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Ca semn a! prețuiri! muncii creatoare, a 
rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe anul 1965, in toate unitățile econo
mice se acordă în aceste zile titlul și insig
na de fruntaș în întrecerea socialistă, mun
citorilor, maiștrilor, tehnicienilor și ingi
nerilor care au fost anul trecut, lună de 
lună, evidențiați în întrecerea socialistă.

Ieri a avut loc tn 
uzinele „Electronica" 
din Capitală la secto
rul radioreceptor por
tabil înmînarea in
signelor de fruntaș 
în întrecerea socialis
tă pe anul 1965 celor 
mai buni muncitori, 
maiștri și ingineri. 
Făuritorii minuscule
lor aparate cu tran- 
zistori portabile care 
se bucură de acum de 
o bună apreciere din 
partea noastră pen
tru calitățile lor in
contestabile, și-au 
manifestat ieri pre
țuirea pentru cei mai 
buni dintre ei. Am 
reținut citeva date 
care sintetizează e- 
forturile acestui co
lectiv : la sfîrșitul lu
nii decembrie se pro
duseseră la această 
bandă cu 430 radiore
ceptoare mai mult 
decît sarcina planifi
cată ; nici unul din 
aparatele ieșite din 
mîinile acestui colec
tiv n-a fost respins 
de organele de recep- 
ționare ale Ministeru
lui Comerțului Inte
rior, s-au obținut eco
nomii în valoare de 
aproape 20 000 lei. 
Fără îndoială în fie
care din aceste suc
cese sînt cuprinse 
strădania creatoare, 
pasiunea fiecărui 
membru al colectivu
lui pentru lucrul său. 
Dar cel mai adesea 
a venit în cuvîntul 
vorbitorilor numele 
maistrului Florea A- 
postol, Gherghina 
Petrescu, Mihai But
că și Mirela Schăfer, 
patru din cei mai har
nici tineri ai secto
rului.

— De numele lut 
Florea Apostol, spu
nea Dumitru Stavăr, 
maistru principal — 
sînt legate cele mai 
multe dintre inițiati
vele luate pentru con
tinua îmbunătățire a 
activității de produc
ție. Organizarea ben
zii, redistribuirea oa
menilor pe fluxul teh
nologic în funcție de 
aptitudinile lor, ini
țiativa ca fiecare 
muncitor să cunoască 
executarea corectă a 
cel puțin 3—4 opera
ții deosebit de nece
sare pentru realiza
rea unei producții rit
mice. Acest tînăr se 
află în rîndul frunta
șilor datorită pasiunii 
pe care o pune în tot 
ce face. El a dedicat
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numeroase ore stu
diului, cercetării pen
tru continua îmbună
tățire a calității re
ceptoarelor. Propune
rile sale privind 
schimbările tn con
strucția aparatelor ne 
dau fiecăruia dintre 
noi posibilitatea să a- 
vem o audiție plăcută 
la aceste aparate. Va
loarea lor economică 
se materializează în 
peste 150 000 lei eco
nomii antecalculate.

Ritmul benzii este 
impus de muncitorul 
care execută prima 
operație. El e motorul 
fluxului tehnologic.
La acest important J 
loc de muncă lucrea- 1 
ză tînăra Gherghina 8 
Petrescu. I s-a încre
dințat această sarcină 
de răspundere, spu
neau specialiștii sec
ției, fiindcă posedă o 
bogată pregătire pro
fesională, muncește 
cu seriozitate, a dat 
tot timpul dovada u- 
nei înalte discipline 
în muncă. Și nu o da
tă o poți găsi alături 
de tovarășii de schimb 
mai noi care întâm
pină încă dificultăți 
în efectuarea opera
țiilor.

l-am reîntîlnit pe 
cei patru la locurile 
lor de muncă după 
primirea insignei de 
fruntaș în întrecerea 
socialistă. I-am între
bat ce obiective au 
pentru viitor.

•— Bineînțeles, ne-au 
spus ei, să ne păs
trăm acest 1 
cinste. Gîndurile__
stre și nu numai ale 
noastre se îndreaptă 
spre îndeplinirea an
gajamentelor luate în 
cinstea celei de a 45-a 
aniversări a parti
dului.

Nu sînt numai niș
te simple gînduri. Cu 
fiecare zi devin fapte. 
A trecut o lună din 
noul an. In acest 
timp s-au produs aici 
cu 56 de aparate mai 
mult decît sarcina 
planificată; nici un 
aparat n-a avut vreo 
defecțiune, iar valoa
rea rebuturilor este 
de aproape trei ori 
mai mică decît era 
înregistrată într-o 
perioadă corespunză
toare a anului trecut. 
Sînt temeiuri că acest 
sector își va respecta 
cuvîntul dat.

Adunări generale de dezbateri 

în cooperativele agricole 

de producție

Ea Combinatul petrochimic 
Ploiești a intrat în funcțiune
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Cu răspundere 
de buni 

gospodari

Fabrica de oxid 
de etilena și glicoli

Miercuri a intrat în funcți
une Fabrica de oxid de etilena 
și glicoli, cea de a cincea din 
cadrul combinatului petrochi
mic din Ploiești. .

O parte din oxidul de etilenă 
— circa două treimi — reintră 
în circuitul unui nou proces 
tehnologic, cu același nivel de 
tehnicitate ca primul, și ser
vește la fabricarea glicolilor. 
Aceste produse au multiple 
utilizări dintre care amintim 
doar fabricarea firelor și fi
brelor sintetice cunoscute sub 
numele de terilenă sau tergal.

(Agerpres)
•—•—•

în hala laminorului de tablă groasă de la Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghlu-DeJ" din Galali obiectivul 
aparatului fotografic a surprins una din ultimele faze ale montajului — centrarea căilor cu role.

CE ÎNSEAMNĂ 
A MUNCI 

DIFERENȚIAT

V. BABAC

In pag. a Il-a :

Conferința organizației regionale Do- 
brogea a U.T.C.

Ancheta noastră 
în citeva licee

Un principiu care nu poate fi ignorat 
Unde sîntem deficitari? • între indicații 
inițiativă • 0 împărțire arbitrară șiSI5

adevăratele diferențieri • Liberă trecere 
gîndirii creatoare

i s-a relatat recent o lntimplare ; un grup de 
elevi se afla in vizită la Rafinăria Brazi. Pri
veau fascinaji la monumentala construcție’ de 
sticlă și beton, urmăreau drumurile șerpuitoare 
ale conductelor și țevilor in ale căror interioa
re aveau loc complicate procese chimice șl as
cultau 
care-și 
pentru

Cu schiurile lingă Cristianii Mare
Foto : AGERPRES
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Miza mică a textului...

politicoși explicațiile tînărului inginer 
asumase misiunea de ghid. Din mîndrie 
moderna întreprindere la care lucra,

_____________ „ nici un amănunt: le-a povestit elevilor 
despre eroismul constructorilor, despre procesul tehnologic, 
le-a vorbit despre produsele rafinăriei și despre condițiile de 
muncă ale colectivului. Și în toate explicațiile a fost prezentă 
formula chimică, denumirea complicată, aprecierile de specia
litate asupra unor instalajii, a unui produs ori altul.

După citeva ore, elevii s-au urcat în autocare și s-au întors 
la școală.

— V-a plăcut excursia ? s-a interesat profesorul care li 
Însoțea.

Elevii s-au uitat unul la altul, au șoptit între ei și cineva a 
răspuns:

— Vedeți... a fost frumos, dar... n-am înfeles prea multe. 
N-am studiat încă chimia organică, iar în rafinărie nu-i ca 
intr-o uzină metalurgică, să spunem, unde procesul de produc
ție se desfășoară la vedere...

Elevii erau abia în clasa a VllI-a și aveau Intr-adevăr drep
tate. Vizita li s-a părut obositoare, nu atlt prin cele citeva cea
suri petrecu în rafinărie, cit prin efortul de a înfe ege, de a 
face legătura între ceea ce văd și cunoștințele pe care le au. 
Cu siguranță că dacă ea s-ar fi organizat pentru elevii din cla
sele a X-a ori a Xl-a ar fi trezit un interes deosebit. Așa însă 
a avut o eficientă minimă pentru că înainte de organizarea ei 
nimeni nu s-a gindit pentru cine o organizează, ce scop urmă
rește, ce efect va avea.

fntimplarea ne-a sugerat unele întrebări: în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din școli se ține totdeauna seama de prin
cipiile pedagogice ? Și dacă da, ce forme concrete îmbracă, 
cum se diferențiază munca U.T.C. pe anii de studiu, pe cla
se chiar, în funcție de vîrsta elevilor, de volumul lor de cu
noștințe, de maturitatea lor? Am adresat aceste întrebări 
unor tovarăși directori, profesori și secretari U.T.C. din citeva 
licee.

inginerului nu-i scăpa

Răspunsurile lor Ie publl căm in pagina a V-a 
a ziarului

întruniți In adunarea gene
rală, membrii cooperativei a- 
gricole de producție Prisăcani, 
raionul Iași și-au privit re
trospectiv, în mod critic și 
autocritic, activitatea pe 
care au desfășurat-o în 
1965 ți au aprobat planul 
de producție pe anul curent. 
Din analiza făcută a rezultat 
că în anul trecut, aici au fost 
echipe care, datorită bunei or
ganizări a muncii, au desfășu
rat o activitate frumoasă. Așa 
au fost echipele conduse de 
Petru Niculae, Alexandru Ar
bore, Ion Stavarache, Traian 
Drăgan șl altele.

— O mare parte din tere
nurile cooperativei agricole 
Prisăcani sînt foarte bune pen
tru legumicultură — spunea 
tînărul brigadier legumicol 
CHIRILÂ STANCIU. Brigada 
noastră a cultivat anul trecut 
24 de hectare de grădini. încă 
de la început, planul de pro
ducție, amănunțit și concret, a 
fost foarte bine cunoscut de 
către toți membrii brigăzii. La 
grădină răspunderea în muncă, 
disciplina sînt lucruri esenția
le. Un singur om dacă nu lu
crează bine, dacă absentează, 
dacă nu lucrează cu suficientă 
atenție poate prejudicia munca 
întregii brigăzi. Tocmai în a- 
cest sens, al întăririi răspunde

rii tn mutică, am primit un a- 
jutor important din partea or
ganizației U.T.C. Nici una din 
cele 63 de tinere, care lucrea
ză în brigadă, nu a lipsit nici 
măcar o zi de la lucru. Lucră
rile executate de ele au fost 
ireproșabile. Așa pot fi expli
cate producțiile pe care le-am 
obținut: 22 300 kg ardei la hec
tar, 22 000 kg roșii, 23 500 kg 
varză timpurie și' 40 000 kg 
varză de toamnă.

Ideea răspunderii în muncă 
a fost întărită și de cuvîntul 
tînărului cooperator VASI- 
LE GRIGORESCU.

— Pe cele 10 hectare culti
vate cu cartofi — arăta el — 
am obținut cîte 20 000 kg la 
hectar față de numai 10 000 kg 
planificate. Rezultatele noastre 
se datoresc seriozității cu care 
a muncit fiecare membru al 
echipei și bunei organizări a 
muncii.

Oricît de frumoase au 
fost însă rezultatele pe care 
numeroși vorbitori le-au rela
tat în adunare, ele nu 
au putut totuși să compense-

C. SLAVIC
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

(Continuare în pag. a IV-a)

In sectorul de montaj al Uzi
nei „Timpuri noi“ din Capi

tală

Să nu uiți
că ești și tată!...

îmi amintesc, a- 
cum un amănunt pe 
care-l comunica re
dacției noastre un 
tovarăș, corespon
dent voluntar, cu 
ocazia alegerilor de 
anul trecut pentru 
sfaturile populare: 
„Pe vremuri se în- 
tîmpla cam așa, scria 
dînsul, venea la tine 
primarul, uneori 
chiar directorul șco
lii, și-ți spunea : da- 
că-mi faci cutare sau 
cutare lucru îți fac și 
eu un bine, îți scutesc 
copilul de a merge la 
școală".

Ce însemna „bine
le" pe care i-l făceau 
omului sărac mai ma
rii satului sau cartie
rului lăsîndu-i copilul 
analfabet este, astăzi, 
limpede oricui. Tatăl, 
împovărat, era mul
țumit că are pe cine 
să trimită cu oile sau 
să vadă de alt copil, 
mai și slugărea pen
tru neștiința băiatu
lui ori a fiicei sale.

Mi-a revenit în 
minte acest amănunt 
cină, participînd la o

adunare am ascultat 
cuvintele pline de 
omenească îngrijora
re ale unui părinte al 
cărui fiu, elev în cla
sa a X-a, nu învață 
atât cit trebuie: să-l 
lase mai departe să 
urmeze școala sau 
să-l retragă și să-l

să lași un copil fără 
carte 1, nu pentru că 
ar reprezenta o im
punere forțată a în
vățăturii, ci pentru 
că ea semnifică cu 
totul altă atitudine 
față de cetățeni și 
copiii lor. Azi nu-ți 
mai face nimeni „bi-
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trimită să facă alt
ceva ?

„Să-l retragi ? Dar 
cine-ți dă, dumitale, 
voie să-l lași fără în
vățătură ? i s-a răs
puns. Ceea ce trebuie 
să facem este să-l de
terminăm să învețe, 
nu să-l lăsăm fără 
carte". Este plină de 
sensuri expresia a- 
ceasta: cine dă voie

nele“ de a-ți lăsa fe
ciorul analfabet sau 
cu cartea neisprăvită 
și asta este, în fond, 
o excepțională dova
dă de umanism.

însuși faptul că 
discuția avusese loc 
într-o sală unde, de
seori, au loc dezba
teri clocotitoare des
pre problemele mun
cii — la Uzinele „23

August", este revela
tor. Veți spune: ce 
are comun marea u- 
zină — constructoare 
de locomotive, cazane 
și alte numeroase fe
luri de agregate in
dustriale — cu între
barea omului cu pri
cina ?

Răspunsul, formu
lat pe scurt, ar suna 
așa : să nu uităm că 
miile de cazangii, lă
cătuși, turnători, 
montori, muncitori 
sau ingineri sînt nu 
numai făuritorii ma
șinilor care poartă 
marca fabricii. Au 
dat acest răspuns co
mitetul de partid al 
uzinei și conducerea 
liceului nr. 38 la care 
învață o mare parte 
dintre copiii salariați- 
lor de la „23 August", 
și care încă de anul 
trecut au luat iniția
tiva unei verificări 
periodice a grijii pe 
care părinții o poartă 
propriilor copii.

EUGEN FLORESCU
(Gontinuare în 
pag. a IV-a)
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onstanța are iarna 
un farmec aparte, 
chiar lipsită de 
soarele care-i po
leiește cu aur zi
durile vechi și noi. 
„Poarta maritimă a 
țării" se înfățișează 
în Ianuarie într-o

altă paletă de culori, Cu o seve
ritate pe care o atenuează fru
musețea mării. Dar Dobrogea 
nu înseamnă doar animatul
port și modernul oraș; litoralul, 
uzineîe ce au răsărit în anii 
din urmă ca și ogoarele pline 
de rodnicie au dat strălucire 
unui pămînt pe care, odinioară, 
poeții îl cîntau cu tristețe. Do
brogea a devenit o regiune în
floritoare, mîndrie a României 
socialiste.

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, delegații uteciștilor din Do
brogea s-au întrunit în Confe
rința organizației regionale a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
în moderna sală a Teatrului de 
Stat din Constanta, băieți și 
fete din întreaga regiune au sa
lutat cu căldură prezența în 
mijlocul lor a tovarășilor Con
stantin Mindreanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului-regional 
Dobrogea al P.C.R., Petru Ena- 
che, membru supleant al C.C. 
al P.C.R. , prim secretar al C.C. 
al U.T.C., a numeroși activiști 
de partid și ai U.T.C.

Conferința a permis un exa
men aprofundat al activității 
organizației regionale U.T.C., al 
muncii harnicului tineret al Do- 
brogei prezent pretutindeni 
unde efortul, entuziasmul și pri
ceperea sa au fost solicitate. 
Mandatarii uteciștilor au înfă
țișat tabloul strădaniei lor avîn- 
tate pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de către partid, au 
vorbit despre experiența pozi
tivă pe care au acumulat-o or
ganizațiile U.T.C. și, în același 
timp, s-au preocupat de găsirea 
celor mai potrivite căi pentru a 
înlătura rămînerea în urmă. 
Conferința s-a desfășurat sub 
semnul unei exigențe sporite, 
al unei atitudini de analiză au
tocritică menită să stiriiuleze 
îmbunătățirea continuă a mun
cii. Cele două zile de dezbateri 
au dovedit creșterea maturității 
politice a organizației regiona
le', capacitatea ei de a ridica ac
tivitatea pe o treaptă superioa
ră, corespunzătoare cerințelcir 
izvorîte din istoricele hotărîri 
ale celui de al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Puternice aplâuZe au salutat 
cuvîntul rostit de Către tovară
șul Constantin Mindreanu, prim 
secretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.C.R. Vorbitorul a 
dat o înaltă apreciere activită
ții uteciștilor, tuturor tinerilor 
din regiune : „La toate realiză
rile obținute în regiunea Dobrg- 
gea o contribuție însemnată a 
adus-o tineretul care, alături 
de vîrstnici, a participat la rea
lizarea și depășirea an de an 
a prevederilor șesenalului, la 
înfăptuirea politicii partidului 
de industrializare socialistă, lă 
dezvoltarea agriculturii socia
liste, la înflorirea învățămîntu- 
lui, științei și culturii". Tovară
șul Constantin Mindreanu a 
subliniat că „în acești ani s-a 
întărit continuu organizația re
gională a Uniunii Tineretului 
Comunist, care exercită o pu
ternică influență în masele largi 
ale tineretului și pe care le 
educă în spiritul dragostei față 
de partid, popor și patria socia
listă". în cuvîntul primului se
cretar al Comitetului regional 
de partid au fost cuprinse pre
țioase indicații pentru îmbună
tățirea activității U.T.C., pentru 
valorificarea deplină a imense
lor rezerve de energie tine
rească. în mod deosebit a fost 
subliniat rolul pe care-1 are 
U.T.C. în educarea comunistă a 
generației tinere. „Comitetul 
regional de partid — a spus în 
încheiere tovarășul C. Mindrea
nu — își exprimă încrederea că 
organele și organizațiile U.T.C., 
continuînd și dezvoltînd glo
rioasele tradiții ale mișcării re
voluționare de tineret din țara 
noastră, își vor face cu cinste 
datoria pentru ca, prin mobili
zarea întregului tineret la ope- 
Ta de construcție socialistă, să 
asigure participarea activă a a- 
cestuia la realizarea mărețelor 
sarcini pe care partidul le-a pus 
în fața întregului popor".

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ioan Popescu, prim 
secretar al Comitetului regional 
Dobrogea al U.T.C., ca și inter
vențiile a numeroși delegați au 
avut drept punct central parti
ciparea tineretului la tradu
cerea în viață a sarcinilor eco
nomice. Tînăra industrie a re
giunii a cunoscut o impetuoasă 
dezvoltare. în uzine și fabrici 
muncesc mii și mii de tineri, 
20 000 din ei fiind antrenați în 
întrecerea ’socialistă. De la tri? 
buna conferinței s-au rostit cu-

vinte de laudă la adresa orga
nizațiilor U.T.C. din numeroa
se întreprinderi industriale — 
printre care Șantierul Naval 
Constanța, Uzina de reparații 
Năvodari, Fabrica de ciment 
Medgidia și altele — care s-au 
preocupat îndeaproape de mo
dul în care tinerii lucrează, de 
problemele pe care le au. S-a 
subliniat valoroasa experiență 
a organizației U.T.C. de Ia în
treprinderea metalurgică „E- 
nergia" din orașul Constanța. 
Tovarășii din comitetul U.T.C. 
nu s-au mulțumit să-i mobilize
ze pe tineri să-și asume unele 
angajamente în întrecere. Ei 
s-au străduit să cunoască per
manent cum muncesc acești ti
neri, dificultățile pe care le în- 
tîmpină. Atunci cînd au fost 
constatate greutăți s-a apelat la 
experiența muncitorilor vîrst
nici, a cadrelor tehnice. în a- 
dunări generale s-a analizat pe
riodic stadiul îndeplinirii anga
jamentelor, diferitele probleme 
provenite din activitatea în pro
ducție a tinerilor. Edificator 
pentru rezultatele înregistrate 
este faptul că în anul 1965 
din cei 297 tineri antrenați 
în întrecere peste 200 s-au 
evidențiat în producție. Dar din 
păcate, această experiență 
bună n-a fost generalizată 
în toate organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile regiunii. Pentru 
unele organizații problema în
trecerii se reduce la întocmirea 
de tabele cu tinerii care și-au 
luat angajamente. Tabelele nu 
pot însă înlocui o muncă con
cretă, profundă dusă cu întrea
ga masă a tinerilor din uzină. 
La D.R.N.M., secția mecanizate,

drepte către șantierele de con
strucții. Ele trebuie, totodată, 
să se îngrijească de problemele 
de muncă și de viată ale tine
rilor constructori, să ajute în a- 
cest sens conducerile 
derilor.

Mai mulți vorbitori 
că atît Comitetul

întreprin-

tre- 
gri- 

în 
în

au arătat 
regional 

U.T.C., cît și comitetele raiona
le și orășenești ale U.T.C. 
buie să acorde mai multă 
jă tinerilor care muncesc 
transporturi (cu deosebire
portul Constanța) pentru a le 
dezvolta răspunderea pentru e- 
xecutarea cu grijă a operațiu
nilor de încărcare-descărcare a 
navelor și eliminarea degradării 
mărfurilor.

în darea de seamă s-a subli
niat că îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea producti
vității muncii, reducerea prețu
lui de cost — sarcini deosebit 
de importante trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului — 
pot fi realizate numai în condi
țiile ridicării necontenite a ca
lificării profesionale, corespun
zător cu înzestrarea tehnică a 
întreprinderilor. în ultima pe
rioadă peste 8 500 de tineri au 
fost încadrați in cercurile de ri
dicare a calificării profesionale. 
Organizațiile U.T.C. au dovedit 
mai multă inițiativă în îmbună
tățirea cunoștințelor profesiona
le ale tinerilor folosind o gamă 
variată de metode : concursuri
le pe teme de producție, con
sfătuirile pe probleme tehnice, 
schimburile de experiență, difu
zarea cărții tehnice. Practica a 
dovedit că problema unei cali
ficări superioare nu poate fi 
limitată la organizarea de

organizațiilor U.T.C. La coope
rativa agricolă <te producție din 
comuna Mihail Kogălniceanu 
s-a acordat o atenție deosebită 
muncii organizațiilor U.T.C. pe 
brigăzi. Cei mai buni tineri au 
fost recomandați să lucreze în 
principalele locuri de muncă 
ale cooperativei. Adunările de 
analiză și schimburile de expe
riență au devenit o obișnuință. 
Efectul : tinerii și-au adus o 
contribuție importantă la obți
nerea unor producții medii de 
3 120 kg grîu la hectar și 3 000 
kg porumb boabe la hectar.

în conferință s a criticat tole
ranța unor organizații U.T.C. 
față de acei tineri care nu par
ticipă efectiv la muncă, care nu 
realizează minimum de zile- 
muncă stabilite sau care execu
tă lucrări de slabă calitate. 
N-au dispărut încă cu desăvîr- 
șire acei tineri • care caută o 
viață ușoară, fug de muncă și 
trăiesc din veniturile părinților. 
La cooperativa agricolă de pro
ducție Almalău, raionul Adam
clisi, există tineri — puțini la 
număr — care nu au lucrat nici 
măcar o singură zi în anul tre
cut. Cum se împacă organiza
țiile U.T.C. cu asemenea si
tuații ?

Tovarășul Alexa Tudor, prim 
secretar al Comitetului raional 
Istria al U.T.C., a înfățișat 
loroasa experiență obținută 
ceea ce privește antrenarea 
permanentizarea tinerilor 
sectorul Zootehnic. Din cele
latate reiese că tovarășii din a- 
cest raion au procedat cu gri
jă : ei nu numai că au reco
mandat pe tineri spre a lucra 
ca îngrijitori de animale, dar

va- 
în
Și 
în 

re-

Ce ifei. irta
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Automulțumirea nu-și are 
însă locul. în Dobrogea măi sint 
elevi care tratează cu ușurință 
învățălura, privesc cu superfi
cialitate pregătirea lor. La .sfîr
șitul primului trimestru al anu
lui școlar în curs din cei 1 445 
elevi de la Liceul nr. 4 din 
Constanta, 372 au rămas cori- 
genți la I—2 obiecte și .246 la 3 
și mai multe obiecte. Deci a- 
proape jumătate din elevi sînt 
corigenti. Mai există o catego
rie de elevi pe lingă care nu 
se poate trece cu indiferentă: 
cei care „vînează" un 5 sau un 
6 și sînt fericiți că astfel au a- 
juns feriți de necazurile cori
gentei. Organizațiile U.T.C. nu 
trebuie să tolereze asemenea 
situații; sarcina lor principală 
este aceea de a contribui mai 
mult la formarea și sporirea 
răspunderii elevilor față de în
datorirea de a învăța.

Tovarășul Bavaru Adrian a 
vorbit despre unele aspecte din 
activitatea studenților Institutu
lui pedagogic din Constanța. 
Alături de studenții care fac 
cinste institutului, care au obți
nut bune rezultate, mai există 
și colegi a’ lor care nu își în
țeleg îndatoririle. In anul uni
versitar trecut 96 de studenți au 
fost repetent! și exmatriculați. 
Cifra este prea mare raportată 
la cei aproape 600 de studenți 
care au frecventat cursurile in
stitutului.
trebuie să combată 
atitudinea înapoiată 
studenți față de 
ră, față de disciplină,
opinia de masă împotriva ace-

Organizațiile U.T.C. 
cu tărie 
a unor 

învățătu- 
stimulînd

■ .’3

■ g ■■ a U. T. C
organizația U.T.C. numără 419 
membri. Din ei, însă, doar... 3 
tovarăși sint evidențiați lună de 
lună. Cum se poate explica a- 
ceasta ? . îndemnurîfe „în gene
ral", lipsite de o profundă cu
noaștere a; sarcinilor de pro
ducție ale întreprinderii, a prin
cipalilor indicatori de plan, nu 
pot avea eficacitate. Organiza
țiile U.T.C. trebuie să cunoască 
bine sarcinile , întreprinderilor, 
angajamentele tinerilor, greută
țile,de care se mai lovesc unii 
tineri, să analizeze cauzele care 
generează .neîndeplinipea de că
tre ei a îndatoririlor profesiona
le, și pe această bază, cu.spriji
nul conducerilor întreprinderi
lor, să stabilească măsurile ce 
se impun a fi luate. Lucrul a- 
cesta nu l-au înțeles comitetele 
U.T.C. de la Uzina de superfoș- 
fați și acid sulfuric Năvodari, 
Trustul regional de construcții 
și locuințe, Fabrica „Dunărea" 
din Tulcea etc.

Tovarășul Gheorglie Brînză, 
prim secretar al Comitetului ra
ional Medgidia al U.T.C., a cri
ticat în conferință pe acei tineri 
care absentează nemotivat de la 
lucru, nu-și întrețin mașinile la 
care lucrează,* au o atitudine 
reprobabilă față de muncitorii 
vîrstnici.

Ce arată faptele înfățișate 
în conferință ? Numai la 
întreprinderea metalurgică de 
utilaje Medgidia, în orele 
de lucru pierdute în anul 
trecut, s-ar fi putut realiza o 
producție în valoare de 
1 564 000 lei. Asemenea feno
mene negative, chiar dacă se 
referă la un număr redus de 
tineri, nu pot fi privite cu îngă
duință de către organizațiile 
U.T.C. S-a atras atenția în mod 
deosebit în conferință asupra 
comportării. unor tineri de pe 
șantierele de construcții care 
nu-și realizează în fiecare lună 
sarcinile de producție și care 
au mentalitatea unor „păsări că
lătoare". Fluctuația cadrelor de 
țineți muncitori este dăunătoa
re bunului mers al producției, 
are repercusiuni în ceea ce pri
vește calitatea lucrărilor reali
zate, respectarea termenelor de 
execuție etc. Organizațiile 
U.T.C. au datoria de a îndem
na cît mai mulți tineri harnici 
și dornici de muncă să se în-

cursuri. Organizațiile U.T.C. 
trebuie să folosească —- pentru 
a stimula Ia tineri răspunderea 
față de propria lor pregătire — 
și diverse alte forme pe care le 
au la îndemînă și care și-au 
dovedit eficacitatea. Cu interes 
a fost ascultat,.tovarășul Mihăi- 
lă Luca, secretar al Comitetu
lui U.T.C. de la Șantierul Naval 
Constanța, care a înfățișat, nu
meroasele, forme specifice folo
site în vederea perfecționării 
pregătirii de specialitate a tine
rilor. Cursurile organizate pe 
profesii și în raport cu nivelul 
de pregătire a muncitorilor 
s-au desfășurat pe baza unor 
tematici bine alcătuite. Ele au 
fost completate cu conferințe, 
schimburi de experiență și alte 
aepuni menite să lărgească o- 
rizontul tehnic al tinerilor mun
citori. O atenție deosebită a 
fost acordată tinerilor veniți 
din școala profesională pentru 
a-i ajuta să-și lărgească cu
noștințele necesare spre a pu
tea să stăpîneascâ modernele 
mașini în funcțiune pe șantier. 
Organizația U.T.C. nu s-a mul
țumit să preconizeze anumite 
măsuri, să le treacă în planuri 
de muncă, ci a urmărit cu per
severență realizarea lor, a ana
lizat periodic stadiul îndeplini
rii. Tovarășul Mihăilă Luca a- 
răta că eficacitatea acțiunilor 
întreprinse de organizația 
U.T.C. se concretizează în con
tribuția'tot mai însemnată, pe 
care tinerii o aduc în procesul 
de producție, randamentul lor 
în muncă fiind din ce în ce mal 
mare : „Esențial este faptul că 
a crescut gradul de pregătire 
și competența cu care tinerii 
rezolvă problemele pe care 
producția le pune în fața lor". 
Comitetul regional U.T.C. ar 
trebui să studieze experiența 
de la Șantierul Naval Constan
ța și să ia măsuri pentru gene
ralizarea ei.

este 35 000 de tineri își 
desfășoară activitatea în 
unitățile agricole socia- 
din regiunea Dobrogea. 

s-au rostit 
Nu-

au urmărit mai departe proce
sul calificării, rămînerea lor în 
meseriile alese, s-au preocupat 
pentru asigurarea unor condi
ții mai bune de viață, pentru 
folosirea plăcută a timpului li
ber. Tovarășul Vasile Copăcea- 
nu, de la cooperativa agricolă 
de producție Straja — raionul 
Negru Vodă, s-a referit de ase
menea la antrenarea tinerilor 
către noile meserii ale satului 
socialist. Referiri critice s-au 
făcut în conferință la adresa 
unor organizații U.T.C., mai a- 
les din raioanele Măcin și A- 
damclisi, care privesc în mod 
formal problema muncii tineri
lor din zootehnie.

Tinerii care muncesc în 
S.M.T. și G.A.S. au adus o con
tribuție importantă la dezvol
tarea agriculturii regiunii. S-a 
apreciat în special activitatea 
tinerilor din S.M.T. Căstelu, Al
bești, Adamclisi, Horia și alte
le, care au efectuat lucrări de 
bună calitate și au adus apor
tul la obținerea unor producții 
mari de către cooperativele a- 
gricole pe care le deservesc, au 
folosit mai judicios tractoarele 
șt mașinile agricole. Critici s-au 
formulat în legătură cu insufi
cienta preocupare a unor orga
nizații U.T.C. din S.M.T. și 
G.A.S. pentru întărirea discipli
nei tineretului în producție.

în cadrul conferinței s-a sem
nalat că numărul tinerilor cu
prinși în învățămîntul agro
zootehnic este redus. în raionul 
Măcin, cifra celor care participă 
la cursuri reprezintă abia 15 la. 
sută din 
muncesc 
socialiste 
oarecum 
trec și în raioanele Hîrșova și 
Medgidia. Ca una din conclu
ziile conferinței, consemnată de 
altfel și în hotărîrea adoptată, 
a reieșit necesitatea antrenării 
unui număr mai mare de tineri 
la învățămîntul agrozootehnic, 
pentru însușirea și aplicarea în 
practică a cunoștințelor pre
date.

lora care încalcă normele vieții 
universitare.

totalul tinerilor care 
în unitățile agricole 
din raion. Fenomene 

asemănătoare se pe-

liste
Despre munca lor 
multe cuvinte de laudă, 
meroase organizații U.T.C. au 
acumulat o experiență valoroa
să pe linia mobilizării tineretu
lui Ia muncă, pentru sporirea 
producției agricole și dezvol
tarea proprietății obștești. în 
cooperativele agricole de pro
ducție din comunele Mihail Ko- 
gălniceanu — raionul Medgi
dia, Topraisar — raionul Negru 
Vodă, Viile — raionul Adam
clisi, Frecăței — raionul Tulcea, 
tinerii au depășit media zilelor- 
muncă stabilite de adunările 
generale și au obținut producții 
mari atît Ia grîu, cit și la po
rumb. Bunele rezultate trebu
iesc puse în strînsă legătură cu 
activitatea bogată in conținut a

se 
de
e-

Una din camerele sanatoriului balneo-climateric de la Bușteni 
unde copii de virstă școlară, veniți aici din toată tara, iac 

cură de aeroterapie.

Participanții la conferință 
au apreciat că organiza
țiile U.T.C. din școli 

ocupă cu mai mult spirit 
răspundere de mobilizarea
levilor la îndeplinirea princi
palei lor îndatoriri : aceea de a 
învăța. Concludent pentru se
riozitatea cu care elevii din re
giunea Dobrogea privesc învă
țătura, pregătirea lor pentru 
viață, este faptul că 92,39 la 
sută din elevi au promovat în 
anul trecut. Tovarășa Rodica 
Ivanov, de Ia Liceul nr. 2 din 
Tulcea, s-a referit în conferin
ță la o serie de forme și meto
de de muncă privind educarea 
elevilor, cultivarea conștiinței 
obligațiilor ce le revin în școa
lă și în afara ei.

De la tribuna conferinței 
s-a subliniat în repetate 
rînduri că tineretul Do- 

brogei este animat de profun
de sentimente de dragoste și a- 
tașament față de patria noastră 
socialistă, față de partid și po
por, că îi sînt caracteristice în
suflețirea și avîntul creator, în
crederea nestrămutată în viitor, 
în cultivarea acestor trăsături 
organizațiile U.T.C.. au folosit 
cu O sporită eficiență învăță
mîntul politic, acțiunile de in
formare politică, simpozioanele 
și expunerile pe probleme ac
tuale, cărora Ii s-a asigurat un 
bogat conținut de idei și o mai 
mare varietate de forme de des
fășurare, Tovarășii Tudor 
Costache, prim secretar al Co
mitetului raional Hîrșova al 
U.T.C. Mihail Moraru, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
Constanța al U.T.C., Colesni- 
cenco Sofronie, prim secretar 
al Comitetului raional Tulcea ăl 
U.T.C., și alții au arătat în cu
vîntul lor preocuparea organi
zațiilor U.T.C. pentru însușirea 
de către tineri a învățăturii 
marxist-leniniste, pentru apro
fundarea documentelor partidu
lui nostru și cu deosebire a ho- 
tărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., pentru cunoaște
rea de către tineri a trecutului 
de luptă a partidului și poporu
lui nostru, a relizărilor obținute 
de oamenii muncii în construc
ția societății socialiste.

La capitolul muncii educati
ve a reieșit că organizațiile 
U.T.C. mai au încă multe de fă
cut pe linia cultivării unei ati
tudini moral-cetățenești înain
tate în rîndul tinerilor. în 
comportarea unor tineri care 
încalcă normele de conviețuire 
socialistă se reflectă slă
biciunile din activitatea organ! 
lor și organizațiilor U.T.C.

Din intervențiile delegaților 
a rezultat că organizațiile 
U.T.C. trebuie să-și îmbunătă
țească substanțial stilul de 
muncă, să lucreze cu întreaga 
masă a tinerilor, să aibă in ve
dere problemele specifice fiecă
rei categorii de tineri în parte.

A

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul 
Petru Enache, prim secre- 
Comitetului Central al U- 

Tineretului Comunist,

e-

tar al 
niunii 
care a transmis un călduros, sa
lut delegaților la conferință, în
tregului tineret din regiunea 
Dobrogea. Vorbitorul a subli
niat că conferința a demonstrat 
elocvent progresele făcute de 
organizația regională U.T.C. 
Dobrogea în principalele dome
nii de activitate, valoroasa ex
periență dobîndită de organele 
și organizațiile U.T.C..

Primul secretat al C.C. al | 
U.T.C. a analizat amplu dife
ritele aspecte ale muncii tine
retului din 
necesitatea 
U.T.C., cu 
drumarea 
partid, să dezvolte răspunderea 
față de muncă a tinerilor, 
pentru a face din participarea 
lor la întrecerea socialistă o 
preocupare permanentă. Cunos- 
cînd angajamentele tinerilor 
muncitori și dificultățile de care 
se mai lovesc ei, organizațiile 
U.T.C. trebuie să le stimuleze 
dorința de a se alia mereu prin
tre fruntașii întrecerii. O subli
niere deosebită a fost făcută în 
ceea ce privește rolul organi
zațiilor U.T.C. în întărirea dis
ciplinei în muncă 
Comitetul regional 
datoria să ajute 
U.T.C. din fiecare 
dustrială, din fiecare întreprin
dere, să stabilească măsuri 
concrete care să ducă la o și 
mai activă participare a tine
retului Ia îndeplinirea tuturor 
sarcinilor de producție.

Tovarășul Petru Enache a 
scos în evidență bunele rezul
tate obținute în agricultura do
brogeană; la obținerea cărora a 
contribuit și tineretul. Organi
zațiilor U.T.C. le revine sarcina 
să militeze pentru generalizarea 
experienței pozitive, (dobîndite 
mai ales în zootehnie. Ele tre
buie să ridice pe o treaptă su
perioară activitatea politică șl 
organizatorică pentru educarea 
tineretului de la sate în spiri
tul dragostei față de muncă, 
pentru o participare mai activă 
a tinerilor în toate sectoarele.

Vorbitorul s-a ocupat în con
tinuare de problemele tineretu
lui studios, accentuînd asupra 
necesității unei atitudini înain
tate față de învățătură,, pentru' 
combaterea fenomenelor de 
disciplină, mediocritate etc.

Tovarășul Petru Enache 
consacrat o mare parte a 
vîntului său muncii educative 
desfășurată de organizația re
gională U.T.C. Apreciind că în 
ultimii ani s-au înregistrat 
succese în acest domeniu, că 
organizațiile U.T.C. din regiune 
au desfășurat o activitate mai 
bogată, mai vie, ținînd seama 
mai' mult de particularitățile 
diferitelor categorii de tineri, 
vorbitorul a subliniat că orga
nizațiile U.T.C. trebuie să depu
nă mai multe eforturi pentru a 
satisface interesul viu pe care ti
nerii îl manifestă pentru cunoaș
terea aprofundată a politicii 
partidului, a tradițiilor sale de 
luptă. In mod deosebit tinerii 
trebuie ajutați în studiul do
cumentelor celui de al IX-lea 
Congres al partidului.

Vorbind despre manifestările 
negative din comportarea u- 
nor tineri, despre atitudinea lor 
ușuratică față de familie, față 
de copiii minori, tovarășul Pe
tru Engche a subliniat că or
ganizațiile U.T.C. procedînd cu 
deosebită grijă tovărășească, 
cu mult tact și discernământ, 
trebuie șă intervină prompt in 
aceste probleme, ajutînd pe ti
neri să-și 
înțeleagă răspunderile ce 
revin, să 
cietate o 
toare moralei noastre socia
liste.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C, s-a referit de asemenea 
la necesitatea lărgirii rînduri- 
lor organizației noastre, la e- 
ducarea politică și ideologică 
a noilor uteciști, a tuturor ute
ciștilor, Ia îmbunătățirea stilu
lui de muncă al organelor și 
organizațiilor U.T.C.

în încheiere, vorbitorul a sub- 
■ liniat importanța Congresului 
: Uniunii Tineretului Comunist, 
eveniment pe care uteciștii, în
tregul tineret din patria noastră, 
îl întîmpină printr-o susținută 
muncă pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor celui de al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român. Vorbitorul și-a expri
mat convingerea că tineretul 
regiunii Dobrogea dovedind 
dragostea și recunoștința sa 
față de partid va munci cu a- 

*vînt sporit alături de întregul 
popor, pentru înflorirea scum
pei noastre patrii socialiste.

într-o atmosteră de puternică 
însuflețire participanții la con
ferință au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R. în te
legramă se arată: „Organiza
ția regională Dobrogea a 
U.T.C., punînd la baza întregii 
sale activități hotărîrile adop
tate de cel de a! IX-lea Con
gres al P.C.R., se angajează 
solemn în fața conducerii 
partidului să se ocupe în con
tinuare cu toată grija de creș
terea și formarea unui tineret 
devotat partidului, patriei și 
poporului, caracterizat prin 
energie și dăruire în muncă, 
prinlr-un înalt spirit de răs
pundere față de îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor 
încredințate de partid".

Participanții la conferință au 
ales noul comitet regional 
U.T.C., comisia de revizie și 
delegații la congresul U.T.C. în 
prima ședință a noului comitet 
regional, tovarășul Ioan Po
pescu a fost reales în funcția 
de prim secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al U.T.C.

industrie, reliefînd 
ca organizațiile 

sprijinul și sub în- 
organizațiilor de

a tinerilor. 
U.T.C. are 
organizațiile 
ramura in-

in-

a
cu-

îndrepte greșelile, să 
le 

aibă în familie și so-, 
atitudine corespunză-

EUGENIU OBREA

Carn ef-------- - -----cinematografic
iesa lui Durren- 
matt (Vizita bătrî- 
nei doamne) a de
venit cunoscută la 
noi nu numai prin 
traducerea și pu
blicarea în „Seco
lul XX" și mai a- 
poi într-un tiraj

de masă în colecția „Biblio
teca pentru toți", dar și prin 
montarea ei pe o scenă a Na
ționalului bucureștean. Pentru 
spectatorii care au făcut pri
ma cunoștință cu teatrul lui 
Fr. Diirrenmatt printr-una din 
căile citate, filmul ce rulează 
în aceste zile pe ecranele ci-

nematografelor le apare într-o 
versiune cu totul originală 
dar care, spre satisfacția noa
stră, nu alterează fondul de
mascator al originalului. Con
flictul piesei lui Diirrenmatt 
ne amintește motivul dintr-o 
nuvelă de Mark Twain („Omul 
care a corupt Hadleyburgul“); 
ipocrizia locuitorilor avuți este 
dezvăluită tot prin tentația 
dezumanizantă a aurului.
Situația inventată de Diirren- 

matt și reluată de regizorul 
Bernard Wiki este prin firea 
ei absurdă. O tînără alungată 
pe nedrept din orășelul Gullen 
se reîntoarce după 20 de ani

drept cea mai bogată femeie 
din lume, aruncînd orașului 
sfidarea a 2 milioane dolari, 
preț al uciderii logodnicului 
vitreg. Tînărul care a părăsit-o 
cu două decenii în urmă pen
tru a se însura cu o fată bo- 4

grid, Bergman, sau s-a gîndit 
că astfel să imprime conflic
tului un conținut omenesc mai 
dramatic ? Cert este că filmul, 
în versiunea pe care o oferă, 
realizează un plus de tragism 
tocmai prin alăturarea celor

„ Vizita“
gata e acum negustor cu vază. 
Orașul scăpătat e cuprins de 
furia aurului, ipocrizia ascun
să de conveniențe, dezvăluin- 
du-se brutal.

Se poate formula următoarea 
întrebare : regizorul a întine
rit-o apreciabil pe bătrîna 
doamnă pentru a accesibiliza 
rolul fizionomiei actriței In-

doi foști îndrăgostiți, la o vîr- 
stă cînd viața s-ar părea că 
mai poate fi reluată chiar și în 
condițiile marei sfidări a au
rului. Dar, în același timp, re
luarea idilei după 20 de ani in
troduce o notă de melodramă, 
inexistentă în teatrul drama
turgie. Regia a dat o subtilă 
gradație evoluției ipocriziei

DIN AGENDA
CORESPONDENTULUI
VOLUNTAR

A
înfruntând viscolul

La marginea satului Oprișița, 
raionul Vaslui, in apropierea 
grajdurilor cooperativei agri
cole de produefie, casa fami
liei Fotache primea pieptiș îu- 
ria viatului și a zăpezii.

Cei doi frați, Nelu și Mihai 
Fotache, au observat la un 
moment dat că grajdurile sint 
ameninfate sâ fie blocate de 
troienele de zăpadă. Animalele 
erau flămînde. Nelu s-a în
dreptat, prin nămeți, către sat 
ca să anunfe oamenii, în vre
me ce Mihai își croia drum spre

ușa grajdului. înaintarea ambi
lor era anevoioasă din cauza 
vintului și zăpezii. După un 
timp au sosit eițivâ oameni 
din saț; intr-o oră intrările 
au fost degajate de zăpadă, iar 
după alte ore s-a putut ajun
ge la șirele de paie și apoi la 
animale. Faptele celor doi trac
toriști sînt firești, ele au un 
suport puternic, grija pentru 
bunul obștesc.

TOMA VASILE 
profesor

Operatorii Manea Ion și Palade Tiluță, de la Combinatul de 
cauciuc sintetic și produse petrochimice — orașul Ghedrghe 
Gheorghiu-Dej, au fost evidențiați lună de lună în întrecerea 
socialistă pe anul 1965, pentru conștiinciozitatea cu care s-au 

achitat de sarcinile de plan
Foto: FLORIN ȚAGA 

ajustor

Fertilizarea ogoarelor
Cooperativele agricole de producție din raionul Gherla au în

ceput o largă campanie de fertilizare a peste 1 500. ha, cu 33180 
tone bălegar. Mobilizîndu-se mijloacele de transport și forța de 
muncă necesare, membrii cooperatori din Mociu au fertilizat 
deja o suprafață de 60 ha cu 1 200 tone bălegar, cei din Mintia 
— 50 ha, din Chesău 50 ha.

Nesatisfăcător se desfășoară această acțiune în cooperativele 
din Căian, Lujerdiu, Coasta, Vaida Cămăraș, unde nu sînt mo
bilizate nici jumătate din mijloacele existente pentru transportul 
îngrășămintelor. Este necesar ca în aceste unități consiliile * de 
conducere să ia măsuri practice, operative, în vederea mobili
zării tuturor forțelor de care dispun pentru a rezolva în condiții 
optime poblema transportului pe cîmp a îngrășămintelor naturale.

LEON SOREANU
tehnician agronbm,

Arta plastică la sate
Pentru dezvoltarea 

gustului estetic în 
rindurile țăranilor co
operatori, Comitetul 
de cultură și artă 
Mizil a organizat în 
comunele Fulga, Cio- 
rani, Clondiru. și 
Ceptura simpozioane 
plastice pe tema 
„Grigorescu și Lu- 
chian — clasici ai 
picturii noastre". In 
afară expunerilor 
privind viața și acti

vitatea celor doi ar
tiști, s-au prezentat 
albume de reprodu
ceri după picturile 
aflate în Galeria Na
țională de artă. Mi- 
croexpozițiile organi
zate au trezit un le
gitim interes în rîn
dul vizitatorilor. Bi
bliotecara Dorina U- 
lidea a prezentat mo
nografiile „Grigores
cu" de Barbu Bre- 
zeanu și „Luchian' 
de Petre Comarnescu.

Faptul că peste 400 
de cooperatori au 
participat la aceste 
simpozioane confir
mă interesul stârnit 
pentru artele plasti
ce. Ai fi de dorit ca 
astfel de manifestări 
să figureze perma
nent în calendarul 
de acțiuni al Comite
tului de cultură și 
arta Mizil.

V. PORUMBOIU 
activist cultural

In întîmpinarea primăverii
In serele I. G R. Sînnicolau 

Mare se pregătesc covoarele 
multicolore de flori ce vor ieși 
în întîmpinarea primăverii îm
podobind parcurile orașului ; 
peste 60 000 panseluțe, 29 000 
fire begonia și coleius citron, 
10 000 fire agaratum, 12 000 
alternatera etc.

Deși timpul este nefavorabil, 
au început lucrările de con
struire a răsadnițelor pe o su
prafață de 150 m.p., s-au trans

portat peste 15 vagoane gunoi 
de grajd și s-au făcut paturile 
unde urmează să fie sădite flo
rile.

Lucrările se desfășoară sub 
directa supraveghere a mai
strului grădinar Ion Sarkozi. ■

Pentru magazinele de flori 
din oraș s-au pregătit 5 000 de 
ghivece cu diferite flori.

GH. NEGRICIOIU 
funcționar

ce-și dă arama pe față. De la 
recomandarea făcută de pri
mar doamnei Miller de a nu se 
arăta în preajma soțului, cînd 
acesta se va întîlni cu fosta sa 
iubită (cîndva renegată dar a- 
cum elogiată pentru că este 
bogată) trecînd prin refuzul 
formal al notabililor de a pri
mi propunerea Karlei (dar 
cumpărînd pe datorie de la 
magazinul Muierilor pe care îi 
consideră îndatorați), pînă la 
instaurarea legii marțiale, și 
simulacrul de proces din plata 
publică, sîntem martorii unui 
șirag de evenimente ce au da

rul de a arăta în adevărata ei 
lumină „onorabilitatea" bur
gheză. Filmul urmărește cu a- 
bilitate duelul Karlei cu orașul 
aflat în delirul îmbogățirii. 
Karla supraveghează de la 
balconul hotelului mișcările 
târgoveților ce foiesc prin pia
ța publică. Pîndind din foto
liul ei, Karla împrumută ae
rul și agresivitatea panterei pe 
care o ține în cameră și care 
odată scăpată prilejuiește ad
mirabila secvență a falsei tu
nători a felinei (Locuitorii din 
Gullen, avizi să cîștige premiul 
pus de bogătașă pe capul fo
stului ei logodnic folosesc 
gloanțele nu pentru a ucide 
pantera, ei încercînd să-l asa
sineze pe nefericitul negustor, 
victimă a ipocriziei). Cei doi 
îndrăgostiți, Ingrid Bergman, 
(o glorie a filmului pe care o 
reîntâlnim după o îndelungată 
absență) șl Anjțhpny Quinn 
susțin la o înalta tensiune ar
tistică partitura filmului.. .

Ecranizarea regizorului Ber
nard Wiki, de al cărui film an
terior „Podul" he amintim 
încă cu emoție, deși a trecut 
mai bine de un an de la pre
zentarea sa pe ecran, satisfa
ce, fiind realizată la un nivel- 
artistic de ținută deși, uneori 
nu rezistă unor, clișee erotice, 
ca eternul nud de femeie fil
mat printre trestii bătute 'de 
vînt.

ATANASIE TOMA



ANCHETA"
NOASTRĂ

1. Prof. dr. G. DRAGAN
Decan al Facultății de energe
tică a Institutului politehnic 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej"

2. Prof. dr. doewit Gr. POPA Decan al Facultății de chimie 
— Universitatea București

3. Prof. univ. dr. GH. CIOGOIEA Decan al Facultății de farmacie
— I.M.F. București

4. Prof. ing. P. DROGEANU Decan al Facultății de mașini 
și utilaje pentru construcții a 

Institutului de construcții

5. Ing. C. IONESCU Decan al Facultății de tehno
logia și chimizarea țițeiului și 
gazelor a Institutului de petrol, 

gaze și geologie

în domeniul energeticii și al 
automaticii perspectivele efec
tuării cercetării științifice sînt 
deosebit de mari. Planul de 
10 arii pentru perioada 1966— 
1975 reprezintă o nouă și im
portantă etapă în dezvoltarea 
bazei energetice și electrifica
rea țării.

Cele 200 cadre didactice ale 
Facultății de energetică a 
politehnicii bucureștene pot 
aduce o contribuție impor
tantă la împlinirea planului de 
dezvoltare a energeticii.

Pornind de la acest obiectiv, 
noi am întocmit un plan amă
nunțit despre care aș vrea să 
spun cîteva cuvinte în cadrul 
anchetei ziarului „Scînteia ti
neretului".

în cazul catedrelor cu cursu
ri de specialitate, majoritatea 
problemelor ce urmează a ii 
studiate au o tematică strîns 
legată de necesitățile imediate 
ale producției, iar unele din 
aceste lucrări au fost introduse 
în planul de cercetare al cate
drei respective pe baza unor 

cereri ale diferitelor întreprin
deri.

Astfel, în cadrul catedrei de 
mașini hidraulice se prevede 
studiul teoretic și experimen
tal al curgerii lichidelor reale 
prin labirinții de etanșare a 
mașinilor hidraulice, lucrare 
care interesează în mod deose
bit producția și care urmează 
a fi efectuată în colaborare cu 
Institutul de mecanică aplica
tă al Academiei; menționăm 
de asemenea lucrarea privind 
studiul regimului optim de a- 
tenuare a undelor de viitură 
într-o cascadă de uzini hidroe
nergetice, solicitată de Comi
tetul de Stat al Apelor.

Planul de cercetare pe anul 
1966 al catedrei de centrale e- 
lectrice cuprinde probleme ca : 
rezolvarea problemelor tehni- 
co-economice în energetică cu 
ajutorul calculatoarelor elec
tronice ; studiul alegerii solu
țiilor optime pentru stații de 
foarte înaltă tensiune,- studiul 
siguranței în funcționarea in
stalațiilor electroenergetice 
etc. în cazul catedrei de rețele 
electrice se prevede : studiul 
regimurilor tranzitorii în rețe
lele electrice de înaltă tensiu
ne cu ajutorul calculatoarelor 
electronice; modelarea unei li
nii de transport de înaltă ten
siune pentru studiul fenome
nelor tranzitorii; calculul sta
bilității statice cu ajutorul cal
culatoarelor cifrice etc.

I.a catedra de automatică 

tema de cercetare „Releu de 
distanță cu caracteristică uni
versală complet tranzistorizat" ,- 
„variantă trifazică" a cărei fe- 
zolvare urmează a fie efectua
tă în colaborare cu întreprin
derea d? raționalizări și mo
dernizări energetice, are ca 
scop construirea unei releu cu 
performanțe de nivel ridicat, 
deosebit de util industriei 
noastre energetice.

Alegerea unei tematici de 
cercetare corespunzătoare con
stituie una din condițiile pen
tru obținerea unor rezultate 
pozitive în cercetare.

Dar în același timp socot că 
mai sînt necesare următoarele 
măsuri pentru asigurarea unei 
cercetări de înalt nivel știin
țific și tehnic.

a).  Intensificarea colaboră
rii cu departamentele, cu în
treprinderile interesate pentru 
dezvoltarea concretă a proble
mei. Numai printr-o asemenea 
colaborare se pot asigura con
diții mai bune pentru finaliza
rea cercetării, precum și preci
zarea unui plan de cercetare 
de perspectivă a catedrei. Evi
dent, soluționarea unor pro
bleme implică necesitatea unei 
largi colaborări între catedre. 
Totodată, consider că Se im
pune intensificarea colaborării 
cu institutele Academiei și, 
îndeosebi, cu Institutul de e- 
nergetică și de mecanica flui
delor unde există realizări 
teoretice deosebit de intere

sante în anumite domenii 
de cercetare și care pot 
contribui la rezolvarea în co
mun a unor probleme cu as
pect mai complex.

b) Dezvoltarea bazei mate
riale printr-o înzestrare cores
punzătoare a laboratoarelor. 
Vorbind despre înzestrarea la
boratoarelor mă refer totodată 
la auxiliarele de calcul și în 
primul rînd la calculatoarele e- 
electronice, absolut necesare 
pentru rezolvarea unor pro
bleme mai complexe ce apar 
în producție.

c) Lărgirea documentării 
științifice. Astăzi nu se poate 
concepe efectuarea unei activi
tăți științifice fără cunoașterea 
lucrărilor mai importante reali
zate în domeniul respectiv, 
ceea ce implică o documentare 
bine pusă la punct și la zi. Con
sider că majoritatea institutelor 
de învățămînt superior primesc 
destul de multe reviste de spe
cialitate și că prin Institutul de 
documentare al Academiei sau 
prin I.D.T. ne sînt accesibile 
majoritatea lucrărilor științifice 
de care avem nevoie. în schimb 
munca de documentare a fie
cărui cercetător, în cadrul ca
tedrelor, în cadrul facultății, nu 
este suficient de bine organi
zată; punerea la punct a unui 
sistem organizat și eficace de 
documentare va contribui mult 
la efectuarea cercetării știin
țifice în bune condiții.

Problemele menționate au 

stat recent în atenția Consiliu
lui științific al catedrelor Fa
cultății de energetică și s-au 
luat o serie de măsuri menite 
să asigure desfășurarea cerce
tării științifice în cît mai bune 
condiții.

Pentru introducerea în viață 
a acestor măsuri, catedrele de 
specialitate au luat legătură cu 
toate ministerele în vederea in
troducerii în planul de cerce
tare a problemelor care intere
sează producția și la rezolva
rea cărora noi putem aduce o 
contribuție importantă.

Catedra de automatică a 
construit un calculator analo
gic cu 30 amplificatoare opera
ționale și își propune să con
struiască un calculator cifric, 
instalații care vor fi de un real 
folos în efectuarea cercetărilor 
științifice din cadrul facultăți
lor. în cadrul unor catedre și 
laboratoare (centrale electrice, 
tehnica tensiunilor înalte etc.) 
s-au pus de acum bazele unei 
documentări științifice îndeo
sebi prin organizarea unui fi
șier cu fișe bibliografice în do
meniul respectiv.

Am convingerea — dat fiind 
pregătirea și seriozitatea cu 
care este privită problema cer
cetării științifice în facultatea 
noastră — că membrii corpului 
nostru didactic vor aduce în 
viitorul apropiat un aport im
portant în munca de cercetare 
științifică.
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Cuvintele rostite de tovară

șul Nicolae Ceaușescu în Ex
punerea cu privire la îmbună
tățirea organizării și îndrumă
rii activității de cercetare ști
ințifică : „Corpul didactic uni
versitar, care desfășoară o bo
gată și rodnică activitate pen
tru pregătirea tinerelor gene
rații ale patriei noastre, poate 
aduce o contribuție de seamă 
și Ia dezvoltarea și afirmarea 
științei românești participînd 
activ și pe calea creației știin
țifice ia progresul multilateral 
al patriei", — s-au întipărit 
adînc în inimile tuturor cadre
lor didactice din învățămîntul 
superior mobilizîndu-le la o 
muncă și mai susținută, strîns 
legată de economia noastră 
socialistă.

Trecînd la traducerea în 
viață a recentelor documente 
de partid, în cadrul Facultății 
de chimie s-au luat o serie de 
măsuri în vederea îmbunătă
țirii procesului instructiv- 
educativ și a procesului de 
cercetare științifică.

O succintă trecere în revis
tă a planului de cercetări este 
pe deplin edificatoare cu pri
vire la amplitudinea muncii 
noastre în domeniul cercetării 
științifice.

Catedrele de chimie fizică 
și-au prevăzut pentru activi
tatea viitoare rezolvarea unor 
probleme care vor contribui 
la ridicarea nivelului tematic 
și experimental al cercetării 
chimice în domeniile structurii 
atomilor șl moleculelor, teoriei 
cinetice a materiei și cineticii 
reacțiilor chimice, precum și 
în termodinamica chimică.

La catedra de fizico-chimia 
macromoleculelor se acordă o 
atenție deosebită studierii po
limerilor sintetici pe bază de 
furfurol și derivați care să 
aibă o mare stabilitate față de 
apă, agenți chimici și tempe
ratură, să fie neinflamabili și 
impermeabili pentru apă sau 
produse petroliere, dar să aibă 
în același timp proprietăți 
mecanice foarte bune. Acești 
polimeri își vor găsi aplicații 
în construcții hidrotehnice, în 
mine, în irigarea terenurilor 
agricole etc. Alături de rezol
varea unor teme cu caracter 
teoretic, colectivul catedrei de 
fizică generală și-a propus 
teme cu un caracter aplicativ 
ca: studiul proprietăților
magnetice ale rocilor din Do- 
brogea, proprietăților fizice
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Recentele documente de par

tid au constituit pentru cadrele 
didactice din Facultatea de ma
șini și utilaje pentru construc
ții prilejul unei ample analize 
a ■ muncii de cercetare desfășu
rată pînă acum, a întocmirii 
unui plan de cercetare științifi
că substantial îmbunătățit, a că
rui dominantă — perfecționarea 
continuă a utilajelor fabricate 
asimilarea și producerea unor 
mașini și instalații cu înalte 
caracteristici tehnice — este 
dată de intensificarea legături
lor cu producția. 

ale unor semiconductor! orga
nici, amorfi și cristalizați, pre
cum și unele studii privind 
folosirea ultrasunetelor.

Planul de cercetare științifi
că al catedrei de chimie orga
nică este axat pe sintezele u- 
nor substanțe farmacodinami- 
c9 și terapeutice, precum și pe 
sinteza unor clase de combina
ții noi, nestudiate pînă în pre
zent din punct de vedere fi
ziologic. Totodată vor fi Între
prinse o serie de studii ce ur
măresc fundamentarea, în lu
mina cercetării moderne, a 
teoriei structurii, a probleme
lor de stereochimie precum și 
a stabilirii de relații între 
proprietățile fizico-chimice și 
contribuția chimică a diverși
lor compuși organici.

Colectivul catedrei de chi
mie analitică se ocupă de in
stituirea unor metode moder
ne de analiză, cu reactivi or
ganici, în special pentru ele
mentele rare și disperse, me
tode dintre care unele sînt a- 
cum folosite în practică și care 
deschid în viitor perspectivele 
unor colaborări fructuoase cu 
diverse unități de cercetare 
și de producție, ca de exemplu 
Institutul de Fizică Atomică, 
Comitetul Geologic, Uzinele 
„23 August" etc.

Studiul stabilității 
țiunilor complexe în medii 
parțial apoase și 
(solvenți organici), o altă 
recție de cercetare a colecti
vului catedrei de chimie ana
litică, este important nu numai 
din punct de vedere analitic, 
ci și din punct de vedere al cu
noașterii procesului chimic în 
aceste medii, care în viitor 
vor avea aplicații practice.

întreaga activitate științifică 
a catedrei de tehnologie este 
orientată în scopul chimizării 
hidrocarburilor prin procese 
catalitice cu randament ridi
cat. De asemenea, se vor stu
dia procese, catalizatori și teh
nologii care interesează în 
mod direct industria chimică 
din țara noastră, ca de exem
plu catalizatorul și mecanis
mul procesului de oxidare a 
alcoolului metilic la aldehida 
formică (Combinatul chimic 
„Victoria"), proprietățile 
miconductoare 
și activitatea 
de platină în 
formare a
(Rafinăria Brazi) etc.

Sarcinile complexe care re
vin cadrelor didactice și stu
denților facultății noastre din 
programul măreț de dezvolta
re economică, politică, socială 
și culturală a țării, presupune 
noi eforturi pentru perfecțio- 

combina-

neapoase
di-

se- 
ale suportului 
catalizatorului 

procesul de re- 
hidrocarburilor

. . , ,. cercetarea științifică și produc fianarea procesului mstructiv-e- farmaceutică în iuncție de structu-
ducativ, pentru dezvoltarea 
activității științifice, pentru 
îndeplinirea exemplară a ce
rințelor ce stau în fața noa
stră.

Comunicările prezentate în 
cadrul simpozionului „Proble
me actuale in domeniul mașini
lor folosite in industria con
strucțiilor", (incit Ia începutul 
acestei luni în cadrul celei de-a 
XI-a sesiuni științifice a cadre
lor didactice din Institutul de 
construcții București, au scos in 
evidentă o serie de lucrări, 
efectuate de cadrele didactice 
din iacultatea noastră, cu carac
ter de cercetare aplicată- în 
directă legătură cu probleme 
ale producției. Lucrări ca : „Pro
puneri de noi criterii și para
metri pentru determinarea ci
clurilor de reparație ale unoi 
utilaje de construcții", „Contri
buție la studiul betonierelor cu 
amestecare forțată", „Studiul 
marilor vibratoare in vederea 
alegerii parametrilor optimi de 
funcționare la măcinarea ci
mentului", „Formulă parametri
că de extrapolare a rezultatelor 
Încercărilor de fluaj", „Studiul

PLfANURTLE
DE

PERSPECTIVĂ
ALE MUNCII
ȘTIINȚIFICE
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J.
Directivele celui de al lX-lea

Congres al P.C.R. și celelalte do
cumente de partid

sănătății, 
complexe 
de cerce-

______  __ t precizează o- 
biectivele principale ale cercetării 
științifice : ridicarea continuă a 
economiei și culturii țării noastre, 
bunăstarea poporului.

In domeniul ocrotirii 
bazîndu-ne și pe studiile 
organizate în ultimii ani 
tători din diferitele institute, avem 
astăzi posibilitatea de a îndruma 

ra și dinamica stării de sănătate a 
populației.

Ca urmare a cunoașterii morbi
dității prin bolile cardiovasculare, 
tumori maligne, prin boli profesio
nale etc., cercetarea științifică a 
cadrelor didactice din Invătămlntul

asupra tendințelor de rupere 
iragilă a oțelurilor OL 38 (cal
mat și necalmat) folosite ia 
construcții metalice" etc. re
flectă preocuparea cadrelor di
dactice în domeniu! cercetări
lor aplicative.

Deși s-au obținut rezultate 
de natura acelor arătate, cred 
că s-ar ii putut face mai mult 
printr-o legătură mai strinsă 
cu producția, cu institutele de
partamentale Și laboratoarele 
uzinale.

Planul de cercetare științifi
că pe care l-am întocmit în lu
mina noilor documente de par
tid, este axat pe o tematică le
gată direct de problemele de 
primă importanță ce trebuie re 
zolvate în industria construcții
lor de mașini, tn cadrul acestei 
colaborări am prevăzut intensi
ficarea legăturilor cu laboratoa
rele uzinale.

Iată cîteva teme care vor 
face obiectul activității de cer
cetare intr-un viitor apropiat i

plante indigene (Vinca Ro- 
Symphytum Officinalis etc.)

va acorda o atenție deosebită

farmaceutic este astăzi orientată 
spre realizarea de medicamente 
specifice tratamentului acestor 
boli.

Tematica cercetării noastre ști
ințifice este orientată spre cele 
mai importante clase de medica
mente și mai ales a celor cu acți
une citostatică. Menționăm temele : 
sinteza și mecanismul de acțiune a 
unor noi derivați de uretani, noi 
esteri carbamici de sinteză ; studiul 
unor 
sea, 
ș.a.

Se 
lucrărilor de biosinteză în vederea 
obținerii de substanțe importante 
din punct de vedere terapeutic.

Cercetările de biochimie apro
fundează problemele întrebuințării 
enzimelor în terapeutică și acțiu
nea medicamentelor asupra siste
melor enzimatice din organism. 
Astfel, sînt cercetările privind ac
țiunea medicamentelor psihotrope 
asupra sistemelor enzimatice din 
ficat șl creier, precum și cercetă
rile privind izolarea și purificarea 
unor enzime cu acțiune hidroli- 
zantă necesare în tratamentul on
cologic.

In ce privește cercetarea In do-

Aplicații ale izotopilor radio
activi în determinarea parame
trilor materialelor de construc
ții, soluții exacte pentru calcu
lul elementelor plane în dome
niul elastoplastic. Studiul in
fluenței dizlocațiilor asupra u- 
nor fenomene și proprietăți ale 
metalelor, Studii privind utili
zarea vibrațiilor la mecanisme 
și mașini, Studii privind condu
cerea mecanizată a șantierelor 
etc.

La realizarea acestor teme se 
adaugă preocupări privind ela
borarea de standarde și cursuri 
necesare muncii de cercetare 
științifică. Aplicarea în practică 
a rezultatelor acestor cercetări 
va contribui Ia îmbunătățirea 
substanțială a randamentului u- 
nor mașini și instalații, la spo
rirea capacității lor de exploa
tare, la realizarea unor econo
mii importante.

Activitatea de cercetai? ști- 
iiițiiică poate fi lărgită și per
fecționată tn cadrul facultății, 
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meniul controlului medicamentelor, 
orientarea ei în etapa următoare 
va urmări introducerea pe scară 
tot mai largă a metodelor fizice și 
fizico-chimice de analiză, extinde
rea metodelor de dozare în mediul 
anhidru a compușilor organici ș.a.

Astfel, se vor cerceta compiexo- 
nometria aplicată la controlul me
dicamentelor din clasa vitaminelor 
și a barbituricelor, redoxometria în 
mediu neapos aplicată la medica
mentele din clasa antihistaminice- 
lor, studii teoretice și practice în 
vederea aplicării absorpțiometriei 
la determinarea substanțelor *noi 
introduse în terapeutică.

In ceea ce privește substanțele 
de sinteză, colectivele disciplinelor 
de specialitate își îndreaptă aten
ția asupra cercetării în seria oxa- 
zolonelor, noi hidrazide substituite 
cu acțiune antituberculoasă, cer
cetări asupra unor derivați de hi- 
drazină substituită cu acțiune in
hibitoare asupra monoaminooxida- 
zelor, precum și substanțe cu acți
une asupra sistemului nervos cen
trai.

în scopul valorificării resurselor 
naturale, cercetările sînt orientate 
asupra descărcărilor electrice la 
înaltă frecvență în amestecuri de

condiția unei fructuoase activi
tăți de cercetare constînd în 
felul în care există o fuziune 
între facultăți și întreprinderi, 
în măsura in care colaborarea 
cu întreprinderile productive 
are baze temeinice și un carac
ter permanent. Așadar, în efec
tuarea de cercetări aplicative, 
se poate face mult mai mult 
dacă se va perfecționa modul 
de obținere a temelor de Ia în
treprinderi. întreprinderile sînt 
acelea care cunosc cel mai 
bine problemele care trebuie 
să constituie obiectul cercetării 
științifice aplicate, care intere
sează în mod direct rezolvarea 
sarcinilor de plan și au posibi
litatea să ne comunice de ce au 
nevoie, pe măsură ce aceste 
probleme apar Deosebit de u- 
tilă ar fi, in acest sens, existen
ța, în cadrul direcțiilor tehnice 
ale ministerelor, a unei eviden
te o problemelor care reclame 
muncă de cercetare științifică 
șt cate lă fie ținută la zi pe 

gaze, In vederea obținerii unor' 
produși susceptibili de a fi folosiți 
ca materii prime în industria de 
medicamente.

De asemenea, se acordă impor
tanta cuvenită valorificării superi
oare a plantelor medicinale, izo
lării și identificării principiilor ac
tive pentru folosirea lor în tera
peutică.

In domeniul tehnicii farmaceu
tice, cercetările sînt Îndreptate 
spre Îmbunătățirea preparării, sta
bilității și conservării unor forme 
farmaceutice care să asigure o 
acțiune cit mai eficace a medica
mentului, acordlndu-se o atenție 
deosebită unguentelor protectoare 
fală de diversele substanțe vătămă
toare existente în mediul industrial.

Menționăm că în activitatea ști
ințifică se urmărește dezvoltarea 
muncii de cercetare In complex, 
care duce la obținerea de rezulta
te optime, cu finalitate practică.

Pornind de la experiența acumu
lată în prezent de către cadrele 
didactice ale Invătămîntului far
maceutic vom depune toate efor
turile pentru lărgirea continuă a 
arsenalului terapeutic și îmbunătă
țirea permanentă a calității medi
camentelor noastre.

măsura apariției și rezolvării a- 
cestor chestiuni. Contribuția pe 
care ar aduce-o colectivele de 
cercetări, cercetătorii din învă
țămîntul superior ar fi mult mai 
mare. S-ar obține o mare ope
rativitate în rezolvarea necesi
tăților producției. Planul nostru 
de muncă prevede stabilirea 
unor colaborări strînse cu între
prinderile productive, cu insti
tutele Academiei, institutele 
departamentale, cu alte institu
te de Învățămînt superior.

Ansamblul de măsuri pe care 
consiliul științific al facultății 
l-a luat în urma recentelor ho- 
tăriri de partid, la întocmirea 
planului de activitate de cer
cetare științifică este menit să 
ducă ta sporirea aportului co
lectivelor de cercetători din 
^'acuitatea de mașini și utilaje 
pentru construcții. In realizarea 
sarcinilor ce ne revin.

în laboratorul de măsurători electrotehnice al Politehnicii 
bucureștene

Foto: T. DUMITRESCU

Expunerea tovarășului Nico
lae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., cu privire la 
îmbunătățirea organizării și în
drumării activității de cerceta
re științifică deschide largi per
spective științei românești, ac
tivității oamenilor de știință, 
specialiștilor, cercetătorilor ca
re lucrează în acest domeniu 
de mare importanță în econo
mia și cultura statului nostru 
socialist.

Deși au existat unele succese 
în lucrări comunicate la diver
se sesiuni științifice, (publicate 
în reviste de specialitate), ela
borări de tratate și monografii, 
cit și în rezolvarea unor teme 
de cercetare contractate cu u- 
nele întreprinderi, în facultatea 
noastră pînă acum activitatea 
de cercetare științifică nu s-a 
desfășurat pe măsura necesită
ților și posibilităților existente.

Analizînd activitatea de cer
cetare științifică în lumina o- 
rientării date de partid, Consi
liul științific al Facultății noas
tre a trecut la elaborarea u- 
nui plan de muncă riguros în
tocmit pentru a valorifica cu 
răspundere potențialul științi
fic de care dispunem. Au fost 
modificate și completate planu
rile de cercetare ale catedrelor 
pe anul 1966, orientindu-se 
spre o tematică care va trebui 
să converge spre rezolvarea 
problemelor majore ale indus
triei și prelucrarea țițeiului.

Tematica de cercetare se în
cadrează în problematica gene
rală de colaborare evitîndu-se 
paralelismul în cercetare, asi- 
gurîndu-se corelarea științifică 
a problemelor abordate.

Planul tematic a fost întoc
mit în urma unei analize con
crete, reale, a problemelor pe 
care le ridică producția, avin- 
du-se în vedere ultimele reali
zări ale științei și tehnicii mo
derne. în cadrul noului plan de 
cercetare științifică figurează 
teme ca . epurarea apelor rezi
duale cu recuperarea de nitro- 
aromate, fenoli și aldehidă for

mică, dezbenzinarea gazelor de 
înaltă presiune, studiul cineti
cii reformării catalitice și a 
cracării catalitice, aplicarea 
zeoliților sintetici la îmbunătă
țirea cifrei octanice a benzine
lor, reacții competitive de al- 
chilare, studiul complecșilor cu 
transfer de sarcină ai hidro
carburilor, studiul chimic al 
compoziției țițeiurilor și a unor 
fracțiuni, studiul privind îmbu
nătățirea parametrilor de func
ționare a cuptoarelor folosite 
în rafinării etc. Rezolvarea a- 
cestor teme va fi de natură să 
îmbunătățească simțitor perfor
manțele unor instalații indus
triale, sau vor contribui la so
luționarea unor produse legate 
de pregătirea de materii prime, 
creșterea randamentelor sau 
îmbunătățirea calității produ
selor.

Realizarea acestor teme se va 
traduce în economii importan
te în domeniul industriei petro
lului și petrochimiei.

în ansamblul de măsuri pre
văzute pentru bunul mers al 
activității de cercetare științi
fică, un accent deosebit se pu
ne pe formarea de cadre tinere 

■pentru cercetare, înarmate cu 
profunde cunoștințe de specia
litate, cu cele mai moderne 
metode de investigație Condu
cerea facultății acordă multă 
atenție cadrelor didactice tine
re. Ele sînt încadrate în co
lective de cercetare, (alături de 
cadre didactice cu experiență) 
în care își însușesc nu numai 
tehnica de lucru dar și o do- 

. cumentare amplă care să le 
permită înțelegerea și inter
pretarea rezultatelor obținute. 
Pentru asigurarea unei bune 
pregătiri fundamentale, cadre 
didactice tinere au fost îndru
mate să urmeze la fără frec- 

. vență cursurile unor facultăți 
de matematică, fizică cit și 
cursurile de limbi străine orga
nizate in institut.

Colectivul de cadre didacti
ce al Facultății de tehnologia 
și chimizarea țițeiului și gazu
lui este hotărît să depună o 
muncă perseverentă în activi
tatea de cercetare științifică, să 
obțină rezultate pe măsura po
sibilităților existente, traducînd 
astfel in viață hotar ir ile parti
dului privind creșterea contri
buției științifice în sfera pro
ducției materiale.



Vnde mergem
sîmbătă seara?

ntrebarea aceasta 
și-au pus-o sîmbă
tă seara sute de 
tineri din Arad. 
Pe drept cuvînt, 
fiecare în afară de 
cele 6 cinemato
grafe alt mijloc 
de distracție nu

aveau. Nu se organizase nici
măcar una din obișnuitele re
uniuni tovărășești. „Pe tinerii 
noștri îi găsiți pe Corso, la o 
cafea, sau la restaurant", îmi 
mărturisise tovarășul Ion Be
de, de la Comitetul orășenesc 
Arad al U.T.C. Și asta fiindcă 
ușile cluburilor stau închise. 
Situat în centrul orașului, clu
bul Uzinelor de vagoane m-a 
întîmpinat cu un val gros de 
fum de țigări; vreo 40 de pen
sionari erau strînși în jurul 
meselor de șah. La mesele de 
ping-pong — 7 tineri: doi ju
cau, restul, „galeria", aștep- 
tînd să le vină rîndul. Televi-
zorul închis, sala de lectură la 
fel. La clubul O.C.L. am gă
sit doar orchestra care... făcea 
repetiție pentru reuniunea de 
a doua zi. Celelalte șase clu
buri din oraș aveau ușile în
chise.

Duminică seara situația s-a 
mai „înviorat". La clubul Uzi
nelor de vagoane era reuniune. 
Am reținut două lucruri; o 
orchestră foarte bună și un 
concurs de dans (anemic!). 
Oare asta ajunge pentru cei 
peste 200 de tineri aflați în sa
lă, veniți să-și petreacă la 
club puținele ceasuri de răgaz, 
dinaintea unei noi săptămîni 
de muncă ?

„Dans", „dans" : două săgeți 
indicatoare, alături de tăblița 
cu numele străzii, îndreptate 
către clubul O.C.L.; 15 tineri 
(aceiași care participaseră și 
la conferința premergătoare 
dansului) — stăteau în fața 
cîtorva sticle de bere (era și 
bufet „bine asortat" !). La ușă 
peste 100 de tineri care 
se codeau să intre. „Nu sînt 
fete" — ne-a spus tov. Miloș 
Creța din comitetul sindica
tului. „Nu vor să vină".

„De ce nu vin tinerii 
la club?**

„întrebare clasică" — ne-a 
replicat tov Gh. Sandici, di
rectorul clubului muncitoresc 
al Uzinelor de vagoane ; „Noi 
am organizat multe acțiuni, 
dar participarea tinerilor lasă 
de dorit". întrebarea se pune : 
cum s-au organizat acele mul
te acțiuni ? S-au consultat ti
nerii ? A existat permanent o

In iunie la Mamaia

Festival internațional 
al filmului de animație

In luna iunie va avea loc la Ma
maia primul Festival international 
al Ulmului de animație.

La recomandarea asociației in
ternaționale de specialitate, acest 
iestival se va desfășura din doi 
în doi ani. El va constitui a doua 
mare competiție de acest gen din 
Europa, după cea de la Annecy. 
Purtînd emblema ,,Imaginația omu
lui în serviciul umanității", a- 
ceastă manifestare cinematografică 
își propune să promoveze creații
le puse în slujba ideii de pace, 
prietenie și fericire în lume. Spre 
deosebire de celelalte festivaluri, 
la Mamaia se vor acorda cinci 
mari premii, în loc de unul, cum 
se obișnuia pînă acum.

Cineaștii noștri se pregătesc in
tens pentru acest eveniment artis
tic. Ei lucrează în prezent la 14 
iilme. Realizatorii lor vor fi regi
zorii Ion Popescu-Gopo, Bob Că- 
linescu, Ol-imp Vărășteanu, Liviu 
Ghigorț, Iulian Hermeneanu, poe
tul Marin Sorescu, pictorul Sabin 
Bălașa, sculptorul Valeriu Chen- 
de și alții.

(Ager preș)

Să nu uiți că ești 

tată!...
(Urmare din pag. I)

Școala a prezentat o infor
mare în legătură cu situația 
la învățătură a fiilor celor ce 
muncesc la „23 August" și 
înscrierile la cuvînt ale pă
rinților nu se mai terminau, 
fiecare avînd de pus o între
bare, de spus un cuvînt, de 
făcut o propunere. Iar faptul 
este foarte firesc. „Copilul, 
spunea tovarășul Iancu Al- 
ceste, controlor tehnic, este 
averea noastră cea mai mare. 
Pentru el muncesc în uzină, 
la el mă gîndesc în toate zi
lele cînd — trimis cu sarcini 
de producție — parcurg, țara 
în lung și lat“.

Șirul ideilor care s-au dis
cutat este foarte lung, deose
bit mi se pare însă să remar
căm că într-o serie de pro
bleme, aproape toți părinții 
s-au declarat de aceeași păre
re. Mult și foarte interesant 
s-a vorbit despre necesitatea 
ca familia să-l obișnuiască pe 
copil cu munca.

„Sînt unii părinți, spunea 
forjorul Bogdan Filon, oare 
cred că dacă și-au îmbrăcat 
copilul cu pantaloni buni, cu 
cămașă bună, dacă-1 hrănesc 
cu mîncare aleasă și nu-1 
mai pun la nimic altceva îl 
și cresc bine“. Tovarășul Fi
lon se declara împotriva creș
terii „florilor nebătute de 
vînt". „încă de cînd era mică, 
spunea și tovarășul Matei 
Dumitru, lăcătuș, a cărui fii
că a fost citată ca foarte 
bună la învățătură, noi am 
obișnuit-o pe fata noastră să 
îndrăgească munca, am pus-o, 
în casă, la unele treburi ne
cesare".

Consfătuirea a dat răspun

strînsă colaborare între orga
nizația U.T.C. și comitetul 
sindical ? Au devenit tinerii 
organizatorii propriilor lor ore 
libere ? întrebările referitoare 
la existența unor astfel de 
preocupări au căpătat — in
variabil, direct sau indirect — 
un răspuns negativ. Or, prin 
aceste răspunsuri ajungem la 
răspunsul și la „întrebarea 
clasică" de mai sus. Ridicarea 
continuă a nivelului cultural 
al tineretului, implică și exi
gența mereu crescîndă a aces
tuia față de ceea ce i se oferă. 
Din această cauză unele acți
uni organizate de cluburi sînt 
uneori sortite eșecului. Să lu
ăm un exemplu: în planul de 
activități pe luna ianuarie al 
clubului Uzinelor de vagoane 
figurează 7 prelegeri despre 
probleme legate direct de pro
ducție și una despre compor
tarea tinerilor în viață și uzi
nă. Sînt necesare discuții des
pre reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității, res
pectarea normelor de teh
nica securității muncii etc., 
dar așa cum au fost ele con
cepute — o simplă prelegere 
— fără antrenarea directă a 
tinerilor în asemenea dezba
teri — nu s-au bucurat de 
un auditoriu numeros. Și-au 
pus comitetul U.T.C. și condu
cerea clubului întrebarea cum 
se face că la întîlnirile cu 
muncitorii vîrstnici ai fabricii 
asistența s-a ridicat la cîteva 
sute de tineri ? Răspunsul îl 
dăm noi: relatările acestora 
despre condițiile de muncă 
de pe vremea patronilor, 
despre viața calfelor și uce
nicilor, despre peregrinări
le oamenilor în căutare de lu
cru, despre lupta partidului 
în ilegalitate au trezit un real 
interes în rîndul tineretului, 
tocmai prin noutatea și con- 
cretența celor relatate. Cu cită 
satisfacție au vorbit tinerii 
despre marca fabricii, despre 
calitatea produselor, auzind de 
la cei vîrstnici că pînă nu de
mult importam arcuri pentru 
vagoane, iar azi am ajuns să 
exportăm. Iată într-adevăr ac
țiuni demne de luat în seamă. 
Dar astea țin de domeniul 
trecutului. Acum altfel stau 
lucrurile: la conferința
„Cum să ne comportăm în 
viață și-n uzină" au partici
pat cîteva zeci de elevi de la 
școala profesională. Dacă în 
locul unei conferințe ar fi fost 
organizată o dezbatere, porni
tă de la unele cazuri concrete, 
interesul tinerilor ar fi fost 
neîndoielnic mult mai mare.

Toate acestea lasă să se în ION BISTREANU

In lumea basmelor... (elevii clasei a IlI-a a Liceului nr. 4 din Brașov la o audiție cu tema „Ion Creangă")
Foto: S. VIOREL

suri interesante la unele în
trebări privind controlul acti
vității copiilor acasă, legă
tura familiei cu școala. Iată 
cîteva spicuiri din interesan
tele discuții purtate.

„Nu neg că problema tim
pului, pentru un părinte, este 
foarte importantă, reală. Nu-i 
un motiv însă să nu ne mai 
ocupăm deloc de copii. Eu 
plec lunar 16—20 de zile în 
provincie, așa îmi cere mun
ca. Și totuși, eu sau soția, ți
nem foarte des legătura cu 
școala. Am numărul de tele
fon al tovarășei diriginte per
manent la mine, și dînsa știe 
telefonul meu din uzină. Cel 
puțin pe această cale și tot 
mă informez ce face fiica mea 
la școală" (Iancu Alceste).

„Eu controlez îndeaproape 
lectura fiicei mele, modul în 
care își organizează timpul 
liber. N-am lăsat fata să-și 
irosească puritatea sufleteas
că, visurile curate de tînără 
citind orice maculatură. Am 
socotit de datoria mea de pă
rinte să-l îndrum pe copil nu 
numai să stea cu cartea în 
mină, dar să văd și ce carte 
e aceea, să știu cu cine e prie
ten, ce învață și de unde în
vață" (Dumitru Matei).

„Ca profesor, mă simt mîh- 
nit cînd văd că nici jumătate 
din copiii dumneavoastră nu 
vin la școală cu carnetele de 
note semnate. Asta înseamnă 
că tot atîți părinți scapă din 
vedere să-și controleze zilnic 
copiii" (prof. Gh. Cristescu).

„V-ați interesat ce vise își 
făurește băiatul sau fata dum
neavoastră, ce doresc ei să 
facă în viață ? V-ați întrebat 
dacă le place sau nu să mun
cească 2 Pun această între
bare fiindcă vin la mine unii 
părinți care, din prea multă 
dragoste, ascund lipsurile co
piilor, ne cer, uneori, să nu 
fim atît de exigenți cu ei. 
Dumneavoastră puneți „C.T.C." 
-ul pe un produs frumos am

trevadă lipsa de preocupare a 
conducerii clubului și a comi
tetului U.T.C. pentru o serie 
de acțiuni care ar fi trebuit 
să trezească un interes justi
ficat în masa de tineri.

Și totuși tinerii vin!
O acțiune se apreciază după 

interesul pe care-l stîrnește. 
Dezbateri interesante de etică 
cetățenească, întîlniri cu acti
viști de partid și de stai, sim
pozioane la care sînt invitați 
oameni de știință și cultură, 
seri literare, audiții muzicale, 
sînt un bun prilej de a aduna 
tinerii la club.

Montajul literar „Cîntare 
omului", seara de poezie ger
mană de la clubul U.T.A., sim
pozioanele de la Uzinele de 
vagoane pe care le-am a- 
mintit mai sus, medalionul 
Eminescu, organizat la Uzi
na de reparații, concursul 
„Să cunoaștem regiunea Ba
nat" (propus de muncitori!) 
s-au bucurat de o largă popu
laritate ; o frumoasă reuniune 
pentru tineret a fost organi
zată la Uzinele de strunguri, 
în colaborare cu organizația 
U.T.C. de la „Tricoul roșu", pe 
tema „Prietenie. tovărășie, 
dragoste". Nelimitîndu-se la o 
simplă prelegere pe această 
temă, simpozionul organizat 
s-a dovedit eficient prin par
ticiparea activă a tinerilor 
prezenți la discuții.

„M-ar interesa o întîlnire 
cu artiști și cu scriitori. 
Am afla multe lucruri". 
(Mircea Tudor, tehnician la 
U.V.A.), „N-ar fi rău să se or
ganizeze seri de inițiere muzi
cală (Kurutz Dezideriu — ma- 
trițer la Electrometal-Arad) 
„Despre dragoste" (Oană Ilea
na — muncitoare la U.T.A). 
Iată numai cîteva teme aflate 
la o scurtă anchetă în mijlo
cul tinerilor, efectuată însă de 
noi, nu de organizația U.T.C. 
sau de tovarăși din conduce
rea clubului amintit.

Fiind întrutotul de acord 
cu necesitatea permanentei 
colaborări dintre organizația 
U.T.C. și sindicat, fără de care 
nu se pot înfăptui asemenea 
cerințe ale tinerilor, tovarășul 
Petre Borlea — secretar al 
Comitetului orășenesc Arad al 
U.T.C., ne-a mărturisit: „S-a 
ridicat de multe ori această 
problemă, s-a întrunit activul 
U.T.C., s-au făcut propuneri, 
dar s-a rămas la propuneri".

Cînd se va depăși acest 
stadiu ?

balat, dar despre care știți că 
nu este de calitate ? Nici noi 
n-o s-o facem". (Prof. Roman 
Aurel).

...Invitația colectivă la exi
gență, dublată de schimbul de 
experiență privind creșterea 
copiilor, de propunerile foarte 
importante (printre care aceea 
ca uzina să ajute, acolo unde 
există posibilități, ca un nu
măr de părinți să fie trecuți 
în schimburi care să le per
mită mai mult supravegherea 
copiilor), toate acestea au 
făcut ca inițiativa organiza
ției de partid de la Uzinele 
„23 August", a conducerii li
ceului nr. 38 să se bucure de o 
reală apreciere, să fie solici
tată repetarea ei cu o mai 
mare frecvență.

Și n-ar fi rău dacă repeta
rea ei ar avea loc și în alte 
uzine sau colective de muncă, 
nefiindu-ne indiferent cum 
cresc, cum se dezvoltă cei 
mai tineri membri ai marii 
noastre familii socialiste.

Cw răspundere 

de buni gospodari 
(Urmare din pag. I) 

ze deficiențele care s-au ma
nifestat în majoritatea sec
toarelor de producție. Cu toate 
că darea de seamă nota că 
„Consiliul de conducere, res- 
pectînd întru totul hotă- 
rîrile adunării generale, a 
analizat în ședințele sale 
activitatea tuturor sectoare
lor și toate problemele ca
re s-au ivit", realitatea 
este alta. Multe din cele 24 de 
ședințe pe care consiliul le-a 
ținut anul trecut, s-au trans
format în discuții „libere" și 
s-au încheiat fără hotărîri 
concrete. De asemenea, chiar 
unele hotărîri care au fost

în zbor planat

® Ieri a părăsit 
Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Torino, 
delegația sportivă 
studențească a Ro
mâniei, care ne va 
reprezenta la Univer
siada de iarnă. După 
cum s-a mai anunțat,

11 puncte ; Bilek (Ungaria) 10,5 
puncte ; Ivkov (Iugoslavia) 10 
puncte.

în ultima rundă, Polugaevski a 
remizat cu Filip, Szabo l-a învins 
pe Donner, iar Bilek a remizat cu 
Ney.

țara noastră participă la turneul de 
hochei pe gheață și la competiția 
de patinaj artistic. Lotul român cu
prinde pe : Letiția Păcurariu — 
Radu Ionian (patinaj artistic), 
Dumitraș, Sofiap, loneșcu, Făgăraș, 
Varga, Vacar, Scheau, Szabo I, 
Calamar, Szabo II, Ștefanov, Fio- 
rescu, Pană și Mihăilescu (hochei 
pe gheață).

® Revista engleză ,,Athletics 
Weekly" a publicat rezultatul unei 
anchete care a avut ca scop desem
narea celor mai bune atlete ale 
tuturor timpurilor.

Pe locul întîi este clasată olan
deza Fanny Blankers Koen, cîștigă- 
toarea a patru medalii de aur la 
Jocurile Olimpice din 1948. Pe lo
cul doi figurează recordmana mon
dială și campioană olimpică la să
ritura în înălțime Iolanda Balaș 
(România), iar pe locul trei record
mana mondială la aruncarea greu
tății Tamara Press (U.R.S.S.).

® Turneul marilor maeștri din 
cadrul festivalului șahist de la 
Beverwijk a fost cîștigat de Lev 
Polugaevski (U.R.S.S.) cu 11,5 
puncte, urmat de Szabo (Ungaria)

luate nu au fost duse la în
deplinire.

— Darea de. seamă releva că 
anul trecut o parte din 
terenurile cooperativei au fost 
inundate; satul era înconjurat 
de apă, ca o insulă. Și în acest 
timp, școala noastră de viță s-a 
uscat din lipsă de... apă, — 
mărturisea ION AZOIȚII. Ni 
s-a dat ce-i drept un motor. 
L-am folosit însă o singură 
dată, apoi s-a defectat și cu 
toate insistențele noastre la 
conducere, motorul este și a- 
cum defect. Așa s-a pierdut 6 
producție în valoare de cirxa 
50 000 lei.

— Nici de brigăzile din sa
tul Măcărești nu s-a ocupat 
consiliul de conducere — ară
ta CONSTANTIN BOUREA- 
NU. întreținerea culturilor și 
recoltatul s-au desfășurat cu 
mare întârziere, și din această 
cauză, producțiile realizate au 
fost cu mult sub posibilități; 
numărul zilelor-muncă a fost 
totuși depășit cu cîteva mii.

— Lipsa de preocupare a 
consiliului de conducere — a- 
răta și brigadierul zootehnic 
VASILE S. — m-a lipsit și 
pe mine de ajutorul pe care 
ar fi trebuit să-l primesc. 
Lipsa furajelor și adăposturi
lor corespunzătoare sînt cau
zele principale care au dus la 
o producție scăzută de lapte și 
la înregistrarea unui procent 
ridicat de mortalitate la puii 
de pasăre și tineret taurin.

Iată, așadar, neajunsuri care 
au diminuat veniturile coope
ratorilor din Prisăcani cu mai 
mult de 1 100 000 lei. Lecția 
anului trecut este aspră 
dar instructivă. A fost justă, 
de aceea, aprecierea celor 
peste 20 de participanți la dis
cuții și anume că, pentru de
ficiențele care au existat de 
vină sînt nu numai membrii 
consiliului de conducere, bri
gadierii, specialiștii ci și coo
peratorii înșiși care deși le-au 
observat pe parcurs, datorită

® Schiorii noștri 
își continuă la sfîr- 
șitul acestei săp- 
tiîmîni activitatea 
competițională. Sîm
bătă și duminică, ei 
se vor întrece în
tradiționala competi
ție ,,Cupa Poiana", 

în al cărui program sînt incluse 
probe alpine, de fond și sărituri de 
la trambulină.

Concursul. va reuni schiori frun
tași din Sinaia, Bușteni, Petroșeni, 
Brașov, printre care Tăbăraș, 
Gohn, Iovici, Gh. Bălan, Ilona Mi- 
cloș (alpine), Dinu Petre, Șt. Dră- 
guș, C. Bădescu, N. Sfeta, Marcela 
I.eampă (fond), Eros și Voinea (să
rituri).

® La Bratislava a continuat în
trecerea celor mai buni patinatori 
europeni. în proba de perechi, 
după executarea figurilor impuse, 
în clasament conduce cuplul so
vietic Eelousova — Protopopov, 
care a totalizat 104 puncte. Pe 
locurile următoare se află perechi
le Juk — Gorelik (U.R.S.S.) cu 
101,04 puncte; Glockshuber — Da- 
nne (R.F. Germană) cu 96 puncte

(Agerpres)

unei greșite înțelegeri perso
nale pentru avutul obștesc, 
nu au acționat, nu au luat 
atitudine. Cît de dăunătoa
re poate fi o astfel de po
ziție, și-au dat seama cu toții 
la sfîrșitul anului, iar nivelul 
combativ ridicat al adunării 
generale, profundul său carac
ter de lucru cu numeroase 
propuneri concrete, constituie 
garanția sigură că o asemenea 
situație nu se va mai repeta. 
Dezbătînd sarcinile de produc
ție pe anul 1966 precum și 
proiectele noului statut al coo
perativei de producție, cel al 
uniunilor cooperativelor și al 
Casei de pensii, adunarea ge
nerală a scos în relief atenția 
deosebită pe care în viitor, 
fiecare membru cooperator 
este chemat să o acorde tutu
ror problemelor pe care viața 
cooperativei lor le ridică.

— Terenurile noastre sînt a- 
șezate între rîurile Prut și 
Jijia, arăta tînărul ION DRĂ- 
GOI. In acest an va trebui să 
irigăm o suprafață de peste 3 
ori mai mare decît anul tre
cut. Statul ne-a ajutat cu 
credite, cooperativa a și co
mandat o motopompă, un as
persor și conductele necesare 
complexului de irigații. Tre
buie să pornim încă de pe a- 
cum la refacerea digurilor 
surpate de apă în vara trecu
tă. Propun, de asemenea, să 
luăm legătura cu cooperative
le agricole vecine din comu
nele Osoi, Tutora, Constuleni 
așa încît să pornim cu toții la 
acțiune în același timp, deoa
rece în egală măsură terenuri
le lor sînt supuse inundațiilor 
ca și ale noastre.

DUMITRU MIRON, secre
tarul comitetului U.T.C. pe 
cooperativă, s-a angajat ca de 
îndată ce vor începe lucrările 
de îndiguire, să antreneze pe 
toți cei 300 de membri ai or
ganizației la această impor
tantă acțiune.

— Eu sînt grădinar — a

Organizarea și funcționarea Consiliului 
Superior al Agriculturii, a consiliilor 

agricole regionale, raionale și orășenești
Un decret al Consiliului de Stat

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a e- 
mis un decret privind organi
zarea și funcționarea Consiliu
lui Superior al Agriculturii, a 
consiliilor agricole regionale, 
raionale și orășenești.

Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. cu privire Ia 
dezvoltarea economiei națio
nale in perioada 1966—1970 
prevăd dezvoltarea bazei teh- 
nice-materiale a agriculturii, 
sprijinirea unităților agricole 
în vederea consolidării lor e- 
conomice, pentru a se obține 
o creștere însemnată a pro
ducției vegetale și animale. 
Rezoluția Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1965 sta
bilește sarcini noi de mare răs
pundere pentru Consiliul Su
perior al Agriculturii în con
ducerea și planificarea pro
ducției agricole.

In acest scop a fost necesa
ră îmbunătățirea formei de or
ganizare, a stilului și metode
lor de muncă ale Consiliului 
Superior al Agriculturii, consi
liilor agricole regionale, raio
nale și orășenești, ca organe 
ale statului de conducere a a- 
griculturii. Potrivit decretului, 
Consiliul Superior al Agricul
turii are următoarele atribuții 
principale : asigură planifica
rea producției, a mijloacelor 
de producție, a forțelor de 
muncă, a investițiilor și, în 
funcție de aceasta, a rentabili
tății ramurilor agriculturii ; 
stabilește proporția ramurilor 
agricole pe sectoare social-eco- 
nomice în vederea dezvoltării 
raționale și echilibrate a în
tregii agriculturi și răspunde 
de înfăptuirea planului de stat 
cu privire la producția agri
colă ; asigură îndrumarea teh
nică a întregii agriculturi și 
amplasarea judicioasă a pro
ducției agricole, îndrumarea și 
controlul sectoarelor din sfera 
sa de activitate, organizarea 
cercetării științifice în insti

INFORMAȚII
Sosirea delegației C.C. 
ai P.C.R. de Ia Congresul 

P. C. Italian
Miercuri seara s-a înapoitat 

în Capitală, venind de la Ro
ma, delegația C.C. al P.C.R. 
condusă de tovarășul Con
stantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, 
care a participat la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian.

Din delegație au făcut 
parte tovarășii Gheorghe Că
lin, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Hunedoara, 
și Ion Iliescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șeful 
secției de propagandă a Co
mitetului Central.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv și secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Cotoț, și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. 
al P.C.R., Ion Stoian, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
La plecarea din Roma, pe 

aeroportul Fiumicino delega
ția a fost condusă de Giorgio 
Amendola și Giancarlo Pa- 
jetta, membri ai Direcțiunii 
și ai Biroului Politic al P.C.I., 
Luciano Lama, membru al Di
recțiunii P.C.I., Giuliano Pa- 

spus șeful de echipă TUDOR 
LUPU, din satul Moreni. Am 
o propunere : nu departe de 
satul nostru este o baltă situa
tă intr-un loc avînd o cădere 
parcă anume spre a. fi ame
najată ca lac de acumulare. 
Dacă o vom umple cu apă din 
Prut vom avea posibilitatea să 
irigăm încă circa 150 de hec
tare cu cheltuieli minime.

— Printre altele — arăta 
ALEXANDRU AMARIȚEI, se
cretarul organizației de partid 
— mie mi-a atras atenția arti
colul 20 din proiectul noului 
statut al cooperativei agricole 
în care se vorbește despre re
tribuția suplimentară. La noi 
nu s-a aplicat pînă acum 
acest sistem de retribui
re. Propun să-l aplicăm. A- 
ceasta va determina pe toți 
cooperatorii să acorde atenție 
calității fiecărei lucrări pe 
care o vor efectua.

De asemenea, în articolul 20 
se arată că : „Retribuția supli
mentară se acordă brigăzilor, 
echipelor, grupelor de coopera
tori și cooperatorilor care au 
depășit planul de producție 
stabilit în adunarea generală".

Propun să se pre
cizeze mai limpede 
conținutul expresiei 
GRUPELOR DE CO
OPERATORI, care 
anume cooperatori 
să facă parte din a- 
ceste grupe de vre
me ce retribuția su
plimentară se acor
dă și COOPERATO
RILOR care depă
șesc planul de pro
ducție. Sau poate 
că este mai bine ca 
expresia GRUPELE 
DE COOPERATORI 
să fie eliminată in- 
trucît fără ea este 
mai clar cui și cum 
să se acorde retri
buția suplimentară. 

tutele de cercetări din siste
mul său, organizarea, îndru
marea și controlul bunei gos
podăriri a fondului funciar, e- 
xecutarea și exploatarea lu
crărilor de îndiguiri, desecări, 
irigații, de combatere a eroziu
nii solului, acordă asistență 
tehnică de specialitate coope
rativelor agricole în amenaja
rea și exploatarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare ; stabi
lește raionarea soiurilor de 
plante agricole și zonarea creș
terii animalelor, asigură spe
cializarea unităților agricole de 
stat și îndrumează profilarea 
cooperativelor agricole.

Consiliul Superior al Agri
culturii, consiliile agricole re
gionale, raionale și orășenești, 
precum și comitetele lor exe
cutive sînt organe deliberative 
și își desfășoară activitatea po
trivit principiului muncii co
lective, răspunzînd pentru în
treaga activitate pe care o des
fășoară. Consiliul este alcătuit 
din specialiști și are un pre
ședinte, prim-vicepreședinți, 
vicepreședinți și secretari ge
nerali. în intervalul dintre șe
dințele consiliului, conducerea 
este exercitată de un comitet 
executiv.

Consiliul Superior al Agri
culturii are următoarea struc
tură organizatorică : departa
mentul gospodăriilor agricole 
de stat, departamentul meca
nizării agriculturii, departa
mentul îmbunătățirilor funcia
re și direcții de specialitate.

Consiliul Superior al Agri
culturii are în subordine uni
tăți bugetare, centrale și teri
toriale, trusturi, întreprinderi 
și organizații economice, insti
tute de studii, cercetări și pro
iectări, precum și școli de pre
gătirea cadrelor tehnice.

Consiliile agricole regionale, 
raionale și orășenești sînt or
gane teritoriale ale Consiliului 
Superior al Agriculturii și sînt 
îndrumate, conduse și contro- 

jetta, membru al C.C. al P.C.I. 
șeful secției externe.

Au fost, de asemenea, pre
zenți Mihai Marin, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în Italia și alți mem
bri ai ambasadei.

încheierea consfătuirii 
privind cultura 

cartofului
Miercuri a luat sfîrșit consfă

tuirea pe țară privind cultura 
cartofului, care a avut loc la 
Brașov. In cele două zile cît 
au durat lucrările, participanții 
au dezbătut principalele pro
bleme de a căror rezolvare de
pinde sporirea și îmbunătățirea 
recoltelor, în scopul unei mai 
bune aprovizionări a populației 
și a industriei.

în încheierea lucrărilor con
sfătuirii au luat cuvîntul tova
rășii Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

★

La 2 februarie, la Ministerul 
Comerțului Exterior au în
ceput tratative comerciale 
pentru stabilirea listelor de 
mărfuri pe perioada 1.IV.1966 
—31.III.1967 între Republica 
Socialistă România și Turcia.

Delegația turcă este condusă 
de Sadun Etensel, președintele 
Departamentului de Comerț 
Exterior din Ministerul Co
merțului turc.

(Agerpres)

Dintre cei care au mai luat 
cuvîntul venind cu valoroase 
propuneri pentru îmbunătă
țirea organizării muncii co
operativei, au fost tinerii 
Aristotel Burlacu. Chirilă 
Stanciu, Vasile Grigores- 
cu, Petru Miron, Maria Mi
ron; Petru Codau. Ținînd sea
ma de propunerile lor, în a- 
cest an culturile vor fi mai 
judicios repartizate pe sate și 
brigăzi, specialiștii vor fi mai 
mult în mijlocul cooperatori
lor la locul de muncă, șefii de 
echipe și brigadierii vor fi 
mai substanțial ajutați de con
siliul de conducere. Adunarea 
generală a adoptat în încheie
re planul de producție și un 
plan de măsuri concrete. Iată 
cîteva prevederi, rod al gîn- 
dirii colective. Vor fi irigate 
72 hectare porumb pentru 
boabe și 30 hectare grădină de 
legume. Pînă la 20 martie cîte 
10 atelaje, din fiecare brigadă, 
vor transporta zilnic îngrășă
minte naturale pe suprafețele 
incluse în graficul de fertili
zare. Către primăvară, în 
mustul zăpezii, vor fi admi
nistrate cîte 105 kg îngrășă
minte chimice pe fiecare hec
tar cultivat. La grădina de le
gume se vor transporta pe 
fiecare hectar cîte 20 de tone 
de gunoi fermentat. în zooteh
nie se va asigura conveier ver
de pentru fiecare specie și se 
va aplica un complex de mă
suri în scopul asigurării unei 
baze furajere complete și con
sistente pentru perioada de 
stabulație. Aceste sarcini 
le-am ascultat în adunarea ge
nerală a cooperativei de pro
ducție. In aceeași zi le-am 
citit însă, în planurile de 
muncă ale organizațiilor 
U.T.C. pe brigăzi Este o dova
dă că la înfăptuirea lor cei 
peste 500 de tineri din Prisă
cani, antrenați de organizații
le U.T.C., își vor aduce o va
loroasă contribuție. 

late operativ de către comite
tele executive ale sfaturilor 
populare potrivit legii și dispo
zițiilor date de Consiliul Supe
rior al Agriculturii. Activita
tea lor este condusă de comite
te executive alcătuite din pre
ședinte, vicepreședinți și un 
număr de membri numiți de 
către comitetele executive ale 
sfaturilor populare.

în decret sînt prevăzute ra
porturile Consiliului Superior 
al Agriculturii cu alte organe 
și organizații centrale. Printre 
altele, Decretul prevede sarci
na Consiliului Superior al A- 
griculturii și consiliilor agri
cole de a acorda sprijin și a- 
sistență tehnică de specialitate 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
uniunilor regionale și raionale 
cu care vor colabora în vede
rea stabilirii celor mai cores
punzătoare măsuri pentru spo
rirea producției agricole, dez
voltarea și consolidarea co
operativelor agricole de pro
ducție.

Pînă la înființarea Uniunii 
naționale a cooperativelor a- 
gricole și a celor regionale, 
raionale și orășenești, dispozi
țiile decretului referitoare la 
aceste uniuni privesc comisia 
centrală și comisiile regionale, 
raionale și orășenești de orga
nizare a acestor uniuni.

(Agerpres)

Cinematografe
VIZITA

(cinemascop) rulează la Patria, 
orele9,45; 12; 14,15; 16,30; 19;
21.15. București, orele 9,15 ;
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21.
Grivița, orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45. Modern, orele
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

PROCESUL DE LA NtîRN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45;
20.15. Feroviar, orele 9,30; 13 ; 
16,30; 20,15. Floreasca, orele 
9,30; 13; 16,30; 20. Excelsior, 
orele 10,45; 15,15; 19.

ȘAH LA REGE
rulează la Luceafărul, orele 10;
12 ; 14; 16; 18,15; 20,30. Victo
ria, orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30.

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează Ia Capitol, orele 10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.

OLD SHATTERHAND
(cinemascop) rulează la Tomis, 
orele 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30. Melodia, orele 9; 11,30 ; 
14; 16,30; 19; 21,30.

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Central, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; 
Cotroceni, orele 14,15; 16,30; 
18,45; 21.

JUDEX
rulează la Lumina, orele 10 ; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Union, orele 15,30; 
17,45; 20.

SAȘA
rulează la Doina, orele 11,30 ; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 — pro
gram pentru copii la ora 10. 
Giulești. orele 16; 18,15; 20,30.

MARILYN
rulează la Dacia, orele 9,30— 
14 în continuare ; 16.15; 18,30;
20,45.

TRAGEȚI IN STANISLAS ! 
rulează la Buzești, orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30; Arta, orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; 
Flamura, orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.

AMINTIRI DIN COPILĂ
RIE

rulează la Cosmos, orele 16 ;
18 ; 20.

VIAȚĂ DIFICILA
rulează la Crîngași, orele 15,30; 
18 ; 20,30.

TREI SURORI
rulează la Bucegi, orele 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30. Viitorul, 
orele 15,30; 18; 20,30.

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează Ia Gloria, orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30.

TATĂL SOLDATULUI
rulează ia Unirea, orele 16; 
18,15; 20,30.

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Flacăra, orele 10 ; 
15,30; 17,45; 20. Miorița, orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30 ;
20,45.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L" 
rulează la Vitan, orele 16; 
18,15; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează la Munca, orele 16; 
18; 20.

ERMITAJUL ; NOMAZII (ci
nemascop) ; CUCERIREA 
TIMPULUI; AVENTURĂ RO
MANTICĂ

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

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
(ambele serii — cinemascop) 
rulează Ia Popular, orele 10,30; 
16,15; 19,30.

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Aurora, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

COLINA
rulează la Moșilor, orele 15,30; 
18; 20,30.

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

(cinemascop) rulează la Colen- 
tina, orele 14; 16; 18; 20.

DUMINICĂ LA ORA 6
rulează la Volga, orele 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30. Dru
mul Sării, orele 16; 18; 20.

BOCCELUȚA
rulează la Rahova, orele 16 ; 
18.15; 20,30.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

(cinemascop) rulează la Pro
gresul, orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Lira, orele 15,30 ; 
18; 20.30.

FATA LUI BUBE
rulează la Pacea, orele 15,45 ;
18; 20,15.



CF 1NSEAMNÂ
A MUNCI

DIFERENȚIAT
Prof. Adrion ]iga

secretarul comitetului U.T.C. de la 
Liceul „Dr. Petru Groza" București

Pedagogia împarte vîrstele școlare în 
funcție de dezvoltarea psihică și ana
tomică a elevilor, de capacitățile lor de 
concentrare și înțelegere, de maturiza
rea lor, de formarea calităților moral- 
volitive și a deprinderilor de lucru. A- 
ceste principii sînt la fel de valabile 
pentru munca instructivă cît și pentru 
cea educativă. Sînt profesor și deci nu 
le pot ignora nici în activitatea U.T.C. 
Este normal să concepem acțiuni dife
rite pe ani de studiu, pe grupe de cla
se și chiar de la clasă la clasă, urmă
rind ca aceleași obiective să fie reali
zate, în funcție de criteriile enunțate 
mai sus, într-un mod variat și accesibil. 
Așa, de pildă, se știe că elevii mai mici 
sînt atrași de acțiuni concrete, percep
tibile, în timp ce celor din clasele mari 
le sînt mai necesare și li se par mai 
interesante acțiunile complexe de pers
pectivă, care le stimulează inițiativa și 
gîndirea. Anul trecut o clasă, a VIII-a, 
din Școala noastră și-a propus să facă 
o vizită la Muzeul de artă. Am întîl- 
nit însă ațeeași acțiune prevăzută și în 
planul de muncă al organizației clasei 
a Xl-a C. Dar pe cîtă vreme elevii cla
sei a VIII-a au vizitat doar o sală de 
muzeu, cei dintr-a Xl-a și-au propus 
un complex de manifestări, desfășurat 
de-a lungul întregului an școlar : au 
vizitat tot muzeul, au făcut comparații 
între evoluția artelor plastice de la 
o epocă la alta, paralele între creația 
unor artiști, au apleat la studii de spe
cialitate.

Sau un alt exemplu : Pentru aprofun
darea documentelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., comitetul U.T.C. a ini
țiat un ciclu de teme care se realizează 
sub formă de expuneri, simpozioane, 
convorbiri. Una din teme „Obiective noi 
pe harta patriei în următorii 5 ani“ s-a 
aflat în atenția multor organizații 
U.T.C. în primul trimestru școlar. Am 
asistat la expunerea acestei teme în 
două colective — o clasă a IX-a și o 
clasă a Xl-a. La clasa a IX-a s-a des
fășurat sub forma unor întrebări și 
răspunsuri privind dezvoltarea fiecărei 
regiuni în parte. In sală se afla și o 
hartă didactică, în alb, și fiecare par
ticipant la discuții trebuia să-și com
pleteze răspunsul fixînd stegulețe pe 
hartă, pentru fiecare nou obiectiv. A 
fost o discuție vie, documentată, iar la 
sfîrșitul ei, harta patriei era plină de 
simbolurile care marcau obiectivele 
economice ale cincinalului. Uteciștii din 
clasa a Xl-a, care studiază în acest an 
documentele Congresului, și-au formu
lat teoretic răspunsurile, au vorbit des
pre caracterul profund științific al po
liticii partidului de dezvoltare a econo
miei și culturii țării, au adus largi 
exemplificări, folosindu-se de cunoștin
țele dobîndite în excursiile și vizitele 
pe care le-au făcut în diferite regiuni.

Se_pot da foarte multe exemple ase
mănătoare din viața organizației U.T.C. 
a școlii dar eu aș vrea să subliniez un 
lucru. Conceperea și desfășurarea unei 
activități diferențiate în rîndurile ele
vilor este o cerință fundamentală dacă 
vrem ca munca noastră să aibă efect. 
Și cine trebuie să gîndească asupra a- 
cestui lucru ? Aici trebuie să intervină 
activ profesorul, cu știința sa pedago
gică, cu experiența sa. în comitetul 
nostru U.T.C. sînt patru profesori tineri. 
Ei își aduc o contribuție însemnată atît 
la conceperea fiecărei acțiuni în parte 
cît și la organizarea lor, ajutînd ute
ciștii din comitetele U.T.C. ale claselor 
să găsească formele cele mai potrivite 
de a se adresa elevilor la nivelul lor 
de pregătire, trezindu-le interesul pen
tru o sferă largă de preocupări.

la mult discutata problemă a antrenă
rii elevilor la învățătură în locul adu
nărilor de analiză (care în treacăt fie 
zis reiau aspectele folosite la orele 
eductive) nu se pot găsi forme proprii 
care să preîntîmpine anumite manifes
tări negative și care, mai ales, să poar
te amprenta situației concrete din fie
care colectiv ?

Desigur, exemple se pot da multe. 
Dar dincolo de exemple cred că tre
buie reținut un lucru : nu poți munci 
diferențiat dacă nu cunoști în fiecare 
moment situația specifică din toate 
colectivele, ce anume deosebește clasa 
a IX-a D, să spunem, de clasa a X-a H. 
Numai în măsura în care cunoști pro
fund această situație poți stabili mă
surile cele mai potrivite, valabile în 
acel moment pentru colectivul X și 
care nu se pot aplica întocmai altuia.

Prof. Aurelian Dragnea 
secretarul organizației de bază 
P.C.R. — Liceul „M. Sadoveanu" 

București.

Eu aș merge puțin mai departe cu 
cercetarea acestei probleme. Cred că 
cei care se fac de multe ori vinovați 
de încălcarea principiului muncii di
ferențiate în rîndurile elevilor, ofe
rind în acest sens un exemplu nefertil, 
sînt și unii activiști ai comitetului ra
ional U.T.C. Iată un exemplu : în va
canța de iarnă s-au inițiat la casa de 
cultură o serie de mnifestări pentru 
elevi. Am primit din timp programul 
cu specificații: pentru elevii din cla
sele V—VIII, sau pentru elevii din 
clasele VIII—XI. Dar în clasele V— 
VIII avem și pionieri și uteciști, în cla
sele VIII—XI avem elevi care nu și-au 
început liceul și alții care îl vor absolvi 
peste cîteva luni. Ce fel de acțiuni pot 
trezi deopotrivă interesul lor ? Aseme
nea nepotriviri sînt și în programele 
excursiilor care se organizează la ni
velul raionului și în alte manifestări.

Prof. Viorica Răileanu
secretara comitetului U.T.C. de la 

Liceul nr. 2-Ploiești

Prof. Iulian Uto
directorul Liceului „M. Sadoveanu" 

București

Prin natura muncii din școală orga
nizația U.T.C. este datoare, ca să spu
nem așa, să țină seama de particulari
tăți foarte distincte. Dacă am lua nu
mai particularitățile de vîrstă : organi
zația U.T.C. trebuie să-și exercite in
fluența sa educativă atît asupra pre- 
adolescenților care au devenit de cîteva 
luni uteciști cît și asupra tinerilor care 
— peste puțin timp, odată cu absolvirea 
liceului — pornesc în viață pe propriile 
lor picioare. Dar vîrsta nu este singura 
particularitate de care trebuie ținut 
seama; alături de școală, organizația 
U.T.C. își aduce aportul la formarea 
unor personalități care se manifestă 
foarte variat, care parcurg mai ușor 
sau mai greu drumul spre maturizare, 
care înțeleg mai devreme ori mai tîr- 
ziu răspunderile ce le revin ca mem
bri ai societății noastre socialiste. Nu 
se pot ignora asemenea realități.

Și totuși, în practica muncii de fie
care zi, sînt fapte care ne demonstrează 
că uneori principiul desfășurării unei 
munci diferențiate este încălcat. Am 
să mă refer lă un aspect, poate nu cel 
mai semnificativ, din școala noastră. 
Anul acesta a fost aleasă în comitetul 
U.T.C. pe școală o utecistă, elevă în 
clasa a VIII-a. Am salutat alegerea, 
fata prezentînd prin comportarea și 
atitudinea ei un bun exemplu. Iată însă 
că la repartizarea sarcinilor în comitet 
acestei uteciste i-a fost încredințată 
răspunderea de a ajuta în muncă o or
ganizație a claselor a X-a. Nu mai vor
besc de faptul că este lipsită de ex
periență dar chiar vîrsta și cunoștințele 
o împiedică să înțeleagă preocupările 
celor dintr-a X-a. Ce fel de ajutor le 
va putea da și în ce fel se va dezvolta 
ea simțind că nu-și poate îndeplini sar
cina încredințată ?

în altă ordine de idei nu-mi amin
tesc, să fi observat o preocupare spe
cială a comitetului U.T.C. pentru felul 
în care muncesc organizațiile U.T.C. 
ale claselor a VIII-a de pildă, ori a 
X-a. în școală are loc periodic instrui
rea secretarilor organizațiilor de bază, 
au loc plenare ale activului. Se întoc
mește un material, exemplele se înși- 
ruie de-a valma și cu greu se pot des
prinde sarcini specifice pentru un 
grup de organizații ori pentru o sin
gură organizație de bază. Să mă refer

Experiența mea ca activistă a orga
nizației U.T.C. coincide cu cea de pro
fesoară. Și împreună nu datează de 
prea multă vreme. Dar chiar de Ia în
ceputul activității mi-am propus să ur
măresc desfășurarea unei munci dife
rențiate, în funcție de fiecare categorie 
de elevi. Atunci am avut în vedere 
însă numai începuturile și sfîrșiturilff 
de cicluri școlare. Mă gîndeam că pro
bleme deosebite îmi vor pune elevii 
claselor a VIII-a, poate și cei de a 
IX-a, cu siguranță cei dintr-a Xl-a. 
Abia mai tîrziu mi-am dat seama cit 
de arbitrară era această împărțire și 
cît de nepotrivit este să privești munca 
educativă prin prisma unor idei pre
concepute. Chiar în cadrul unui an de 
studiu, clasele prezentau particulari
tăți foarte distincte, fără a mai vorbi 
de elevi, fiecare cu propria sa perso
nalitate. Mi-am dat seama că princi
pala condiție pentru a putea desfășura 
o muncă educativă care să dea roadele 
pe care le așteptăm este cunoașterea 
profundă a colectivelor și a elevilor în 
parte, a preocupărilor lor, a greutăților 
pe care le întîmpină.

Uneori sîntem constrînși să organi
zăm acțiuni uniforme, fără efect. La 
sfîrșitul fiecărei etape școlare, de pil
dă, primim indicația să facem, în pri
ma adunare generală analiza situației 
la învățătură. După părerea mea nu 
există suficient discernămînt în aceas
tă’ indicație. Intîi pentru că o analiză 
similară are loc și în prima oră de'di- 
rigenție. Și socotesc că profesorul di
riginte poate conduce discuția mai 
bine, poate desprinde măsurile cele 
măi potrivite. în al doilea rînd, sînt 
colective de elevi în care rezultatele 
la îhvățătură sînt mulțumitoare și a- 
tunci discuția se banalizează, nu are 
efect. în școala noastră clasele a 
VIII-a C, a X-a D, a Xl-a F au înche
iat primul trimestru bine, dar totuși 
am ținut adunări de analiză.

Un alt fenomen, este tendința de 
a rezolva toate problemele muncii edu
cative doar cu ajutorul adunărilor ge
nerale. Nu vreau să neg valoarea 
educativă a adunărilor. Dimpo
trivă. Dar aceleași probleme pot fi 
tratate în fel și chip, și părerea mea 
este că cu cît vom trata mai variat 
aspectele formării unor convingeri mo
rale, de pildă, cu atît vom influența 
mai profund conștiința elevilor. Cred 
că o muncă diferențiată cere neapărat 
ca acțiunile pe care le inițiem să se 
lege între ele ca verigile unui lanț, să 
aibă continuitate, și să-și afle izvorul 
în propunerile elevilor, în preocupările 
și realitatea fiecărui colectiv.

Prof. Liliana Lungulescu 
secretar al Comitetului orășenesc 

Ploiești al U.T.C.

Am să-mi spun părerea în calitate 
de secretar al comitetului U.T.C. al 
Liceului „Nicolae Bălcescu", muncă în 
care am obținut oarecare experiență. 
Două lucruri mi se par esențiale : în- 
tîi să cunoști bine colectivul cu care 
muncești, să nu te lași furat de gîndul 
că, profesor fiind, știi cum trebuie să 
muncești cu elevii pentru că asta îți 
este meseria. în al doilea rînd să mun
cești în perspectivă, să nu uiți că elevii 
care sînt astăzi în clasa a X-a au fost 
uteciști și în clasa a IX-a, vor fi ute
ciști și în clasa a Xl-a. Mi s-a întîm- 
plat să inițiez acțiuni comune pentru 
elevii din clasele a IX-a și a Xl-a și 
ele să se bucure de aprecieri unanime. 
Așa, de pildă, pentru a-i ajuta pe cei 
care vor absolvi liceul să cunoască cît 
mai multe amănunte despre anumite 
profesiuni le-am prilejuit întîlniri cu

Scenă din opera „Bal mascat" de Giuseppe Verdi, în interpretarea colectivului Operei din 
lași Foto: AGERPRES
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Aventură
nocturnă
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entru foarte mulți 
ideea de teatru 
mai e asociată 
încă spectacolului 
amplu, bazat pe o 
unică intrigă ce se 
declanșează în ac
tul întîi și se re
zolvă în al treilea

sau al cincilea act, dacă se 
poate într-un decor fastuos. 
Prejudecata n-a fost numai a 
profanilor, ci uneori chiar a 
oamenilor de teatru. Din a- 
ceastă cauză piesa într-un act 
inovație tîrzie a literaturii dra
matice, și-a cîștigat cu greu 
aderenți. Întrebarea care se 
pune pentru omul de teatru 
este dacă piesa intr-un act e 
mai puțin aptă de a comunica 
adevărurile realității. Evident 
că ea nu poate concura piesa 
mare în privința cuprinderii, 
dar cînd autorii ei au talent o 
pot egala în profunzime. In 
epică romanul nu interzice 
scrierea schiței sau nuvelei — 
diferențele formale sînt tot de 
întindere — dar existența lor 
paralelă impune tratări spe
cifice. Lucrurile nu stau cu 
mult deosebit în teatru și re
vendicarea și pentru scena 
profesionistă a piesei într-un 
act este firească. Prima expe
riență — în înțelesul de son
dare a opiniei publicului — a 
făcut-o Teatrul C.I. Nottara 
cu discutatul spectacol „3 3 3" 
care cupla trei piese de autori 
diferiți și unde ceea ce sărea 
în ochi era diferența de valoa-

- IRINA PETRESCU și VASIIEi GHEORGHIU văzuți de NEAGU
_ RĂDULESCU

re. Tentativa teatrului a avut 
ecou în rîndurile spectatori
lor și critici și chiar cînd s-au 
emis opinii contrare „3 3 3“ a 
avut și meritul de a stimula 
la o discuție despre posibili
tățile „micii" dramaturgii.

Pledoaria pentru drepturile 
scenice ale piesei într-un act 
a fost preluată de Teatrul Mic 
care prezintă într-un specta
col cuplat Dactilografii de 
M. Schisgal și Cu soarele pe 
masă de Dan Tărchilă. Obser
vațiile insistente asupra lip
sei de unitate a spectacolului 
„3 3 3“ are aici o consecință 
neprevăzută. Piesa lui Dan 
Tărchilă e scrisă pentru a 
alcătui o comuniune tematică 
cu cealaltă. Simetria dintre 
cele două texte este evidentă 
după cum și intenția lui Dan 
Tărchilă de a oferi o replică 
luminoasă (autorului i-a ieșit 
însă roză), unei piese cu un 
subiect (aparent) apăsător. 
Dacă în Tîrgul amestecul re
giei, de altfel de bună calitate, 
a putut da impresia unei alte
rări a mesajelor grave ale pie
sei finalul Dactilografilor ne 
arată că ridiculizarea perso
najelor, regizorul a pro
cedat destul de aproape de 
text. Schisgal are mania pa
radoxului, a loviturii de tea
tru și vînează adesea succesul 
ieftin. El știe să creeze impre
sia gravității conflictului dînd 
în final o turnură comică si
tuațiilor și lăsîndu-ne să în
țelegem că a mimat drama 
prezentată, îh realitate o pa
rodie. Schisgal joacă de fapt 
farse spectatorilor dîndu-le 
iluzia că urmăresc o anumi
tă piesă cînd el se află de fapt 
la antipodul ei. Dramaturgul 
suferă și el de mania parado
xurilor și demitizărilor comu
ne teatrului occidental dar nu 
e decît un pastișor al ei.

De cine își bate joc de obi
cei Schisgal 1 In Dactilografii 
pare a suferi alături de bana
lii și umilii-funcționari ai unui 
nevăzut și atotputernic șef. In 
final ține să precizeze că re
volta lor e falsă și că perso
najele sale aparțin celui mai 
laș conformism. E și acesta 
un fel de a deruta. Rămîne 
cert că acest autor nu-și iu
bește personajele sau că nu 
le înțelege, și că nu reține de
cît automatismele mărunte, 
starea lor de neputință, lipsa 
de orizont. Schisgal e prea 
puțin generos cu o lume căreia 
de obicei i se acordă mult cre
dit sufletesc și moral. S-a cre
at o literatură a dezorientării 
și desnădejdii sociale a revol
tei fără busolă proprii unei 
pături sociale din America. 
Schisgal ține să afirme că

toate acestea nu există dar 
răspunsul său e inconsistent. 
Scriitorul, stăpîn pe meșteșu
gul dramatic, e un superfici
al satirizator al modului de a 
trăi și a gîndi occidental.

Nu se poate desființa cu cî
teva piesuțe de bulevard o li
teratură profundă — chiar da
că uneori unilaterală — asu
pra americanului mijlociu.

Replica lui Dan Tărchilă a 
Văzut în piesa lui Schisgal un 
univers apăsător și n-a sesizat 
deloc maliția autorului pentru 
personajele lui. Or, Schisgal 
nu e criticul unui sistem so
cial strivitor pentru individ, 
ci criticul răutăcios, obstinat 
al unei categorii sociale. De 
altfel piesa lui Dan Tărchilă, 
de un didacticism rar, cu pro
cedee spectaculoase dar iefti
ne, este cu mult sub nivelul 
celeilalte, dezechilibrînd ast
fel spectacolul care este din 
multe privințe impecabil. Se 
vede că jucarea piesei într-un 
act este pentru colectivul a- 
cestui teatru un prilej de con
tinuă verificare și exersare 
profesională pornind de la niș
te texte (mai bine zis pretexte) 
dramatice crezute potrivite 
scopului. Regizorul Mihai Di- 
miu a și încercat să mute ac
centele satirice ale piesei lui 
Schisgal și să ne vorbească 
despre o lume strîmbă, rău or
ganizată, care transformă oa
menii în manechini ridicoli. 
Cei doi actori s-au achitat cu 
pricepere de rolurile lor. O 
mențiune specială „merită Iri
na Petrescu pentru jocul ne
făcut (asta nu presupune lip
sa compoziției) în interpreta
rea Silviei. Cea de a doua 
montare nu este altceva decît 
un divertisment profesional pe 
un scenariu cel puțin medio
cru. Slăbiciunea textului sub
minează tentativele creatoare 
ale echipei actoricești obligîn- 
d-o să evolueze pe o partitură 
plină de poncifuri. Realitatea 
e surprinsă exterior în forme
le ei mecanice, deși pretenți
ile erau altele. (Tînărul și tî- 
năra țin nici mai mult nici 
mai puțin de vitrina cu cari
caturi a Urzicii). Analiza evo
luțiilor actoricești ar fi într- 
un asemenea caz fastidioasă, 
căci n-ar ține seama de miza 
mică a rolurilor. Prin felul 
cum a montat Dactilografii și 
Cu soarele pe masă, Teatrul 
Mic a arătat că înțelege uti
lizarea piesei într-un act ca un 
nimerit prilej pentru exerci
țiul profesional. Dar să nu se 
uite că lipsa de consistență a 
textului dramatic duce la di
vertisment, alungind creația 
adevărată.

M. UNGHEANU

PROLOG

Era o noapte albă și calmă de 
iarnă. Pe ulița liniștită a comu
nei Pietrari, raionul Horezu, oa
meni tăcuți înfruntau gerul cu 
bărbăție. Și deodată, liniștea rece 
a nopții scăldată în lumina ciu
dată a lunii se sparse în țăn
dări :

— Mai e mult ?
■—■ Ajungem imediat...
Pe nesimțite, micul grup al 

temerarilor crescu. Cineva con- 
trolă cadranul fosforescent al 
ceasului brățară și exclamă în
fiorat :

— Să ne grăbim. O să intîr- 
ziem...

Mica coloană iuți pasul. Liniș
tea adîncă nu era întreruptă de
cît de scîrțîitul zăpezii înghețate 
pe care călcau nemilos bocancii 
oamenilor învăluiți de umbrele 
nopții. Cuiva i se păru că zăpa
da geme și spuse aceasta cu voce 
tare. Prin șirul necunoscuților 
trecu un freamăt. O presimțire 
neagră îi cuprinse.

CAP. I. 
PRESIMȚIRILE 

SE ADEVERESC

Grupul se opri în fața unei 
clădiri. La lumina galbenă a be
cului electric atârnat de un strip 
se putea citi „Căminul cultu
ral". Un afiș mare, prins pe un 
perete, anunța că în seara aceea, 
fix la orele 20, rulează filmele 
„Romulus și Remus" și „Zidul 
înalt".

Un nou fior străbătu asistența.
■— Am întîrziat — spuse ci

neva.
— Ha... Ha... Ha... — sună la

conic un răspuns venit de unde
va de la o fereastră. Și continuă 
— se vede că nu sînteți de prin 
partea locului...

— Ba de aici sîntem — răs
punse un glas tînăr. Sîntem elevi 
venifi în vacanță...

— Tocmai de aceea nu cu
noașteți obiceiul...

—■ Păi, pe afiș scrie orele 
20 fix... — mai adăugă un glas 
tînăr nedumerit.

— Ha... ha... ha... — sună din 
nou laconicul răspuns adresat 
naivității credulilor.

Tinerii se mai plimbară cît se 
mai plimbară prin fața căminu
lui cultural, dar fie că au înghe
țat, fie că s-au plictisit au înce
put să caute soluții.

— Ce-ar fi să mergem la cuh ?
— Da... la club, la club... răs

punseră aprobativ și cu entuzi
asm tinerii.

CAP. II.
CLUBUL GENTLEMENILOR

La intrarea în club, pe tinerii 
temerari îi aștepta o nouă sur
priză. Ușa era încuiată. In fața 
ușii, cu o mină nedumerită, mai 
așteptau și alți tineri din comu
nă. După cîteva momente de tă
cere, cineva bătu în ușă.

Dincolo nici o mișcare. Și to
tuși, prin geamul camuflat cu un 
ziar străbateau raze de lumină. 
Din cînd în cînd, murmurul unor 
voci febrile străbatea zidurile :

—- Ah, de mi-ar pica un nouă 
negru...

— Dați-mi un joker și vă arăt 
eu cum se joacă remmy...

— Dau un regat pe un 10 al
bastru...

Bătăile în ușă continuară cu 
nerăbdare. In cele din, urmă ci
neva din interior deschise ușa. 
Ca dintr-o locomotivă, prin cră
pătura ușii țîșniră nori de fum.

— Ce doriți ?
— Să intrăm și noi la club...
— Nu se poate... e închis...
— Păi văd că pentru dumnea

voastră e deschis.

In cadrul ușii apăru și Iordan 
David, responsabilul clubului.

— N-auziți că e închis ? Res
ponsabilul clubului deschise larg 
ușa, așa că se putea vedea clar 
interiorul. Prin norul de fum de 
țigară se distingeau mesele de 
șah cu piese bălțate sau despere
cheate. La singura masă validă, 
concentrați asupra jocului de 
remmy, puteau fi recunoscuți cu 
greutate cîțiva salariați din co
mună.

— Clubul e închis — repetă 
autoritar responsabilul și închise 
ușa.

De dincolo dă pereți se auzea 
o voce iritată :

— Fii gentlemen, domnule... 
de ce ascunzi pietrele ?

CAP. III.
COMPLETARE LA FILM : 
„DEFECȚIUNE TEHNICĂ"

Cînd nimeni nu se mai aștep
ta, miracol! In sala căminului 
cultural s-a stins lumina. Așadar, 
gîndeau fericiți spectatorii, va 
începe, în fine, filmul.

Eroare.
— Așteptați o clipă... S-au ars 

siguranțele... începem îndată.
Chiar dacă nu îndată, filmul 

a început în cele din urmă. Dar 
tocmai cînd Romulus trebuia să-i 
pocnească un pumn în cap unui 
potrivnic, ecranul s-a întunecat.

— Ce e ? Ce s-a întîmplat ? 
Vocile de protest nu mai conte
neau.

— Ce să fie — spuse calm 
proecționistul. Defecțiune teh
nică.

Filmul reîncepe. Pentru scurt 
timp, căci din nou o fază pal
pitantă se termină prin obscuri
tate.

— Iar defecțiune tehnică ? — 
întrebară cîțiva spectatori.

— Și ce vă mirați ? — răspun
se cu același calm imperturba
bil proecționistul. Parcă numai 
cei de la televiziune ar avea 
dreptul la defecțiuni tehnice!

Cu chiu, cu vai filmul se ur
nește din loc. In cele cîteva mi
nute de pauză, însă, actorii de 
pe ecran au făcut laringită căci 
vorbeau de parcă ar fi făcut 
gargară. Spectatorii se foiau, pro
testau. Răspunsul nu întîrzie. De 
la răgușeală, filmul trece la mu
țenie. Scenele tari se aglomerea
ză. Romulus și Remus se ceartă 
pentru supremație în conduce
rea viitoarei cetăți. Romulus se 
ridică grav și ia cuvîntul:

— Tovarăși spectatori, dacă 
doriți să vedeți filmul fără sonor 
puteți rămîne. Dacă nu, oprim 
proecția și vă duceți acasă.

Cîțiva din sală par nedumeriți. 
Li se pare că vocea lui Romulus 
seamănă grozav cu cea a proec- 
ționistului din sat. Alții nu cred. 
„Atunci de ce Romulus vorbește 
românește ?“ sună argumentul 
sdrobitor al partizanilor proec- 
ționistului.

Pînă la urmă misterul se spul
beră. Lumina se aprinde și pro
ecționistul îi invită pe spectatori 
să vină a doua zi.

CAP. IV.
DEFECȚIUNEA CONTINUĂ

Orice spectacol de succes se 
reia. Dar numai la cererea spec
tatorilor. Doar la căminul cultu
ral din comuna Pietrari specta
colele cinematografice cu defec
țiuni tehnice se reiau fără cere
rea spectatorilor.

CAP. V. ȘI ULTIMUL

Nu îl vom scrie, însă, noi. 
Poate o vor face tovarășii în 
drept din comuna Pietrari, raio
nul Horezu, regiunea Argeș.

AT. TOMA

specialiști din diverse domenii de ac
tivitate. La aceeași întîlnire am invitat 
însă și elevi din clasele a IX-a. De ce ? 
în clasa a IX-a ei vor avea de făcut 
prima alegere profesională ca să spu
nem așa, vor avea de optat între secția 
umană și cea reală. Alături de alte ac
țiuni menite să-i ajute să facă alege
rea în cunoștință de cauză, ne-am gîn- 
dit că aflarea unor amănunte din pro
cesul de formare a unui inginer, me
dic ori profesor le vor fi deosebit de 
utile. Și n-am greșit.

Unul din obiectivele muncii educa
tive din școală este formarea răspun
derii personale a elevului față de în
vățătură. în această direcție, cred că 
organizația U.T.C. din Liceul „Nicolae 
Bălcescu" a acumulat o experiență in
teresantă. Și asta pentru că n-a pier
dut din vedere faptul că elevii claselor 
a IX-a au alte probleme care-i preo
cupă decît cele care se pun în fața ce
lor dintr-a Xl-a, dar mai ales că răs
punderea personală nu se formează 
numai în ședințele de analiză a situa
ției la învățătură, că este un obiectiv 
care nu trebuie pierdut din vedere în 
întreaga activitate. La clasele a IX-a, 
de pildă, am organizat adunări gene
rale, simpozioane, dezbateri pe teme 
ca : mîndria de a fi liceean, ce înseam
nă colegialitatea și altele. Tot la cla
sele a IX-a am urmărit să-i ajutăm pe 
elevi să-și formeze un stil de învăță
tură propriu, să capete deprinderea 
studiului individual, a muncii cu o bi
bliografie mai largă. Pentru elevii cla
selor mari am pus în discuție teme ca : 
ce înseamnă să fii om cult și cum tre
buie să folosești anii de liceu, am vor
bit despre însemnătatea matematicii, 
fizicii, chimiei în economia modernă, 
despre gîndurile lor de viitor.

Desigur, acum, am o altă perspecti
vă asupra modului în care trebuie să 
acționăm pentru adîncirea muncii edu
cative în școli. Există pe de o parte o 
experiență care poate fi mai bine va
lorificată, dar s-au organizat și destule 
acțiuni plate, insuficient gîndite, și 
care nu mai trebuie repetate.

Prof. Ana Bughici
directoarea Liceului nr. 32 

București

După părerea mea, diferențierea în 
funcție de particularitățile care deose
besc un colectiv de elevi de altul, apar 
în conținutul muncii educative. Pentru 
că adunări generale se țin în toate or
ganizațiile de bază, informări asupra 
politicii partidului nostru, de aseme
nea, după cum toți elfevii pot fi antre
nați la o bogată activitate culturală. 
Aici trebuie să acționeze inițiativă co
mitetului U.T.C. dublată, evident, de 
sprijinul cadrelor didactice și în spe
cial al profesorilor diriginți. Mie mi se 
par lucruri firești, pentru că din acest 
punct de vedere nu se ridică probleme 
deosebite în școala noastră.

Dar dacă stau și mă gîndesc bine 
îmi dau seama că mai sînt destule as
pecte care pledează pentru o mai judi
cioasă diferențiere a activităților la 
care îi invităm pe uteciști. Informarea 
politică, de pildă, se face doar sub 
forma expunerilor, cînd s-ar putea des
fășura ca un jurnal vorbit, ori pe bază 
de întrebări și răspunsuri ilustrate cu 
material intuitiv, cu fragmente filma
te. în special, pentru elevii din primele 
clase de liceu ele ar fi în acest fel mai 
atrăgătoare, stimulîndu-i să devină ci
titori zilnici ai presei. Și în învățămîn- 
tul politic se folosesc tot expunerile. 
Iar dacă într-o lună aniversăm o dată 
importantă din istoria patriei, mai ți
nem o conferință. Și chiar dacă aceste 
conferințe și expuneri se fac pe clase, 
ani de studiu, deci ținîndu-se seama în 
formarea lor de vîrsta și pregătirea 
elevilor, tot greoaie sînt pentru că 
nu-i antrenează la o participare direc

tă, ci îi obligă să-și încordeze atenția, 
ca la orele de clasă. Cam prea multe 
expuneri și conferințe în dauna unor 
acțiuni vii, atrăgătoare și deci de o mai 
mare eficacitate.

★

Desfășurarea unei munci diferenția
te în organizațiile U.T.C din școli este 
o problemă deosebit de complexă. Ea 
presupune un studiu atent, o profundă 
cunoaștere a realităților din fiecare 
colectiv de elevi. Invităm pe tovarășii 
profesori, secretari ai U.T.C. și acti
viști ai organizației noastre să-și 
spună în continuare părerea. Coloa
nele ziarului le stau la dispoziție.

Anchetă realizată de
MARIETA VIDRAȘCU

O parte din cireada de vaci a cooperativei agricole de producție „Victoria Socialismului" din comuna Tătăranu, raionul 
Focșani Foto . AGERPRES
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Protestul Ministerului Afacerilor f» O HOTĂRlRE PRIMITĂ

Externe ui R. II. Vietnam
CU REPROBARE

HANOI 2 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. transmite o de
clarație de protest a Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, împotriva re
luării de către S.U.A. a bom
bardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam.

După ce arată că așa-zisa 
pauză în bombardarea Vietna
mului de nord a constituit o 
manevră înșelătoare, declara
ția subliniază : „Poporul viet
namez și guvernul Republicii 
Democrate Vietnam protestea
ză energic împotriva acestei 
acțiuni barbare a guvernului 
american. Guvernul R.D.Viet- 
nam face apel la popoarele și 
guvernele țărilor socialiste 
frățești, la țările Asiei, Africii 
și Americii Latine și la po
poarele întregii lumi să acor
de un sprijin și mai puternic 
luptei juste a poporului viet
namez și să lupte cu și mai 
multă hotărîre pentru a cere 
ca guvernul S. U. A. să pună 
capăt războiului de agresiune 
din Vietnam, să înceteze de-

finitiv și necondiționat bom
bardarea R. D. Vietnam și 
să-și retragă din Vietnamul de 
sud toate trupele și armele 
Statelor Unite și ale sateliților 
acestora".

După ce reamintește hotărî- 
rea poporului vietnamez ex
primată de președintele Ho Și 
Min în scrisorile adresate u- 
nor șefi de state, de a-și apă
ra suveranitatea patriei și in
dependența țării sale, de a 
contribui la apărarea păcii în 
lume, declarația subliniază : 
„Atît timp cît imperialiștii a- 
mericani continuă războiul lor 
de agresiune în Vietnam, con
tinuă să folosească trupele a- 
mericane și cele satelite pen
tru agresiune în Vietnamul de 
sud și să dezlănțuie atacuri a- 
eriene asupra R. D. Vietnam, 
poporul din ambele zone ale 
Vietnamului, netemîndu-se de 
sacrificii, este hotărît să ducă 
pînă la capăt războiul său de 
rezistentă și șă impună în- 
frîngerea totală agresorilor 
imperialiști americani".

Șl NELINIȘTE li

al

★ ★

DECLARAȚIA
GUVERNULUI

mîhnirea justificată a forțelor 
iubitoare de pace care se opun 
cu energie politicii agresive în 
Vietnam.

R. S. F. IUGOSLAVIA DEMONSTRAȚIA

partizani ai păcii în Vietnam 
— a anunțat că va iniția sîm- 
bătă o demonstrație la Wa
shington în fața Casei Albe și 
vor înapoia președintelui 
Johnson decorațiile lor, în 
semn de protest împotriva re
luării bombardamentelor asu
pra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam.

• Un purtător de cuvînt 
Ministerului Afacerilor Ex
terne din Siria a făcut o de
clarație, difuzată de radio 
Damasc, în care se arată că 
„guvernul sirian a primit cu 
reprobare, neliniște și 
fund regret hotărîrea 
dintelui Statelor Unite de 
relua bombardamentele 
pra teritoriului 
nam“.

ÎN CAMERA COMUNELOR

Pe Amazon în sus, spre Matto Grosso, 
paginilor tragice din istoria cauciucului 
li se mai adaugă cîteva... Echipe de „vî
nători de plantații de cauciuc", înarmați 
cu mijloace moderne de exterminare, 
duc în junglă un război împotriva tribu
rilor din regiune care stăpînesc întinde
rile de o parte și de alta a marelui flu
viu. Acest genocid ne amintește de seco
lele cînd în Brazilia și Peru au început 
lupta din infernul verde pentru 

de 
de

blanco", aurul alb, denumit 
triburi indiene cahuciu iar 
heve.

,,el oro 
unele 
altele

LA NEW

pro- 
preșe- 

a 
asu ■ 

R. D. Viet-

YORK
SQUARE

• In centrul New Yorkului 
avut loc marți o nouă de- 

protest împo-

® In timpul dezbaterilor de 
marți după-amiază din Ca
mera Comunelor, 
persoane 
destinate 
monstrat 
de către 
bombardamentelor 
R. D, Vietnam. Ele 
dat lozinci cerînd 
bombardamentelor 
bilired păcii în Vietnam.

din 
numeroase 

aflate în balcoanele 
publicului au de- 
împotriva reluării 
aviația S.U.A. a 

asupra 
au scan- 
încetarea 

și resta-

Aviația americană

• Guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia 
a dat publicității o declarație 
în care se arată că hotărîrea 
guvernului S.U.A. de a relua 
bombardamentele asupra R.D. 
Vietnam a dezamăgit profund 
toate forțele păcii. Prin ho
tărîrea sa, „guvernul S.U.A. 
își asumă în fata omenirii o 
grea răspundere".

Bombardarea teritoriului 
R. D. Vietnam — se spune în 
încheierea declarației — înde
părtează tot mai mult ideea 
unei soluții juste și a încetă
rii vărsării de sînge în Viet
nam. Toate acestea trezesc

a 
monstrație de 
triva reluării de către Statele 
Unite a bombardamentelor a- 
supra teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam. Peste 
1 000 de new-yorkezi s-au adu
nat în Times Square. Acestora 
li s-au alăturat participanții 
la demonstrația de 24 de ore 
declanșată luni în fața clădirii 
sediului Națiunilor Unite. în
tre participanții la demonstra
ție și poliție au avut loc cioc
niri. Au fost arestați peste 30 
de demonstranți. Printre cei 
arestați se află David Makra- 
noyls și 
în luna 
ordinele 
semn de 
gresiunii 
Vietnam.
sociația foștilor combatanți

continuă raidurile

Mark Edelman, care 
noiembrie și-au ars 
de încorporare 
protest împotriva
Statelor Unite 

Pe de altă parte,

în 
a- 
în 

A-

HANOI 2 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că la 1 
februarie, aviația americană a 
continuat raidurile de bombar
dament asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. în protestul mi
siunii de legătură a înaltului 
Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze se arată 
că numeroase formațiuni de 
avioane americane, decoiînd 
de la bazele din Vietnamul de 
sud, din Tailanda și de pe na
vele port-avion ale Flotei a 
7-a au continuat bombardarea 
și mitralierea unui mare număr 
de regiuni populate și obiec
tive economice din orașul 
Vinh, localități din provinciile 
Nghe An și Quang Binh, 
cum și insula Con Co.

pre-

• La 1 februarie, tineretul 
norvegian a organizat o de
monstrație care s-a desfășu
rat sub lozincile „Să se pună 
capăt imediat bombardamen
telor !“, „Americani, plecați 
din Vietnam !“.

într-un apel, demonstranții 
arată că reluarea bombarda
mentelor americane a consti
tuit o lovitură pentru opinia 
publică norvegiană și că răz
boiul din Vietnam amenință 
din nou să se transforme în
tr-o conflagrație mondială.

Discuțiile din Consiliul

Cu sute de ani în 
urmă, conchistadorii pă- 
trunzînd adînc în jun
gla ecuatorială, la sud 
de Rio Grande, au des
coperit că băștinașii fo
loseau diferite obiecte 
elastice. Unele pentru 
păstrarea apei, altele 
pentru distracția copii
lor, ele erau confecțio
nate din 
unui 
plînge". 
rămas 
vreme i 
bia 
profesorul francez La 
Condamine 
măsurători geografice în 
America de Sud, redes
coperă hevea brasilien- 
sis, descrisă cu secole în 
urmă de preotul spaniol 
Carvajal care însoțise 
pe Gonzalo Pizarro, în 
călătoria pe Amazoane, 
pentru căutarea legen
darului El Dorado, Țara 
Aurului.

Anii care au adus fai
ma cauciucului au fost 
cei de după 1800. După 
ce întîmplător a fost 
descoperită „proprieta
tea" cauciucului de a 
șterge urmele lăsate de 
creion pe hîrtie, urmea
ză o perioadă de apli
cări practice ale acestei 
miraculoase materii pri
me (pe care unii savanți 
europeni o considerau 
de origine animală).

Iată cîteva 
istoria cauciucului.

1822: Chimistul
glez Charles Mac Intosh
constată că petele unei 
soluții de cauciuc devin 
impermeabile și... au

date din

en-

început lupta din infer
nul verde.

Țăranii înfometați din 
„nord-este", locuitorii 
din favellas situate la 
periferiile marilor orașe 
sud-americane și-au pă
răsit cocioabele pentru 
a recolta sucul miracu
los. Dar în locul îmbo
gățirii fulgerătoare, ei 
au recoltat biberi, ma
laria și alte boli care 
bîntuiau în jungla ecua
torială.

„In decurs de cîteva 
decenii provincia Para a 
fost dezpopulată de trei 
ori din cauza cauciucu
lui — scria un econo
mist din Buenos Aires 
la sfîrșitul secolului al

care comercializau cau
ciucul, ca și industria 
prelucrătoare, realizau 
profituri demne de com
parat doar cu visurile 
căutătorilor El Dorado- 
ului. In Para, Manaus, în 
Iquitos în epoca de glo
rie a. cauciucului natu
ral au apărut palate 
construite din celebra 
marmură de Carrara.

După ce Brazilia 
ajunsese să dețină mo
nopolul asupra cauciu
cului timp de decenii, 
englezii reușesc să sus
tragă semințe și să acli
matizeze hevea în Asia. 
Cu aceasta boom-ul 
cauciucului brazilian a 
luat sfîrșit. Orașele ri

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a 
întrunit din nou marți după- 
amiază pentru a continua 
discuțiile asupra cererii Sta
telor Unite privind înscrierea 
problemei situației din Viet
nam pe ordinea de zi a Con
siliului.

R. F. GERMAN Ă. Recent la Oberhausen desfășurat „Săptămînă luptei pentru pace
In Vietnam'. In fotografie: pe străzile orașului se difuzează manifeste care condamnă po

litica S.U.A. in Vietnam

Reprezentantul Bulgariei, 
M. Tarabanov, a anunțat că 
va vota împotriva înscrierii 
pe ordinea de zi a acestei pro
bleme, care trebuie să fie re
glementată potrivit acorduri
lor de la Geneva din 1954. El 
a arătat că Statele Unite au 
adus problema vietnameză în 
Consiliul de Securitate, după 
reluarea bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam, pentru 
a sili Consiliul să ia asupra 
lui o parte din responsabilita
tea pentru acțiunile agresive 
săvîrșite de guvernul american 
în Vietnam.

Delegații Olandei, Japoniei, 
Noii Zeelande, Uruguayului, 
Ciankaișistul s-au pronunțat 
pentru înscrierea pe ordinea 
de zi a problemei privind si
tuația din Vietnam. Reprezen
tantul Republicii Mali, Sory 
Coulibaly, care deja se pro
nunțase împotriva cererii 
guvernului american a 
rut amînarea supunerii
vot a acestei probleme. La 
rîndul său, 
U.R.S.S., N. 
arătat că,

ce- 
la

reprezentantul 
Fedorenko, a 
expunînd si

tuația din Vietnam, repre
zentantul american a defor
mat adevărul. El a relevat că 
în momentul semnării acordu
rilor de la Geneva, în Vietnam 
nu se afla nici un soldat ame
rican și că astăzi guvernul de 
la Saigon se află sub contro
lul Statelor Unite.

în încheierea ședinței, dele
gatul Iordaniei, Waleed Sădi, 
a cerut ca supunerea la vot 
a problemei înscrierii pe ordi
nea de zi a cererii americane 
să fie amînată pînă miercuri 
după-amiază ora 20 00 
(G.M.T.), cînd 'Consiliul ur
mează să se întrunească din 
nou.
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99 Vînătorii de plantații
de cauciuc*

„hainele deapărut 
ploaie".

1830 : 
cock făcu primele încer
cări în vederea obținerii 
unor galoși din cauciuc.

1836 : în America de 
nord și Anglia s-au in
ventat primele mașini 
de prelucrare a cauciu
cului.

1840: Nelson Good
year a pus la punct pro
cesul de vulcanizare, 
pregătind cauciucul pen
tru epoca automobilului. 
Această ultimă descope
rire a lărgit considera
bil sferele de folosire a 
cauciucului.

în numeroase puncte 
din Brazilia și Peru cău
tătorii de „aur alb" 
și-au făcut apariția. A

Thomas Han-

XIX-lea. — Atît indienii 
puși la muncă forțată 
cît și culegătorii de 
cauciuc .metiși, mulatri, 
negri sau albi, atrași 
prin înșelăciune, au pie
rit cu zecile de mii 
pădurile virgine; 
friguri, de sete, 
mușcături de șerpi, 
mii de boli infernale și 
de bici1“

„Seringueiros", mun
citorii care crestau coaja 
arborelui, nu reușeau 
să-și plătească datoriile 
către patron. Mureau în 
junglă muncind pînă la 
epuizare și totuși cu ba
nii primiți acopereau 
numai o mică parte din 
datoriile care erau în 
continuă creștere. în a- 
celași timp societățile

în 
de 
de 
de

dicate în jungla Ama
zoanelor au început să 
decadă.

într-un timp 
plantațiile 
din Asia 
piața mondială. Astfel, 
Asia de sud-est produ
cea în anii dinaintea ce
lui de-al doilea război 
mondial peste 80 la sută 
din producția mondială 
de cauciuc natural.

Succesele luptei de 
eliberare în Asia 
Africa au impus schim
bări în viața muncitori
lor de pe plantațiile de 
cauciuc. Cu toate aces
tea existența lor conti
nuă să fie deosebit de 
grea. Unii din nenumă- 
rații seringueiros a reu
șit să descrie cîteva

scuri;,
de cauciuc 

se impun pe

Și

imagini din truda cule
gătorilor de cauciuc. 
„Zilnic, încă pe întune
ric, plecam din lagăr și 
intram in junglă. Fie
cărui culegător i se re
partizau 150 de arbori. 
Cînd atîrnam ultima 
ulcea, prima era plină. 
Urma apoi operația de 
fierbere care ne lua o 
mare parte din noapte. 
Din cauciucul fiert for
mam sfere mari de 80 
de kg pe care le rosto
goleam spre lagăr. Drum 
lung, greu, trei zile prin 
junglă spre lagăr".

Situația actuală din 
Asia de sud-est îngreu
nează aprovizionarea 
pieții cu cauciuc natu
ral. Deși are o pondere 
de numai 40 la sută din 
producția mondială (res
tul reprezentînd produc
ția de cauciuc sintetic) 
această materie primă 
continuă să fie de neîn
locuit în unele domenii. 
Așa se explică apariția 
în jungla Amazonului a 
echipelor de „vînători 
de plantații de cauciuc". 
Aceștia încearcă să re
editeze boom-ul anilor 
de mult ai cauciucului 
brazilian. După relatări
le ziarului „O GLOBO", 
vînătorii au început de 
cîtva timp exterminarea 
celor 35 de triburi de 
indieni. După înlătura
rea acestora ei intențio
nează să planteze hevea 
braziliensis.

Indienii li se opun cu 
săgeți și pietre. Lupta 
este inegală.

In zilele noastre, în 
Matto Grosso la zbuciu
mata istorie a cauciucu
lui se mai adaugă alte 
cîteva file. La zecile de 
mii de victime ale jun
glei, conchistadorii mo
derni mai adaugă cîteva 
sute.

IOAN TIMOFTE

Sosirea la Londra a delegației 
guvernamentale române

Valul uriaș de proteste din întreaga lume 
vădește condamnarea de către opinia publică 
mondială a noului act agresiv al S.U.A. (re
producem în pagina de față o parte din in
formațiile transmise de agențiile de presă în 
legătură cu acest larg și puternic protest).

CAIRO 2 — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, trans
mite : Simpozionul de la Cairo 
în problemele dezvoltării in
dustriale a Africii își continuă 
lucrările în cele două comi
tete principale, care dezbat 
probleme privind finanțarea 
proiectelor de dezvoltare în 
țări africane, crearea unor 
centre de pregătire profesio
nală și chestiuni referitoare la 
industria siderurgică și petro
chimică. Delegația R.A.ÎJ. a 
propus formarea unei comisii 
alcătuită din R.A.U., Algeria, 
Mali, Kenya și agențiile 
O.N.U. interesate în probleme
le forței de muncă, însărci
nată cu studierea și elabora
rea unui proiect de rezoluție, 
privind toate aspectele pregă
tirii profesionale. Al doilea 
comitet discută posibilitatea 
creării industriilor de oțel,

■ și industria chimică.
Comentînd importanța sim

pozionului, ziarul „Al Ahram" 
scrie că țările africane înfrun
tă cu curaj și obiectivitate 
problemele grele pe care le

LONDRA 2. — Corespon
dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite : Miercuri seara a 
sosit la Londra delegația gu
vernamentală română condu
să de Alexandru Bîrlădeanu, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, ca
re, la invitația guvernului en
glez face o vizită oficială în 
Marea Britanie. Din delegație 
fac parte Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
și George Macovescu, adjunct 
al Ministrului afacerilor ex
terne.

Delegația este însoțită de 
consilieri și experți.

Afacerilor Externe bri- 
D. A. Greenhil, subse- 
de stat adjunct la Fo- 
Office, Leslie Charles 
ambasadorul Marii Bri-

I Trusturile mondiale care au o- 
perat în Africa, dispunînd în 
mod arbitrar de resursele a- 

Icestor țări, au lăsat aici o îna
poiere economică și îndeosebi 
industrială, pentru a o men- 

Iține la dispoziția lor ca sursă 
de materii prime și piață pen-

Itru produsele prelucrate de 
metropolă".

La sosire delegația a fost 
întîmpinată de George Thom
pson, ministru de stat la Mini
sterul 
tanic, 
cretar 
reign 
Glass,
tanii la București, funcționari 
superiori din Foreign Office, 
precum și alte persoane ofi
ciale.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți, Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Londra și 
membri ai ambasadei.

• La 31 ianuarie 1966, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Kuweit, Ion 
Drînceanu și-a prezentat 
scrisorile de acreditare emi
rului Sabah as Salim as 
Sabah.

Intre emirul Kuweitului, 
șeicul Sabah as Salim as Sa
bah și ambasadorul Republi
cii Socialiste România, Ion 
Drînceanu, a avut loc apoi o 
discuție prietenească.

Sesiunea Consiliului 0. N. U.

pentru comerț și dezvoltare
ÎN cadrul discuțiilor gene

rale ale plenarei sesiunii a 
IÎI-a a Consiliului O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare, care 
are loc în prezent la New 
York, a luat cuvîntul șeful de
legației române, Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a Republicii 
Socialiste România.

în cuvîntul său, Titus Cristu- 
reanu a prezentat realizările 
și perspectivele dezvoltării 
economice a României în pe
rioada 1966—1970, precum și

• ÎN continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în S.U.A. an
samblul de cîntece și dansuri ro
mânești „Ciocîrlia" a prezentat 
marți seara primul din seria spec
tacolelor date în orașul New York. 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, criticii de artă new- 
yorkezi ,,au fost încîntați de trupa 
română".

aptele s-au petrecut după tipicul 
obișnuit. Din Washington, timp 
de o săptămînă, s-au anunțat 
consultările președintelui John
son cu principalii săi consi
lieri, cu șefii departamentelor 
legate direct de războiul din 
Vietnam — McNamara și Rusk. 
„Hotărîrea președintelui nu este

însă cunoscută..." declara purtătorul de cu
vînt. în același timp, observatori bine infor
mați, comentatori legați printr-o îndelungată 
experiență de Casa Albă, fixau termene pre
cise în legătură cu reluarea bombardamente
lor împotriva R. D. Vietnam, o nouă etapă în 
„escaladarea" războiului agresiv purtat 
Statele Unite în sud-estul asiatic.

Privit retrospectiv, tabloul este foarte 
Atît faimoasa „ofensivă de pace" cît și 
pendarea bombardamentelor nu a reprezentat 
decît o tentativă de înșelare a opiniei publi
ce mondiale, o încercare de a camufla noile 
acțiuni agresive împotriva poporului vietna
mez. După cum sublinia săptămînă trecută o 
declarație a guvernului R. D. Vietnam, în ul
tima perioadă de timp, paralel cu declarațiile 
„pașnice" ale Administrației S.U.A., în Viet
namul de sud au continuat să sosească noi 
efective militare, să sporească acumulările de 
armament, ceea ce a făcut ca pericolul care 
plana în ce privește extinderea războiului să 
fie tot mai puternic conturat.

Pe plan mondial, reluarea bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam, anunțată într-o 
cuvîntare a președintelui Johnson și reluată 
de o declarație a secretarului de stat Rusk, 
este condamnată și apreciată ca o încălcare 
gravă a normelor dreptului internațional, a 
prevederilor acordurilor de la Geneva, a drep
tului poporului vietnamez de a dispune sin
gur de soarta sa, este considerată ca o acțiu
ne profund contrară intereselor păcii genera
le.

de

clar.
SU.S- 0 acțiune profund

u ••păcii
Mai mult ca oricînd în S.U.A., adversarii 

politicii agresive în Vietnam și-au făcut au- 
• zită vocea. Numeroși senatori și membri ai 

Congresului „s-au organizat pentru a-și face 
cunoscut punctul de vedere cu o vigoare 
crescîndă", după cum scrie din Washington 
corespondentul agenției France Presse. în 
fruntea acestei opoziții se află doi senatori 
democrați — Mike Mansfield și William Ful
bright — respectiv conducătorii majorității

democrate în Senat, și președintele Comisiei 
pentru afacerile externe a Senatului.

Acțiunile S.U.A. au dezlănțuit un nou val 
militarist extremist în Statele Unite. Unii 
corespondenți străini din capitala americană 
sînt de părere că Administrația este conști
entă de presiunea pe care o exercită asupra 
sa adepții războiului. Ies la iveală noi amă
nunte în legătură cu planurile de extindere 
a conflictului, elaborate în tot cursul așa-zisei 
„pauze". în Vietnamul de sud se află în pre
zent 200 000 de soldați și ofițeri americani. 
Armamentul de care dispun, subliniază ob
servatorii, este dublu în raport cu acela care 
exista în dotarea intervenționiștilor ameri
cani în perioada războiului din Coreea. Acum 
se fac auzite noile cereri ale Pentagonului. 
Din cercuri oficiale se exprimă părerea că 
McNamara ar fi cerut ca plafonul anului 1966 
să fie fixat la aproximativ 400 000 de soldați 
și ofițeri. în orice caz, la Washington se de
clară că „dacă comandantul american la Sai
gon va cere trimiterea de noi forțe america
ne, acest lucru va fi satisfăcut". Senatorul 
John Stennis, președintele subcomisiei pentru 
apărare, a preconizat „un efort sporit militar 
în Vietnam", referindu-se la eventualitatea 
trimiterii a 600 000 de oameni în Vietnamul 
de sud. Telegramele anunță intenția S.U.A. 
de a relua „pe scară mai largă" războiul în 
Vietnamul de sud.

Opinia publică internațională își exprimă so
lidaritatea cu lupta dreaptă a poporului viet
namez, luptă care nu poate fi înfrîntă. Singu
ra alternativă viabilă rămîne încetarea agre
siunii americane împotriva R. D. Vietnam, 
a intervenției în treburile interne ale poporu
lui din Vietnamul de sud, retragerea trupelor 
din Vietnam, respectarea acordurilor de la 
Geneva, crearea condițiilor pentru ca poporul 
vietnamez să poată dispune liber de soarta sa.

P. NICOAI’.A

Recent In regiunea „Triunghiul 
negru' din zona carboniferă a 
Belgiei, a avut loc o serie de 
demonstrații de protest împo
triva închiderii unor mine. Au 
tost trimise forțe polițienești, 
care au folosit grenade cu gaze 
lacrimogene pentru imprăștie- 

rea demonstranților

dezvoltarea relațiilor noastre 
comerciale externe cu toate 
statele, indiferent de regimul 
lor social economic.

Referindu-se la aplicarea re
comandărilor Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) din 
1964, delegatul român a rele
vat că în relațiile comerciale 
internaționale țara noastră 
militează pentru un comerț li
ber de îngrădiri și discrimină
ri, bazat pe principiile egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avanta
jului reciproc. România a di
versificat și dezvoltat relațiile 
sale comerciale în special cu 
țările în curs de dezvoltare 
din Asia, Africa și America 
Latină. în perioada planului 
pe șase ani, 1959—1965, comer
țul României cu țările în curs 
de dezvoltare a depășit ritmul 
mediu de creștere a comerțului 
său exterior total.

• LIDERI ai organizațiilor sin
dicale, studențești și țărănești din 
Peru au dat publicității un mani
fest în care denunță torturile la 
care sînt supuși deținuții politici 
din întreaga țară. In manifest se 
arată că Poliția de investigații pe- 
ruviană (P.I.P.) îi maltratează pe 
deținuții politici care sînt lipsiți 
de orice asistență medicală. „Nu 
sînt puține cazurile — subliniază 
documentul — în care tinerii au 
murit ca urmare a celor mai inima
ginabile torturi la care au fost su
puși de agenții P.I.P. Manifestul 
arată, totodată, că sub pretextul 
luptei împotriva partizanilor, mii 
de țărani au fost uciși sau tortu
rați.

• OBERVATORII politici din 
Bruxelles sînt de părere că în Bel
gia continuă să fie prezent perico
lul unei crize guvernamentale. în- 
tr-o ședință de 7 ore a cabinetu
lui, partenerii coaliției guverna
mentale, social-creștinii și .socialiș
tii,. nu au putut stabili o poziție 
comună în legătură cu conflictul 
care opune pe medici guvernului. 
Ministrul pentru problemele eco
nomice, Pierson, a declarat la sfîr- 
șitul ședinței că dezbaterile nu au 
luat sfîrșit. Ședința cabinetului 
belgian s-a ocupat, de asemenea, 
de evenimentele din regiunea mi
nieră Limburg.

® PRESA argentiniană a infor
mat miercuri despre o tentativă 
de lovitură de stat, plănuită de e- 
lemente extremiste de dreapta din 
rlndurile armatei. Potrivit săptăml- 
nalului ,,E1 Cronista Comercial' 
din Buenos Aires, ministrul de 
interne ai Argentinei, Juan Palme
ro, „a aflat la timp' de pianul ex
tremiștilor de dreapta, care urmă
reau înlăturarea președintelui 
Arturo Illia.

• La Salonic au avut loc 
miercuri incidente între poliție 
și studenți. Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, stu
denții din Salonic convocați la 
o întrunire pentru a protesta 
în legătură cu evenimentele 
de marți din Atena au fost 
atacați de poliție. în timpul 
ciocnirilor mai mulți studenți 
au fost răniți, iar 10 arestați.
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