt, prețul 
de cost mai scăzut.

Acest om e, cum spuneam, 
neobosit și modest. El are toa
te virtuțile care-1 disting pe 
omul de știință ■ spiritul crea
tor și lucid, disciplina de mun
că severă, pasiunea noului, 
franchețea crezului social, in 
slujba căruia își pune talentul. 
Acest om este, insă, înainte de 
toate, ui nerăbdător. El tră
iește într-o uzină, intr-o mare 
uzină socialistă, intr-o atmos
feră de freamăt și de creație, 
într-un ritm de muncă me

reu mai intens. El știe nevoia 
clipelor următoare ale produc
ției, și știe că aceste clipe vin 
către el cu o iuțeală vertigi
noasă. Acest om e un nerăb
dător, căci viața însăși îl obli
gă la asta-, el aleargă din bi
bliotecă la standul de probă al 
produselor noi, de aici Ia rigla 
de calcul, și, cu rigla în mină, 
reapare după o clipă în irea- 
mătul halelor. Chinuit cînd e 
obligat la inacțiune, exultînd 
cînd schema unui produs — tre
cută prin mîinile sale — își în
noiește înfățișarea, fie și nu
mai în cîteva date, acest om 
privește producția ca pe o per
manentă experiență.

Laboratorul lui este toată uzi
na. Cînd este cazul, improvi
zează oriunde, pe loc, un 
„laborator", o mică stațiune de 
cercetare științifică. Am văzut, 
la fabrica de locomotive Diesel 
electrice de aici, un astfel de 
laborator sui-generis, un 
laborator mobil. Acest laborator 
îl constituie o locomotivă Die- 
sel-eleclrică transformată în lă
caș de studiu și cercetări. Sub 
uriașul plafon de sticlă al 
halei, acest „laborator" pă
rea să atragă toată viața 
din jur, ca un magnet, lri 
pauzele dintre schimburi, su
te de oameni, muncitori, 
maiștri, elevi ai grupului 
școlar de pe lîngă uzină, ve
neau să asiste la munca spe
cialiștilor cățărați pe locomoti
vă ca la o veritabilă prelegete 
vie, esențializată, despre ridi
carea nivelului de fabricație a 
acestui produs. Pe această lo
comotivă erau montate, pe rînd, 
aparate și echipamente asimila
te în fabricație, pentru a se exa
mina comportarea lor. S-au pu

tut întreprinde astfel, din timp, 
modificările necesare, s-au 
schițat soluții noi, unele cu 
titlu de invenție, privind folo
sirea deplină a puterii moto
rului Diesel (într-o gamă de vi
teze mai largă decit cea rea
lizată prin documentația de li
cență), s-au perfecționat unele 
scheme funcționale, s-au intro
dus noi elemente de protecție. 
Am cunoscut aici o echipă de 
tineri ingineri care, plecînd cu 
locomotiva-laborator pe drumu
rile de fier ale țării, cercetau, 
munceau, studiau zi și noapte, 
(îmi amintesc cum, mai tîrziu, 
inginerul Florea Burdubuș, in
giner principal proiectant din 
cadrul serviciului constructor- 
șef, tehnolog-șef de la fabrica 
de locomotive Diesel-electrice, 
vorbind la o consfătuire de pro
ducție despre importanța știin
ței în viața uzinei și exempli- 
ficînd cu „laboratorul mobil", 
propunea o competiție origina
lă, pe care unii n-au prea în
țeles-o atunci, între secțiile și 
fabricile uzinei, pentru intensi
ficarea cercetării științifice în 
așa fel încît — citez — „fiecare 
produs să poarte amprenta 
muncii cercetătorului").

Da, omul acesta, cercetătorul 
științific din marea uzină, în
gropat pînă-n gît nu atît în
tre scheme și cărți, cît între 
fapte vii, printre care circulă 
angrenîndu-je într-o subtilă 
plasă pentru trofeele viitoare, 
este, în primul rînd un nerăbdă
tor, veșnic în goană spre noi 
perspective.

tn prezent, perspectiva cea 
mai apropiată o constituie, pen
tru munca lui, darea în func

țiune a laboratoarelor genera
le ale uzinei. E o construcție 
impresionantă, cu 7 etaje, la 
care se execută în clipa de 
față operațiile ultime, de fini
sare. Ea domină halele uzinei, 
și vizitatorul care descifrează 
în asta un simbol nu se în
șeală. Noaptea, silueta de bloc- 
turn a construcției se decupea
ză pe cer, cu contururile ferm 
subliniate de lumina neonului. 
O armată de sute de oameni 
se vor dedica, aici, exclusiv 
scopurilor științifice, legate 
strîns de interesele prezente și 
viitoare ale producției.

Dar oamenii aceștia sînt 
niște nerăbdători... Ei trec, 
grăbiți, pe lîngă marea con
strucție a laboratoarelor aflată 
în faza de finisare, îndreptîn- 
du-se spre posibilitățile imedia
te, concrete, la zi, prin care 
cercetarea științifică uzinală se 
transformă operativ în eveni
ment de producție. Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
din 8—10 decembrie, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la cea de-a IV-a sesiune a Ma
rii Adunări Naționale au dat 
acțiunilor lor un plus sensibil 
de forță și de încredere, măsu
rat prin inițiative prețioase.

La ce lucrează, în prezent, 
cercetătorii uzinei? Am stat de 
vorbă cu cîțiva dintre ei. Ingi
nerul Mathe Balasz, șeîul ser
viciului „laborator centrai", 
mi-a vorbit despre intensele 
pregătiri pentru inaugurarea, 
sub auspiciile uzinei, a unui 
centru de cercetări științifice de 
interes republican, care să efec
tueze — pentru Întreaga noastră

industrie electrotehnică — prin
cipalele lucrări de cercetare în 
domeniul curenților tari. Cornel 
Ambrozie, inginer principal la 
laboratorul central, mi-a vorbit 
despre serioase intenții privind 
colaborarea uzinei cu institu
tele de învățămînt superior ale 
țării, colaborare pînă astăzi 
sporadică, limitată Ia vizitele 
protocolare ale unor cadre di
dactice universitare și soldată 
cu rezultate incerte, și acelea 
părăsite pe parcurs. Uzina vrea 
dezvoltarea acestei colaborări... 
Dar institutele? („Aș propune — 
îmi spunea ing. C. Ambrozie — 
un sistem de dirijare a cadre
lor universitare spre unitățile 
din industrie, astfel încît aces
te cadre să lucreze efectiv, în 
producție, pe o perioadă deter
minată..."). Alt inginer, tov. Iu
lian Romee, îmi vorbea despre 
necesitatea unor cursuri post
universitare cu scoatere din 
producție: cursuri de perfec
ționare, de specializare și de 
pregătire economică a cadrelor 
inginerești cu practică de uzi
nă. Același, abordînd proble
ma documentației tehnice, pro
pune înființarea unor centre de 
documentare pe ramura de in
dustrie capabile să promoveze 
cu competență și promptitudi
ne munca de informare tehni- 
co-științifică la zi.

Șapte etaje pentru știință. 
Șapte etaje pentru înțelepciu
ne, căutări creatoare, eferves
cența ideilor, luptă organizată 
cu inerția.

Oamenii vor urca aceste trep
te, mereu mai hotărîți, spre mai 
sus.

Ritmul și calitatea
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bleme de mare importanță 
pentru asigurarea unui ritm 
de lucru bun în anul 1966 : 
permanentizarea cadrelor și 
întărirea disciplinei în muncă.

— Pe șantierele noastre — 
sublinia arhitectul D. TURCU 
— există o mare fluctuație de 
oameni. In special tinerii — 
și chiar din rîndul absolven
ților școlii profesionale — se 
mută de pe un șantier pe altul.

Remarca de mai sus e înte
meiată. (Anul trecut s-au pier
dut, prin absențe nemotivate, 
peste 2 000 zile-om). Tocmai 
de aceea, am vrut să cunoaș
tem ce a făcut organizația 
U.T.C. pentru educarea tineri
lor. Iată răspunsul tovarășului 
maistru, Ion Ionescu, secreta
rul comitetului U.T.C. : „I-am 
criticat în adunările generale, 
iar pe unii i-am și sancțio
nat".

Comitetul U.T.C. a procedat 
bine, dar e oare suficient nu
mai aceasta? Era și este 
necesar să se desfășoare 
o muncă de educație per-, 
manentă. Pentru a dezvolta 
la tineri dragostea și pasiunea 
față de profesia aleasă, spiritul 
de răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor de producție, este 
bine ca în adunările generale 
ale organizației U.T.C. să fie 
invitați periodic muncitori cu 
experiență în meserie, pentru

a vorbi tinerilor despre frumu
sețea și satisfacția muncii de 
constructor. Ar fi foarte util 
ca în adunările generale ale 
organizației U.T.C. să fie invi
tate cadre tehnice din condu
cerea grupului. Acestea, pe 
bază de calcule, de cifre e- 
xacte, să le arate tinerilor ce 
pagube aduc întreprinderii a- 
baterile de la disciplină.

O atenție deosebită trebuie 
să acorde comitetele U.T.C. or
ganizării în mod recreativ a 
timpului liber al constructo
rilor. Majoritatea tinerilor 
locuiesc în dormitoare co
mune. Deși s-a cerut, de mai 
multe ori, ca dormitoarele să 
fie radioficate, conducerea 
șantierului din motive de „eco
nomie", nu a dat curs acestei 
cerințe îndreptățite. Nu e mai 
puțin adevărat că nici acele 
acțiuni care puteau fi organi
zate de către comitetul U.T.C. 
— recenzii, concursuri „Cine 
știe, cîștigă", conferințe pe 
teme educative, excursii etc.— 
nu s-au bucurat de atenția cu
venită.

Organizația U.T.C. de la 
grupul nr. 1 de construcții și 
montaje va trebui să fie aju
tată substanțial de Comitetul 
orășenesc al U.T.C.-Pitești, 
pentru a desfășura în rîndul 
constructorilor o muncă vie de 
educație, în scopul cultivării 
dragostei față de meseria alea
să, a răspunderii de a partici
pa, cu tot elanul lor tineresc, 
la îndeplinirea amplului pro
gram de construcții stabilit 
de partid.

(Urmare din pag. I) 

gimului „special" de lucru re
prezintă o mentalitate înapo
iată, un mod de a trăi separat 
de largul colectiv de oameni ai 
muncii înăuntrul căruia se 
formează și se sudează relații 
socialiste de muncă și viață.

Ținuți tot timpul în brațe, 
cei patru au început să se 
considere oameni de neînlo
cuit, iar toleranța cu care au 
fost înconjurați atît de către 
conducerea uzinei cît și a aso
ciației sportive și de organiza
ția U.T.C. n-a făcut altceva 
decît să-i încurajeze. Asociația 
sportivă, Consiliul orășenesc 
U.C.F.S., care aveau datoria să 
se sesizeze de repetatele și 
gravele abateri, ale acestor 
sportivi, să ia măsurile de cu
viință, mergînd pînă la scoa
terea lor din viața sportivă, 
și-au propus să le ia... în curînd. 
Numai așa se explică faptul că 
unele grave abateri de la con
duită cetățenească săvîrșite de 
cei 4 sportivi, abateri care în 
mod normal sînt aspru pedep
site de lege, au rămas pentru 
aceștia fără nici o urmare. Ne 
întrebăm ce criterii au stat la 
baza unei asemenea atitudini ?

Trei din cei patru tineri sînt 
membri ai organizației U.T.C. 
Organizațiile din care fac 
parte aveau sarcina să se o- 
cupe cu toată răspunderea de 
educarea multilaterală a aces
tora, de încadrarea lor într-un 
climat sănătos de muncă și 
viață. Nimic din toate acestea. 
Faptul că ei își petrec puține 
ore în uzină a trecut neluat în 
seamă, n-a atras după sine in
teresul firesc pentru chipul în 
care acești tineri trăiesc, se 
distrează ș.a.m.d. Mai mult, în 
uzină sînt tineri sportivi care 
participă activ la viața de or
ganizație, oameni cu responsa
bilitatea muncii, a acțiunilor 
pe care le înfăptuiesc. Deși cu
noștea manifestările celor pa
tru boxeri, comitetul U.T.C. nu 
a întreprins nici un fel de mă
suri, nu a folosit opinia colec
tivă.

Nefiresc este și faptul că to
varășii din conducerea uzinei, 
și a asociației sportive, deși 
informați de fiecare dată de 
către organele miliției și alte 
organe de stat, despre actele 
săvîrșite de cei patru boxeri, 
nu le-au pus capăt prin mă
suri corespunzătoare. Dimpo
trivă, în unele cazuri, în mod 
cu totul nejustificat, conduce
rea (neținînd seamă de părerea 
comitetului U.T.C.) a acordat 
unora dintre acești tineri pri
me pentru „merite" în... pro
ducție.

Iată, așadar, o serie de fac
tori care, datori să vegheze și 
să ajute la formarea unor ca
ractere armonios închegate — 
așa cum se întîmplă în mod 
normal peste tot — n-au acțio
nat de data aceasta la mo
mentul oportun, ignorînd, ori 
chiar privind cu îngăduință un 
șir întreg de acte reprobabile 
ale unor tineri lipsiți de res
ponsabilitate și respect pentru 
cei în mijlocul cărora trăiesc. 
Aura falsă cu care și-au dra
pat faptele, pretinzînd tole
ranță socială în numele per
formanțelor sportive, e de fapt 
umbră așternută într-un strat 
gros asupra demnității carac
teristice unor sportivi adevă- 
rați.
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Declarația făcută
9

de tovarășul
9

sud-vietnamezi
se intensifică X ț

Ion Gheorghe Maurer
BELGRAD 29 (de la cores

pondentul Agerpres, N. Plo- 
peanu): Sîmbătă seară, televi
ziunea iugoslavă a transmis, 
înregistrată pe peliculă, urmă
toarea declarație făcută de to
varășul Ion Gheorghe Maurer:

„Sînt foarte bucuros că, da
torită amabilei invitații a to
varășului Petar Stambolici, 
președintele Vecei Executive 
Federale, mi s-ia oferit ocazia 
de a vizita încă o dată Iugo
slavia vecină și prietenă, de a 
întîlni și avea un schimb de 
vederi cu distinși conducători 
ai Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și ai Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

în mod deosebit subliniez

Congresul
P. C. Italian

ROMA 29. — Co
respondentul Ager- 
pres, I. Mărgîneanu, 
transmite : la Pala
tul Eur din Roma 
continuă lucrările 
celui de-al XI-lea 
Congres al Partidu
lui Comunist Italian. 
După cum s-a mai a- 
nunțat, Ia lucrările 
Congresului partici
pă 871 de delegați 
cu drept de vot deli
berativ, reprezen
tând 16115 296 de 
membri de partid, 
precum și 151 de 
delegați cu drept de 
vot consultativ re- 
prezentind 173 465 
de membri ai Fe
derației Tineretului 
Comunist Italian.

satisfacția pe care mi-a prile
juit-o convorbirea sinceră, 
prietenească cu tovarășul Tito, 
față de care nutrim sentimen
te de prietenie puternică și a- 
dîncă considerațiune.

Schimburile de păreri pe 
care le-am avut în timpul vi
zitei au confirmat încă o dată 
că relațiile străvechi de prie
tenie dintre popoarele român 
și iugoslav se dezvoltă cu suc
ces în toate domeniile pe baza 
trainică a încrederii, a respec
tului reciproc și a internațio
nalismului socialist.

Consider că există condiții 
favorabile pentru adîncirea și 
dezvoltarea acestor relații de 
prietenie și colaborare fră
țească în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și so
cialismului în lume.

Permiteți-mi să exprim sin
cere mulțumiri gazdelor pen
tru calda ospitalitate pe care 
mi-au rezervat-o. Mulțumesc, 
de asemenea, televiziunii pen
tru prilejul oferit de a mă a- 
dresa poporului iugoslav că
ruia îi exprim pe această cale 
urările cele mai călduroase de 
noi succese în construirea so
cialismului, pentru prosperita
te și fericire.

Luptele grele care 
au început vineri în 
mai multe puncte din 
partea de nord-est 
a regiunii de coastă 
a Vietnamului de 
sud au continuat pî
nă seara tîrziu. Pes
te 200 de soldați al 
primei divizii aero
purtate americane 
au fost imobilizați de 
patrioți pe un teren 
de aterizare în a- 
propierea orașului 
Bong Son.

te ore postul de la Tan 
Întăririle guvernamentale 
mise spre acest post au 
surprinse de jocul unui 
grup de partizani, 
șină să ajungă

Tuc. 
tri- 
fost 
alt 

nemaireu- 
la destinație.

JAPONIA. Miting al oame
nilor muncii împotriva urcă

rii costului vieții

R. P. D. COREEANĂ. Vede
re parțială a termocentralei 

din Phenian

':<x
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din Italia
guvern

continua

Tirul armelor automate, 
scrie agenția REUTER, a fost 
atît de intens în tot cursul zi
lei, îneît nu a permis apro
pierea elicopterelor de zona 
încercuită pentru a aduce pro
vizii și a evacua trupele. In
formațiile sosite la Saigon 
menționează că înaintarea ce
lei de-a doua companii trimi
se în ajutor, a fost oprită de 
tirul artileriei. încercările în
treprinse în timpul nopții de 
a pătrunde în zona încercuită 
au eșuat. Pînă în prezent, 
șase elicoptere americane lovi
te de tirul antiaerian au fost 
nevoite să aterizeze.

Potrivit surselor oficiale sai- 
goneze, în cursul nopții for
mațiile de patrioți au atacat 
două posturi guvernamentale. 
In provincia Gia Dinh patrio
ta au ocupat timp de mai mul-
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După trei zile de dezbateri 
furtunoase, în timpul cărora au 
răbufnit puternicele contradicții 
existente în curentele din inte
riorul partidului, Direcțiunea 
Partidului democrat-creștin a 
aprobat documentul privind po
ziția acesteia față de coaliția 
de centru-stînga și de progra
mul viitorului guvern. în cercu
rile politice italiene se remar
că faptul că diferitele grupări 
din P.D.C. au ajuns, în cele din 
urmă, la o înțelegere formală 
pe baza presiunilor exercitate 
de Mariano Rumor, secretarul 
partidului, care a declarat, îna
inte de a se trece la vot, că 
își va prezenta demisia în caz 
că nu va exista unanimitate. A- 
ceasta nu poate ascunde însă 
existența, în continuare, a di
sensiunilor în rindul democrat- 
creștinilor. Astfel, Fanfani — 
fostul ministru al afacerilor 
externe și lider al curentului 
„Nuove Cronache" din P.D.C. — 
menționa că „rămine deschisă 
problema clarificării în in
teriorul partidului" (agenția 
A.N.S.A.).

Documentul final, dat publi
cității de democrat-creștini, 
conține toate prevederile pro
gramelor care au stat Ia baza 
precedentelor guverne Moro. Un 
fapt nou este acela că se pre
conizează ca în noua echipă

ministerială să intre și Scelba 
sau un alt reprezentant al cu
rentului său (de centru-dreapta). 
Acest punct de vedere nu în
trunește însă adeziunea socia
liștilor.

In legătură cu criza de gu
vern, urmează să se întruneas
că din nou zilele acestea direc
țiunile și conducerile grupuri
lor parlamentare ale celorlalte 
trei partide, socialiștii, social- 
democrații și republicanii, care 
s-au angajat — împreună cu 
democrat-creștinii — să for
meze noul cabinet. După cum 
se știe, P.S.I., P.S.D.I. și P.R.l. 
au anunțat că vor lua hotărîri 
în legătură cu formarea noului 
guvern, numai după lucrările 
Direcțiunii P.D.C. Astăzi urmea
ză să aibă loc o 
recțiunii P.S.I.

în acest timp, 
Italie continuă să 
adunări și mitinguri ale oame
nilor muncii, care cer formarea 
unui guvern democratic, bazat 
pe unitatea tuturor forțelor de 
stingă, care să înfăptuiască un 
program de înnoire politică și 
economică a țării. Asemenea 
mitinguri au avut loc la Em- 
poli, Prato, Sesto Fiorentino și 
în alte centre ale provinciei 
Florența, precum și la Genova, 
Spezia, Bari și în alte orașe.

ședință a Di-

in întreaga 
se desfășoare

e CORESPONDENTUL Agerpres, 
Georges Dascal, transmite : Amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, Victor Dimitriu, a 
oferit un cocteil cu prilejul vizitei 
delegației de specialiști români în 
domeniul planiticârii, condusă de 
Petrache Buzoianu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planiii- 
carii.

Au participat, Francois Ortoli, 
comisar general al Planului, Jean 
Ripert, comisar general ad-interim 
al Planului, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Ministe
rului Economiei și Finanțelor, Con
siliului Economic și Social, Institu
tului Național de Statistică și Cer
cetări Economice, conducători a 
numeroase întreprinderi industriale 
etc.

• POTRIVIT relatărilor postului 
de radio Patet Lao, în perioada 
5—13 ianuarie torțele patriotice 
laoțiene au doborî t trei avioane 
americane în provincia Sam Neua. 
In urma acțiunilor militare care 
s-au desfășurat în provincia Xieng 
Khuang, între 12 și 14 ianuarie 
forțele patriotice laoțiene au scos 
din luptă 56 de soldați ai trupelor 
inamice.

• ÎN STATUL Kerala, din sudul 
Indiei, au avut loc demonstrații 
de protest împotriva lipsei de ali
mente. In întregul stat a fost de
clanșată vineri o grevă generală. 
După cum se știe, în ultimul timp 
datorită lipsei generale de ali
mente, guvernul central al Indiei a 
hotărît reducerea cotelor de orez 
(alimentul principal al populației).

In numeroase orașe, poliția a 
intervenit împotriva demonstranți
lor. Au avut loc incidente, în urma 
cărora, mai multe persoane au fost 
rănite. La Quilon au fost arestate 
șase persoane, între care și un 
membru al Parlamentului indian, 
învinuit de a fi participat la orga
nizarea manifestațiilor.

Agențiile de presă relatează că 
în cursul zilei de sîmbătă situația 
a revenit la normal.

• MINISTRUL de externe al 
Guatemalei, Alberto Herrarte, și-a 
exprimat vineri surprinderea în le
gătură cu declarațiile privind inde
pendența Hondurasului britanic. El 
s-a reierit, între altele, la declarația 
făcută la Tegucigalpa de lordul 
Walston, adjunct al ministrului de 
externe al Marii Britanii, potrivit 
căreia Hondurasul britanic „va de
veni independent în viitorul a- 
propiat". După cum se știe, Gua
temala a formulat de mai mult 
timp pretenții asupra teritoriului 
Hondurasului britanic.

• IN CAPITALA Ecuadorului, 
Quito, a avut loc o demonstrație 
de protest împotriva juntei milita
re conduse de Ramon Castro Ji- 
jon. Manifestația a fost organiza
tă cu toate că junta militară a 
decretat „legea marțială", prin 
care se interzice orice mișcare re
vendicativă sau democratică.

„cazului Ben Barka Lucrările de la

De asemenea, sînt prezente 
43 de delegații ale unor parti
de comuniste și muncitorești 
și unor organizații democrati
ce din diferite țări. La Con
gres, participă, de asemenea, 
reprezentanți ai partidelor din 
Italia.

Pe marginea raportului pre
zentat de Luigi Longo, secre
tar general al P.C.I., au luat 
cuvîntul numeroși delegați — 
membri ai Direcțiunii P.C. 
Italian, secretari ai unor fe
derații ale partidului, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi și de la sate. 
Congresul a fost salutat de re
prezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești.

In ședința de sîmbătă după- 
amiază a luat cuvîhtul tova
rășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central 
al Sindicatelor, care a rostit 
o cuvîntare de salut.

Agenția France Presse rela
tează că audierea comisarului 
Jean Caille din serviciul infor
mațiilor, proiectată de judecă
torul de instrucție Zollinger al 
cazului Ben Barka pentru 
după-amiaza zilei de vineri, 
nu a putut avea loc din cauza 
stării sănătății primului. Se 
știe că Jean Caille a fost prin
tre primii care au fost puși la 
curent cu evenimentele legate 
de răpirea liderului marocan, 
refuzînd însă să divulge nu
mele informatorului său.

In seara aceleiași zile, Zol
linger, însoțit de comisarul 
Bouvier, a procedat la perche- 
ziționarea unei camere din- 
tr-un hotel parizian locuită 
pe la jumătatea lunii decem
brie a anului trecut de „un in
divid" urmărit de poliție pen
tru un furt comis la o uzină 
din capitală. Percheziția a scos 
la iveală o serie de hîrtii lega
te de cazul Ben Barka, alcă
tuind o compilație a informa
țiilor remise presei.

*
Luînd cuvîntul sîmbătă în 

cadrul unei conferințe de pre
să, ministrul informațiilor al 
Marocului, Benjelloun Mejid, a 
declarat că „afacerea Ben 
Barka" este o problemă inter-

nă a Franței. El a precizat din 
nou poziția oficială a guvernu
lui marocan, potrivit căreia 
nici un ministru marocan nu 
este amestecat direct în aceas
tă problemă. în ciuda acestor 
afirmații categorice, Benje- 
lloun Mejid a relevat că gu
vernul marocan este gata să 
contribuie la cercetările pe 
care le întreprind autoritățile 
franceze pentru descoperirea 
persoanelor care s-au făcut 
vinovate de asasinarea lui Ben 
Barka. In acest sens, el a cerut 
ca dosarul „afacerii Ben Bar
ka", întocmit în Franța, să fie 
transmis Marocului pentru a fi 
studiat și supus eventual jus
tiției marocane.

Grupul de experți și tehni
cieni care conduce lucrările de 
la Abu Simbel pentru salva
rea templelor faraonilor consi
deră că „rezultatele obținute 
pînă acum sînt mai bune decît 
se aștepta". Zilele trecute s-a 
pus și piatra fundamentală pe 
locul unde vor fi reconstituite 
celebrele monumente ale Egip
tului antic. Bucățile de piatră 
de sute de tone au fost trans
portate pe înălțimea colinei 
unde se vor înălța din nou 
templele egiptene.

R. P. POLONĂ. Noi construcții de locuințe pe strada Sienki- 
ewicz-Zgoda din Varșovia

ulțimile indignate au 
Carter. Ele au dat foc 
tomobiie și au smuls 
urmele gazelor lacrimogene împrăștiate de cei 
500 soldați englezi sosiți în acest oraș cu elicop
terele pentru restabilirea ordinei.

Orașul este Adenul, iar relatarea de mai sus — 
făcută de agenția „ASSOCIATED PRESS" — se 
referă la momentul înlăturării guvernului adenit, 

condus de Abdul Kawe Mackawee. Această măsură constituia 
răspunsul Londrei la cererea populației din colonia Aden 
de a i se acorda — în conformitate cu rezoluțiile O.N.U. — 
independenta, și de a fi retrasă de aici marea bază militară 
britanică.

Intrat în stăpînirea englezilor cu 130 de ani în urmă, Ade
nul este astăzi ultima colonie britanică din Orientul mijlociu. 
Se înțelege de la sine că Londra a făcut tot posibilul ca s-o 
păstreze, deoarece, continuîndu-și prezența în această parte a 
lumii, putea să vegheze în mod eficace asupra intereselor 
monopolurilor petroliere britanice și, totodată, să-și mențină 
baza militară. Acesta a fost și scopul includerii Adenului în 
așa-numita Federație a Arabiei de sud. Dar populația adenită 
a înțeles jocul și nu s-a lăsat manevrată. Luptele de partizani 
s-au intensificat, iar liderii diferitelor guvernări politice au 
cerut ieșirea din Federație și acordarea independenței. După 
îndelungi tratative, guvernul britanic „a consimțit" să acorde 
Adenului și ce
lorlalte teritorii 
ale Federației 
independența în 
1968 însă... sub 
formă de „stat 
unitar*.

Guvernul ade
nit a respins 
planul englez, 
întrucît prin 
mijlocirea „sta
tului unitar* se 
urmărea, de 
fapt, menținerea 
britanic. Primul ministru Mackawee, considerat pînă atunci de 
Londra ca „sigur", a criticat propunerile britanice și a cerut ca 
Frontul național de eliberare să lie recunoscut ca partid legal. 
Din acest moment, fostul prim ministru a devenit în ochii au
torităților britanice „persona non grata". A urmat cunoscutul 
episod al demiterii guvernului, suspendarea constituției și pre
luarea controlului de către înaltul comisar britanic.

Măsura britanică trebuia, totuși, motivată, cu atît mai mult 
cu cît ea fusese pusă în aplicare paralel cu refuzul de a in
terveni în Rhodesia. Și atunci a fost lansată teoria „liderilor 
cu răspundere" și a „liderilor fără răspundere". în ultima ca
tegorie au fost incluși toți acei care n-au aprobat propuneri
le britanice și care au cerut acordarea imediată a independen
tei, fără condiționarea ei de crearea „statului unitar" pre
cum și lichidarea bazei militare engleze. Plasîndu-se printre 
aceștia, Abdul Mackawee a devenit și el „fără răspundere" 
si, ca urmare, a fost înlăturat.

Dar pe cine au inclus. autoritățile engleze în categoria „li
deri cu răspundere", cărora „să le poată transmite peste un 
an administrația Adenului" ? Deocamdată pe nimeni. Ori cîte 
strădanii au fost depuse în ultimele trei luni, amatori n-au 
apărut. Și, după cum apreciază „ASSOCIATED PRESS" avînd 
în vedere hotărîrea populației din Arabia de sud de a lichi
da orice rămășiță colonială, „ivirea unor asemenea lideri este 
puțin probabilă".

M
ieșit pe străzile raionului 
unor clădiri, au avariat au- 
furtunurile pentru a spăla

Se caută „lideri

cu răspundere"
în continuare a actualei colonii sub control

ION D, GOIA

Comunicatul Direcției Centrale 

de Statistică a R. P. Bulgaria
La Solia a lost dat publicității comunicatul Di

recției Centrale de Statistică privind rezultatele 
Îndeplinirii planului de stat de dezvoltare a econo
miei naționale a R.P. Bulgaria pe anul 1965, care 
a încheiat cel de-al patrulea plan cincinal. Comunica
tul arată că planul producției industriale globale a fost 
depășit cu 4,7 la sută. Au iost obținute creșteri im
portante în principalele ramuri industriale; meta
lurgie, construcția de mașini, chimie, energetică și 
altele, în care s-a depășit ritmul mediu stabilit.

Producția întreprinderilor de stat din metalurgia 
ieroaselor, inclusiv din extracția de minereu, a spo
rit cu 29 la sută, Ia construcțiile de mașini și prelu
crarea metalelor cu 21 ia sută, în industria chimică 
și a cauciucului cu 19 la sută, la producția de ener
gie electrică și termică cu 19 la sută.

Venitul national a crescut cu peste 6 la sută, iar 
salariul real al muncitorilor și funcționarilor cu pes
te 3 Ia sută. Populația a cumpărat cu 7,8 la sută 
mai multe mărfuri decît in anul 1964.

Cheltuieli 
„neproductive"

La ultima lui conferință de 
presă, ministrul portughez al 
„provinciilor de peste mări" 
Josue Alvarez argumenta : 
„Cheltuielile noastre militare 
mari pe care mulți le găsesc 
nejustificate, nu sînt singurele 
neproductive. Cînd construim 
școli facem, de asemenea, chel
tuieli care nu adaugă nimic 
bunurilor de consum".

După cum aflăm din pa
ginile unui ziar elvețian, mi
nistrul respectiv este fratele lui 
Pedro Sol Alvarez, directorul 
băncii „L.O.M.O.", care per
fectează toate achizițiile de 
armament pentru guvernul Sa
lazar.

Din punctul de vedere al 
băncii „L.O.M.O." cheltuielile 
militare sînt, desigur, infinit 
mal productive decît construcția 
de școli...

Dintr-o dată s-a consta
tat că plantațiile din Ka
tanga duc lipsă de per
sonal. Lipsesc mai ales 
administratori „cu expe
riență". Agenți speciali, 
cu discrete prospecte, au 
pornit în căutarea ama
torilor de slujbe bine plă
tite. S-au instalat, ca de 
obicei, la Bruxelles, dar 
și-au lărgit sfera de acti
vitate și în Germania oc
cidentală. Numărul celor 
recrutați pentru Katanga 
este destul de mare. Poa
te că nici un fel de bă
nuială nu s-ar fi trezit 
dacă proaspeții angajați 
nu erau cu toții... foști 
ofițeri și soldați. „Expe
riența" solicitată nu se 
referea la plantații, ci la 
armată. Preferințele mili
tare își aveau explicația 
lor. „Administratorii de 
plantații* semnau un 
contract prin care se de

a ziarului „

urneul efectuat re
cent pe continentul 
african de Mennen 
Williams, asistent al 
secretarului de stat 
al S.U.A. pentru pro
blemele Africii, s-a 
desfășurat, potrivit 
aprecierii diplomatice 

NEW YORK TIMES',

Aspect de la Expoziția internațională de automobile de ta Bruxelles

Un sens pickwikian

„într-o atmosferă mai curînd rece 
decît protocolară", in cele mai 
multe din capitalele vizitate, trimi
sul departamentului de stat a avut 
de constatat „o mare nervozitate 
si suspiciune în cercurile oficiale 
față de insistențele americane de 
a-i convinge pe africani că politica 
Washingtonului în Vietnam este 
rațională" (agenția U.P.I.). La Ac
era și Conakry „trimisul special' 
american a putut simți „pe viu" 
reacția opiniei publice. „In capita
la ghaneză — relata de la fața lo
cului corespondentul ziarului elve-

țian „NEUE ZURCHER ZEITUNG" 
— mașina cu care călătorea dl 
Mennen Williams a putut cu greu 
să înainteze prin culoarul de ma- 
nifestanți care manifestau zgomo
tos și-i arătau pumnii, revendicînd 
retragerea americanilor din Viet
nam".

Iată insă că avem în față rela
tarea declarațiilor făcute gazetari
lor Ia Washington de di Williams. 
Reierindu-se la amintitul turneu a- 
frican el a ținut să afirme : „Rare
ori am avut prilejul să fiu salutat 
cu mai multă înțelegere și cordia
litate".

Luată în sensul ei strict, această 
caracterizare te Îndeamnă să-ți 
imaginezi cam în ce „atmosferă

cordială’ s-au desfășurat anteri
oarele vizite în străinătate ale 
toarte umblatului diplomat ame
rican.

Membrii „clubului Pickwick’, 
imortalizați în celebra carte a 
lui Dickens își făcuseră o adevăra
tă normă de conduită din a spune 
lucrurile cele mai absurde cu aerul 
cel mai serios din lume. E de pre
supus că Mennen Williams a atri
buit cuvintelor sale un sens pick
wikian. Dacă lucrurile se prezintă 
așa, trebuie apreciat simțul umo
rului, care nu l-a părăsit pe asis
tentul secretarului de stat al 
S.U.A. nici în respectivele împre
jurări diiicile.

EM. RUCĂR

însemnări
clarau gata să îndeplinea
scă misiuni de... luptă. 
Plata, de altfel, s-a sta
bilit în funcție de galoa
ne. Soldații — 2 000
franci, ofițerii — 3 700. In 
plus, s-a prevăzut un su
pliment pentru „zilele în 
care vor acționa". Mi

la fața locului): Mercena
rii sînt destinați să întă
rească tîndurile jandar
meriei katangheze aflată 
în lunile din urmă într-un 
proces de destrămare.

Reporterii s-au adresat 
ambasadei congoleze de 
la Bruxelles în speranța

gească prezența la Bru
xelles. Decizia de ultimă 
oră n-are legătură cu pa
siunile turistice ale mi
nistrului. Bomboko a ră
mas în capitala belgiană 
pentru că în același oraș 
se află și Chombe. Acti
vitatea fostului prim-mi-

„Administratorii"
sterele s-au dezlegat : 
plantațiile nu erau decît 
un pretext iar „adminis
tratorii* angajați — niște 
banali mercenari. După 
cum relata ziarul vest 
german „B1LD ZEITUNG", 
zeloșii agenți de recruta
re sînt oameni de încre
dere al Iui Chombe (chiar 
șeful lor s-a deplasat în- 
tr-un turneu de inspecție

de a afla amănunte supli
mentare privind activita
tea oamenilor lui Chom
be. Diplomații congolezi 
au păstrat însă tăcerea. 
Ei au declarat că „nu 
știu nimic". Dar, aflăm 
dintr-o telegramă a agen
ției FRANCE PRESSE că 
ministrul de externe con- 
golez, Justin Bomboko, a 
hotărît să-și mai prelun

nistru îngrijorează antu
rajul lui Mobutu. Chom
be are sprijinitori puter
nici. Oare balanța ar pu
tea să încline din nou în 
favoarea Iui ?

Chombe se zbate să se 
păstreze în actualitate. 
Locurile retrase nu-i pri- 
esc. Ex-premierul congo- 
lez are ambiții la care nu 
renunță : amină doar mo

mentul presupus proprice 
pentru realizarea lor. In
trarea în scenă a lui Mo
butu i-a eliminat momen
tan perspectiva de a fi 
succesorul lui Kasavubu. 
Dar Chombe își cunoaște 
perfect adversarii ca și 
susținătorii. Jocul pe ca- 
re-1 practică în acest mo
ment este simplu, lipsit 
de subtilități. Dacă nu se 
poate instala în visatul 
fotoliu prezidențial de la 
Leopoldville, Chombe a- 
menință cu reîntoarcerea 
la Elisabethville. Katanga 
poate fi iarăși „indepen
dentă" dacă o dorește 
Chombe — subliniază in
sistent amicii săi.

Recrutarea de merce- 
nari-„administratori" are 
un scop precis în scena
riul imaginat de Chombe: 
amenințările sale trebuie 
să fie luate în serios.
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