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ENERGETICE
In prima jumătate a anului 

în curs, în țara noastră vor 
intra în funcțiune mai multe 
unități energetice. Printre a- 
cestea se numără: un bloc de 
50 MW și trei turbine cu gaze 
la centrala electrică de ter- 
moficare București-Sud, un 
grup de 100 MW la centrala 
de la Fîntînele, unul de 50 MW 
Ia Borzești, iar la Luduș — 
un grup de 200 MW, primul 
de această putere din țară. 
Noi capacități energetice sint 
prevăzute și pentru orașele 
Oradea și Iași.

In cea de-a doua parte a 
anului urmează să intre în 
funcțiune, treptat, primele hi- 
droagregate de la centrala 
Argeș.

Vor fi conectate la sistemul 
energetic național noi grupuri 
de Ia centralele hidroelectrice 
de pe Bistrița.

(Agerpres)

Maistrul I
i

NOI RECORDURI ALE
ASPIRATORULUI „RECORD"

p
ornind pe firul u- nor sesizări făcute de cititorii ziarului am analizat, într-unul din numerele noastre, calitatea aspiratorului de praf, unul dintre produselede bază ale întreprinderii „Electromotor" din Timișoara.A trecut de atunci mai bine de un an. Dintr-o statistică ținută de serviciul vînzări al întreprinderii rezultă că în această perioadă gospodinele au primit prin unitățile comerciale de stat peste 15 000 bucăți aspiratoare purtînd marca „Record". Fabricarea lui după cea mai modernă tehnologie i-a asigurat un bun „vad comercial" concretizat în numărul sporit de solicitări din partea cumpărătorilor. Beneficiarii au acum, după aproape trei ani de cînd s-a realizat primul aspirator de praf românesc, cu totul altă părere decît cea exprimată în articolul de care aminteam la începutul acestor rînduri. Cîteva exemple : „De mai bine de un an folosesc aspiratorul „Record". Dacă la început am avut o oarecare reținere în privința calității lui, pe parcurs am avut însă numai satisfacții. Nu s-a defectat pînă acum niciodată, deși îl folosesc foarte frecvent". (Natalia Voicu — București). „Numărul reclamațiilor la produsele a- flate în termen de garanție e în continuă scădere" (I.C.R.M. — Timișoara).De la controlul tehnic calitate al secției unde

realizează acest produs — micromotoare — aflăm că numărul reclamațiilor primite de la beneficiari în anul 1965 a fost, față de 1964, de aproape trei ori mai mic.Așadar, bilanțul făcut la sfîrșitul anului trecut arată o creștere simțitoare a calității, a performanțelor în exploa-

trebuie Deși ca aspira-tovarășul Manolescu adăugat un amănunt, aspect de prezentare torul „Record" nu diferă prea mult de cel fabricat în urmă cu trei ani, din punct de vedere constructiv el este totuși un produs nou, realizat după cele mai exigente cerințe în construcția de micro-
• Buletinul „neutru" de calitate

își spune cuvîntul
• Electronii: controlori exigenți

tare. „Modificările făcute în cei 
trei ani care au trecut de 
cind a fost semnat actul de 
naștere al primului aspirator — spunea tovarășul inginer DUMITRU MANOLESCU, șeful secției micromotoare, dau 
aspiratoarelor siguranță in 
exploatare, iar beneficiarilor 
încredere în produsele noa
stre".La scurta dar cuprinzătoa- rea caracterizare făcută de

motoare. Explicațiile tehnice de rigoare le primim din partea tovarășului inginer ION CĂRBUNARU, proiectantul produsului. „După părerea 
mea actualul motor de antre
nare al aspiratorului și siste
mul hidraulic reprezintă tot 
ceea ce e mai nou în construc
țiile de acest gen. Și aceasta 
numai pentru că de-a lungul 
anilor s-au adus mereu îmbu
nătățiri constructive. Atunci

cînd începem fabricarea unui nou lot de aspiratoare se au în vedere toate sesizările și propunerile de îmbunătățire făcute de beneficiari, observațiile pe care le facem zi de zi în procesul de fabricație. Să luăm, de pildă, actualul lot aflat pe banda de montaj. Printre altele, la bobinajul rotorului s-a eliminat complet posibilitatea apariției u- nui număr neuniform de spire, fapt care influențează pozitiv regimul de funcționare. înfășurarea conductoru
lui pe pachetul de tole al ro
torului se face acum cu aju
torul unor mașini automate de 
bobinat. Această noutate în tehnica confecționării bobina- jului micromotoarelor a avut un dublu efect: se realizează un bobinaj uniform care micșorează numărul defectelor, tensiunea din fir este uniformă pe întreaga lungime, asi- gurîndu-se astfel încă de la această namică vitatea fază o echilibrare di- mai bună ; producti- muncii crește la ope-

V. DINULESCU

(Continuare In pag. a II-a)

Cu 27 de ani în 
urmă, îndemnat de 
tatăl său, muncitor 
forestier, tînărul 
meo Mascheo,
vent al unei școli 
mecanici, pășea 
porțile Fabricii 
cherestea 
Bunescu" 
Muscel, 
contact 
propriu-zisă, cu 
difiile firele de lucru, 
cu retribuția derizo
rie. Pasionat de me
seria aleasă, preocu
pat de lucruri noi, 
învață mereu : mii- 
nile-i devin mai meș
tere, ochiul începe să 
pătrundă în adîncu! 
lucrurilor, memoria 
înregistrează totul. In 
1946 intră în 
rile partidului, 
ani după eliberare 
dezvăluie o 1 
nie de lucruri 
nebănuite. Se 
alături de 
muncitori de 
naționalizării în 1948. 
Oamenii se dăruiesc 
cu totul muncii, în ei 
se descătușează con
tinuu energii creatoa
re ; în fiecare, mun
ca descoperea un nou 
izvor cu 
nuite, 
încă.

După 
rioadă în care lucrea
ză la I.F. Curtea de 
Argeș, Romeo Mas
cheo se angajează la 
C.I.L. Pitești, maistru 
mecanic Ia fabrica de 
placaj.

Aici l-am întîlnit; 
scund, cu părul în
cărunții, cu ochii al
baștri, vioi, „nea Ro- 
mică’ ne-a întîmpi- 
nat cu prietenie. Ne-a 
făcut imediat cunoș
tință cu tovarășii de 
muncă : lăcătuși, elec
tricieni, mecanici. 
Dacă este iubit și 
stimat de către aceș
tia ? „Dînsul m-a 
văfat' arta — , 
șeriei — spunea 
Florea. A.m aflat 
multi tineri și-au 
plinit ucenicia 
îndrumarea atentă 
lui „nea Romică" ; un 
sfat, un ajutor, o do- 
jană erau de un pre
țios folos fiecăruia ; 
electricianul Gheor
ghe Tache a devenit 
maistru învă/înd de 
la maistrul său. Mun
citorul Gheorghe Sta
te a devenit inginer 
forestier, Ia sfatul 
maistrului, lăcătușii 
Dicu Florea și Marin 
Tănase au ajuns frun
tași în producție, lu- 
crînd alături 
La dragostea 
meserie, Ia

din 
Era 
cu

Ro- 
absol- 

de 
pe 
dd

,Nicolae 
Rucăr- 
primul 
munca 

con-

rîndu- 
Primii 

îi 
sumede- 
noi și 
bucură, 
ceilalți 

• actul

ior)e nebă- 
neexplorate

o scurtă pe-

îri- 
lăcătu- 

i Dicu 
că 

îm- 
sub 

a

de el. 
pentru 

pasiunea

dese
Primirea de către 

tovarășul 
f

Nicolae Ceausescu 
a ambasadorului 

Republicii Socialiste 
CehoslovaceJoi, 17 februarie 19 6 6, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență de prezentare pe Cestmir Cisar, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace la București.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

UTILAJE 
AUTOMATEîn unitățile aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor continuă acțiunea de modernizare a utilajelor. La una din liniile tehnologice pentru producerea cimentului de la fabrica din Fieni se apropie de sfîrșit montarea unei instalații automate cu ajutorul căreia se pot efectua mai multe operații, printre care măsurarea cantității materialului din cuptor, controlul temperaturii cuptorului în exterior, reglarea automată a tirajului și a presiunii gazului. (Agerpres)

de a munci, atribute 
ale muncitorului nou, 
a contribuit și mai
strul Mascheo. Multe 
ore a lucrat împreu
nă cu mecanicii din 
secfie la înlăturarea 
unor defecțiuni ale u- 
tilajelor : „Fiecare
muncitor, fiecare co
munist este dator 
să-și dăruiască per
manent priceperea și 
tortele sale acolo 
unde se hotărăște 
soarta producției. Tre
buie să arătăm fiecă
ruia că de îndeplini
rea cutărei sau 
rei sarcini 
în ultimă 
planul 
secției 
chiar", 
sea.

Cei tineri îl res
pectă pe maistrul 
Mascheo, toamai 
indcă de la el 
multe de învățat 
tr-ale meseriei, 
fiindcă niciodată vreun 
ajutor solicitat 
este refuzat.

Seara, la 
unei lămpi de 
cufundat în 
multor căr[i
— biblioteca 
sonată e de
— maistrul 
e preocupat de noi și 
noi probleme ale pro
ducției. Din agerimea 
mintii, din 
rea mîinilor se 
proiecte de 
sau utilaje ; 
inovații, rod 
dirii și al

cută- 
depinde, 
instanță, 

de producție al 
și al fabricii 
le spune ade-

fi- 
au 
in
și

nu Ie

lumina 
birou, 

lectura 
tehnice 

Iui per- 
invidiat 

Mascheo

îndemîna- 
nasc 

mașini 
35 de 

al gîn- 
multor 

nop/i petrecute în fata 
colilor de hlrtie și a 
cărților, au fost apli
cate deja în procesul 
de producție. Ultima 
— „variatorul de vi
teze la uscătoarele de 
furnir" — contribuie 
la eliminarea timpilor 
morii, și, prin 
fia vitezelor, dă 
sibilitatea uscării 
cărei grosimi de 
nir. în orele Urzii de 
seară își găsesc sens 
și împlinire întreaga 
sa muncă, întreg e- 
fortul și toate stră
duințele sale.

De dleva zile, plea
că de la lucru însoțit 
de tinerii lăcătuși 
Marin Badea și Tă- 
nașe Marin; toți trei 
lucrează Ia punerea 
Ia punct a unei noi 
inovații despre încăr
carea și 
automată a 
Poate peste ani, 
doi tineri vor 
maiștri și, Ia 
lor, 
alții 
lor.
F.

coresp. voluntar

varia- 
po- 
ori- 
fur-

X

vor iniția 
în tainele

descărcarea 
preselor, 

cei 
deveni 
rîndul 

și pe 
mașini-
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Deasupra cerul, dedesubt apele fluviului. Intre ele — un zbor curajos 
spre marele batardou celular la adăpostul căruia se va construi barajul 

hidrocentralei
Foto: ION CU CU

In camera de comandă termică nr. 2 a Termocentralei Graiova
Polo: S. VIOREL

PIERDERI...
PLANIFICATE

DEFICITUL
C.A.S. OSORHEI 
$1 DEFICIENTELE

TRUSTULUI
G.A.S. CRIȘANA

ntr-o întocmită Trustul Crișana, vind producția de lapte realizată pe prima lună a anului, gospodăria de află pe ultimul pare că nu su-

situație de G.A.S. pri-

„muzica scuzelor"!
înt 14 ani, de cînd în curtea unui cetățean din satul Onești, se batea primul țăruș al viitorului oraș. Se numea VOM, adică, „vîrful O al magistralei". Toatătopografia viitorului oraș s-a orientat în jurul lui.Un oraș tînăr, cu locuitori tineri și foarte tineri, dornici de a cunoaște cît mai multe, de a veni cît mai des în contact cu arta, cu literatura, cu știința. înaltul nivel de tehnicitate la care sînt construite combinatele (chimic și de cauciuc), termocentrala, rafinăria, impun acestor tineri o continuă perfecționare. Clasele liceelor

serale sînt frecventate de a- proape 1 000 de tineri. Deci, o populație cu crescînde nevoi spirituale. Cum sînt satisfăcute ele ? Care sînt posibilitățile, prilejurile, oferite acestor tineri, veniți din toate colțurile țării, pentru a se cunoaște, pentru a se distra ?O primă impresie chiar la ieșirea din gară. Panoul publicitar este gol. Sînt goale serile orașului sau organizatorii au uitat să ne pună în temă ? întreaga viață cultural-ar- tistică a orașului este polarizată în jurul clubului „Constructorul", al casei orășenești de cultură, a celor două cinematografe (la care filmele se schimbă de două ori pe săptă- mînă). Ne propunem să înfă

țișăm cîteva aspecte fără să neglijăm exigențele mereu crescînde ale tinerilor din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ținînd seama de condițiile actuale (se află în construcție o spațioasă casă de cultură).Deși tînăr, orașul a început să aibă tradițiile sale culturale. Formația de teatru, devenită teatru popular, păpușarii de la casa de cultură au obținut premii la concursurile republicane. Formațiile celor două combinate s-au afirmat în viața cultural-artistică din oraș. Simpozioanele, concursurile, serile cultural-distrac- tive, montajele literare și, în general, activitățile clubului „Constructorul" (situat lîngă colonia constructorilor) au că

pătat tradiție. La această tradiție a contribuit și comitetul U.T.C. de la Compex care nu se rezumă doar la rolul de mobilizator al tinerilor la activitățile clubului. Membrii comitetului au o participare activă la întocmirea planurilor, la discuția viitoarelor manifestări, la susținerea lor. Din păcate, datorită capacității clubului și așezării sale mai izolate de oraș, clubul este frecventat numai de constructori.în celălalt capăt, la casa o- rășenească de cultură te întâmpină formula „Spațiul nostru este impropriu. Cînd oamenii au asemenea condiții de confort în locuințe este greu să-i atragi în sala noastră de

spectacole". Nimeni nu contrazice un asemenea argument. Dar pînă la construirea viitorului local cu investiții puține și cu mai mult spirit gospodăresc s-ar fi putut repara cele cîteva podele stricate. Dar, uneori în spatele formulei de mai sus se ascunde comoditatea, lipsa de fantezie în găsirea unor subiecte și forme variate de activitate complexă... Concludent ni se pare planul din luna ianuarie. în el au fost înscrise 20 de manifestări. Dintre acestea doar patru au depășit stadiul de intenții: o
VIORICA GRIGORESCU

(Continuare !n pag. a II-a)

ia Oșorhei se loc. Faptul, se pără pe nimeni. Am aflat că la sfîrșitul anului 1965 planul producției de lapte a rămas tot neîndeplinit. Care sînt cauzele ? După explicațiile conducerii G.A.S., lucrurile au o motivare. Adică: „G.A.S. Oșorhei este o unitate nouă, înființată de trei ani, oamenii nu au prea multă experiență, de aceea, chiar Trustul regional a planificat-o cu ., deficit".Dacă zăbovești mai mult printre oameni și cercetezi cu mai multă atenție lucrurile, nu mai poți fi de acord cu justificările. Descoperi că la baza rezultatelor slabe (dinainte planificate) se află o defectuoasă organizare a muncii, lipsa de preocupare pentru valorificarea resurselor existente.Sectorul zootehnic al gospodăriei, alcătuit din 545 vaci cu lapte, 360 capete tineret taurin, porci etc. a adus anul trecut 200 000 lei... deficit. Pentru conducerea gospodăriei și pentru Trustul G.A.S. Crișana faptul nu constituie o surpriză. Pierderea era doar planificată I Dar cum poate fi justificată o pierdere de la început planificată ?Producția medie de lapte pe cap de vacă furajată, a fost la sfîrșitul anului de 2 300 litri. Ea putea fi depășită. Vacile au fost însă prost hrănite,

au lipsit furajele. Lipsa acestora constituia un motiv pentru a planifica de la început o producție în pierdere? Pentru producerea furajelor, gospodăria are rezervate 300 ha. Bine cultivată, suprafața e suficientă pentru a asigura o bază furajeră variată și consistentă. Dar, în afară de porumb-siloz și borceag , și acela recoltat tîrziu, cînd își pierduse o bună parte din calitățile nutritive, baza furajeră nu mal cuprinde alte nutrețuri.Apa Crișului din apropiere și canalele de irigație ale vechii grădini de zarzavat asigură o cultură de lucernă fără mari cheltuieli, lucru ce ar fi putut îmbunătăți structura bazei crește potențialul verde. Dar... „Apa îndemînă, canalelete, nu am avut însă de lucernă și nici de unde s-o procurăm", ne-a spus rul Nicolae Matei, zootehnic pe cît e de nou atît de învechite sele de producție, nu au adăposturi toare, călduroase, apă. Gospodăria nu posedă utilaje pentru prepararea hranei animalelor. în bună parte conducerea G.A.S. și-a „planificat" aici propriile sale pierderi, minusurile spiritului său gospodăresc. Oșorhei, așa cum am spus, este o .unitate, nouă, trustul a trimis aci un număr mare de animale de producție, a planificat creșterea lor numerică. Normal ar fi: fost ca gospodăria de la Oșorhei să fie în

cu mult furajere și de masă a fost la erau făcu- sămîntăingine- Sectorul pe sînt proce- Animalele corespunză- sînt fără

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a Il-a)
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APROAPE NIMIC

de de

cele mai multe ori la munci 
neealificate și mărturisim sin
cer că prea multe lucruri 
practice din meseria noastră 
nu știm. Ce ne-a intristat mai 
mult a fost atitudinea tovară
șului maistru, a unor munci
tori cu care lucram. Nu ni s-a 
vorbit niciodată frumos, a- 
propiat. Stîngăciile noastre 
serveau glumelor de prost 
gust care se făceau pe seama 
noastră. Nu de puține ori am 
fost înjurați, bătuți chiar. De
seori eram trimiși după ți

gări, mîncare și alte cumpă
rături de care aveau nevoie a- 
numiți tovarăși din atelier. 
Recunoaștem că toate acestea 
s-au răsfrînt negativ și în a- 
titudinea noastră. Am început

Iată pe scurt filmul discuțiilor purtate aici.CONSTANTIN GRIGORAȘ, șeful serviciului personal și învățămînt : „întotdeauna am 
avut greutăți cu elevii-prae- 
ticanți. Ei. probabil, nu au dat 
toată atenția cuvenită propriei 
lor pregătiri. De altfel, și 
maistrul e cam obraznic în 
felul lui".La întrebarea noastră dacă nu se putea întreprinde nimic în legătură cu atitudinea maistrului, tovarășul Grigoraș ne ripostează : „Ce măsuri să iau 

împotriva lui, cînd conduce 
un atelier?".Ing. ION OLTEANU. șeful producției : „Atitudinea mai
strului n-a fost cea mai justă.

Discutam, cu cîtva timp în urmă, eu Eroul Muncii Socialiste Ștefan Tripșa, maistru principal la oțelăria nr. 2 a Combinatului siderurgic Hunedoara. îmi povestea despre pregătirea elevilor de la școala profesională, atenția cu care sînt înconjurați de către colectivele de muncă alături de care își desfășoară practica în producție.
— Mă doare însă sufletul 

— mărturisea dînsul — cînd 
observ că unii muncitori nu 
se poartă frumos cu ucenicii, 
că le vorbesc urit sau pur și 
simplu nu-i ajută. Este o ati
tudine profund greșită. Pentru 
că trebuie să ne fie foarte 
limpede : actualii ucenici sint 
viitorii noștri tovarăși 
muncă, schimbul nostru
inîine. O vorbă înțeleaptă din 
popor spune : „Cum îl crești, 
așa îl ai" — și nouă nu tre
buie să ne fie indiferent cum 
îi creștem.Nu întîmplător am amintit această discuție. Ea vine ca o replică unei alte discuții la care am asistat zilele trecute la Uzinele chimice „9 Mai" din București.Dar mai întîi să relatăm faptele. Patru elevi ai Grupului școlar chimie din Capitală care își făceau practica la u- zina amintită, au cerut insistent conducerii școlii să fie transferați în alt loc. Tn sfîr- șit, după multe peregrinări — ca „de Ia Apenini la Anzi“ — cum mărturisea, nu fără haz, unul dintre elevi, locul a fost găsit: Fabrica de mase plastice „București".Faptul pune totuși cîteva semne de întrebare :1) Ce i-a determinat pe e- levi să ceară această transferare în Iar? Ei încheiat treaga practică.2) De ce școala atît de ușor această cerere ?3) Cum se explică faptul că fără să analizeze situația, conducerea uzinei și-a dat a- vizul renunțînd la contractul încheiat? Lucrurile par și mai ciudate dacă luăm în considerare faptul că uzina are mare nevoie de electricieni, meserie în care se pregăteau elevii respectivi, care, aflați în anul III, urmau ca peste cîteva luni să intre în producție.încercînd să lămurim ceste semne de întrebare, să dăm cuvîntul celor în cauză :Tată părerea. în colectiv, confirmată de fiecare din cei patru elevi în parte. „Din pri
ma zi am fost primiți cu ră
ceală. Tot din prima zi am 
fost puși la șters geamurile. 
Zilele următoare n-au fost de 
mai bun augur. Eram puși de

mijlocul anului șco- au doar un contract cu uzina perioadă pentru în- școlară dea acceptat.

• Cum se face practica la Uzinele „9 Mai"' 
București • In pragul absolvirii, cit cunoști 
din meserie? • Școala: „uzina nu

Uzina: „noi am făcut ce se
se ocupă"
putea"

să absentăm de Ia practică, să 
devenim refractari".Ne-am adresat apoi conducerii Grupului școlar chimie. Tovarășul ION BĂRBULES- CU, director adjunct al școlii ne-a declarat:

„Cercetînd faptele am fost 
de acord cu cererea elevilor și 
am solicitat conducerii uzinei 
să fie de acord cu transferul. 
Credeam că vom intimpina 
greutăți. Am constatat cu sur
prindere că uzina se dispen
sează lesne de viitoarele ei ca
dre calificate. De fapt nu este 
vorba despre nici o ciudățe
nie. Este, după părerea mea, 
reacția firească a unei uzine 
care nu s-a ocupat de elevii- 
practicanți așa cum trebuie. 
Răspunderea concretă cred că 
o poartă tovarășul maistru 
Toma Constantinescu, șeful 
atelierului electric. întotdea
una elevii s-au plîns de ati
tudinea dinsului. de faptul 
că-i bruschează, le vorbește 
urît, îi insultă. Iată un exem
plu concret. Elevul Buruga 
Gabriel care a făcut anul tre
cut practică la această uzină 
a fost înjurat și bătut de către 
maistru. La începutul acestui 
an Buruga s-a transferat la 
altă uzină. Elevii se mai plîng 
că deși sînt în anul III. n-au 
reușit încă să deprindă mese
ria. deoarece nimeni nu se o- 
cnpă metodic de ei, mai mult, 
au fost puși în repetate rîn- 
duri la munci necalificate".Am făcut o vizită în uzină.

directorul 
personală 
nu m-am

Trebuia să Ie dea spre exe
cuție lucrări calificate. O vină 
o au și elevii"...Ing. ILIE POPA, 
uzinei : „O părere 
nu am, pentru că
putut ocupa in mod deosebit 
de ei. După părerea celor care 
se ocupă, însă, aud că sînt in- 
disciplinați. Noi considerăm 
că s-a făcut tot ceea ce s-a 
putut. Așteptăm o contribuție 
mai deosebită din partea șco
lii. E adevărat, maistrul e un 
om mult 
pretinde 
că aici a 
legătură 
transfer, 
acord, dar pină la urmă am 
acceptat. Acum regret".Acestea sînt explicațiile date de cei în cauză. Evident, ele au de la început o pregnantă nuanță contradictorie, com- portînd discuții, comentarii. Un lucru rămîne însă limpede din toată această situație : faptul că uzina, toți cei cu care am stat de vorbă nu erau preocupați atît de mult de a- naliza problemei, de găsirea unei soluții practice, menite să ducă la îmbunătățirea în

prea strict, exigent, 
prea mult. Probabil 
și exagerat puțin. In 

cu cererea lor de 
inițial n-am fost de

viitor a practicii ucenicilor în uzină, cit de aflarea unui vinovat, a unui „țap Ispășitor", în ultimă instanță. O astfel de atitudine dovedește, în primul rînd, lipsa de grijă pe care u- zina o manifestă față de creșterea și pregătirea viitoarelor sale cadre calificate. Pentru că factorul care a generat a- ceastă situație îl constituie nu neîndeplinirea îndatoririlor de către un maistru sau altul, dintr-o secție sau alta, ci întreaga stare de lucruri din u- zină, indiferența, atmosfera nefavorabilă realizării unei bune pregătiri practice a viitorilor muncitori.De asemenea, nici conducerea școlii nu a urmărit sistematic desfășurarea practicii elevilor în această uzină, și ca atare, nu a intervenit energic încă din primele săptămîni pentru îndreptarea lucrurilor.O îndatorire însemnată în privința urmăririi bunei desfășurări a practicii elevilor în producție o avea și organizația U.T.C. din uzină. Tovarășul Mihai Dumitrescu, secretarul comitetului U. T. C. al uzinei, încerca să arate că a vrut să-i invite pe elevi la o adunare generală, intenționa să discute cu părinții lor dar... 
„Nu s-a făcut nimic din toate 
proiectele" — mărturisește dînsul. Profesoara Mihaela 
Gheorghiu, secretara comitetului U.T.C. al școlii adăuga : 
„Cei patru elevi nu sint uteciști. 
în ce ne privește, ne-am inte
resat mai puțin de problema 
practicii în producție a elevi
lor. Nu am luat pină acum le
gătura cu uzina..."între cele două comitete s-a așezat, așadar, o barieră greu de trecut. Dincolo de această barieră, însă, dincolo de disputa uzină—școală își face loc o îndreptățită trebuie făcut, buie luate, îndreptate cu ția, eforturile menea lucruri să nu se mai întîmple, elevilor să le fie a- sigurate condiții normale de pregătire practică în producție ? Nădăjduim că școala, dar mai ales conducerea Uzinei „9 Mai" vor analiza lucrurile și vor găsi soluțiile practice ce se impun în vederea pregătirii schimbului de mîine la nivelul cerințelor producției.
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PERIPEȚIILE ALISEI 

IN ȚARA MINUNILOR

Tudor Arghezi :
SCRIERI

Editura • pentru literatură, 
continuînd seria prezentată 
condiții grafice excelente 
operei lui Tudor Arghezi, 
pus tn circulație volumele 
și 11 cuprinzînd scrierile 
proză ale maestrului. Dacă 

‘ Lina cuprins în volu- 
este deja cunoscut și 

mai tînără generație de 
în schimb, volumul al 

pune la îndemîna citi-

mânui 
mul 11 
de cea 
cititori, 
zecelea 
torului mai nou poemul în pro- 

i ză Cimitirul Buna-vestire. De 
fapt, scrierile grupate sub a- 
cest generic sînt o suită de ne
cruțătoare pamflete procurate 
verbului arghezian de aspectele 
nefirești și hilare ale unei so
cietăți sclerozate. Lectura lor 
îmbogățește tînărului cititor 
imaginea complexă a celui mai 
mare scriitor român în viață.

întrebare : ce ce măsuri tre- încotro trebuie precădere aten- pentru ca ase-

Cercetătoarea Magdalena Gruia 
de la Institutul de speologie 
Emil Racoviță colectînd micile 
insecte colembole de pe crista
le le de calcită din peștera 

Cloșcani
Foto: AGERPRES

In Dobrogea 
se însămînțeazăDobrogea, primăvara aînintrat în drepturile ei legitime mai devreme ca de obicei. Zilele prielnice de lucru în a- ceastă regiune, la jumătatea lunii februarie, au dat posibilitate lucrătorilor de pe ogoare să înceapă însămînțarea culturilor din prima urgență. Pe terenurile cooperativelor agricole din Mangalia, 2 Mai, Moșneni, 23 August și altele din sudul regiunii au fost în- sămînțate primele suprafețe cu borceag, mazăre și orz. Terminînd reparatul tractoarelor și mașinilor agricole, mecanizatorii sînt gata pentru începerea lucrărilor cu toate forțele, îndată ce timpul va permite. După datele centralizate la Consiliul agricol regional, în primăvara aceasta cooperativele agricole de producție din Dobrogea vor însămînța cu diferite culturi furajere, mazăre, floârea-soa- relui și porumb peste 260 000a- ION ANDREIȚĂ (Agerpres)

(orele 
(orele 
IR, 30;

Floreasca
13, 15,30;

(orele 
19; 21.30). 
8,45; 11;
21), Fere
li; 13.30, 

Modern 
15.30; 18;

(orele 
18,45; 
(orele

18;
10,30;

ȘAH LA REGE
rulează la Tomis (orele 
9.39; 11,30; 13,30; 16; 18.15:
20.30) Flamura (orele 9,15:
11,30; 13,45. 16;
20.30) .

STEAUA BALETULUI
rulează la Flacăra
16; 18. 20). Aurora 
10: 12; 14: 16,30:
20.30) ,

PROCESUL DE LA NtJRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Arta (orele 10; 
16; 19.30). Volga (orele 9,30: 
13; 16,30. 20)

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Munca (orele 
16. IR. 20).

Mecanizatorii de la G.A.S. Drăgănești-Olt, re giunea Argeș, au terminat reparatul tractoare
lor și mașinilor agricole care vor lucra in campania de primăvară. In fotografie: se fac 

ultimele verificări Foto : AGERPRES
(orele

TOM JONES
rulează la Patria 
9,30; 12.30; 16,15; 
București (orei# 
13,30; 16; 18,30; 
viar (orele 8,30: 
16; 18,15; 21,15). 
(orele 10; 12,30:
20.30) .

DEPĂȘIREA, completare ȘI 
ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICĂ

rulează la Festival 
9; 11,30; 13,45; 16,15;
21.15) , 
10.30;
20.30) , Rahova (orele 
15.30; 18; 20,30).

PROCESUL ALB 
rulează Ia Republica
9; 11,15; 13.45; 16.15; 18,45;
21.15) .

CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR, comple
tare, BĂIATUL ȘI FURTUNA 

rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30: 
20,45), Excelsior (orele 
12.15; 15.30, 18> 20 30)

CE S-A ÎNTlMPLAT 
BABY JANE?

rulează la Sala
(orele 
(orele 
18.15; 
9,30:
20.30) , 
12,15;

PINGUINUL 
rulează 
10; 12. 1

A TRECUT 
cinemascop 
KIEVUL DE

rulează
9,15, 11,30: 13,45; 18; 18.15:
20.30) .

ULTIMUL MILIARDAR — 
completare SCULPTORUL ȘI 
TIMPUL

rulează la 
9,30; 11,45; 
20.451.

DUMINICA la

10:

CU

Palatului
16,30 »l 20), Capitol 
9,30; 12.15;
21), Grivita 
12,15; 15;
Gloria (orele 

17.45; 20,30).15>

15.30. 
(orele 
17.45;
9,30;

la
14.

Victori» (orel« 
16, 18.15, 20.30). 

O FEMEIE — 
— completare 
SERVICIU

Ia Central (orele

Lumina (orele
14, 16,15; 18.30,

li!

19;
16,15; 18.30:

DE CĂSĂ-

Gluleștl (orele

NEW YORK 
rulează la Union (orele 
15.30; 18; 20,30).

PARISUL VESEL
rulează la Doina (orele 
11.45; 14;
20.45).

AUTORIZAȚIA 
TORIE

rulează la
16, 18.15; 20.30).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Dacia (orele 
9,30 — 14 în continuare: 
16.15; 18,30; 20,45).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Baiastl (orele 
8: 10; 12,15; 15,30; 18;
20,15).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS
(orele 
Vitan 

20.30).

rulează Ia Cosmoa14, 16; 18; 20,15), (orele 11; 16; 18,15;
VIZITAruleasă la Bucegl 9,45; 11,45; 13,45; 18;20,30), Miorița (orele 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Melodia (orele 9.45; 12;14,15; 16,30; 18,45; 21).
CATIFEAUA NEAGRĂ — ei- nemascoproleart la Uatoa* (erele 16; 18,15; 20,90).

(orelș 
18,15;
9,45;
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Noi recorduri ale
aspiratorului

„Record z/

(Urmare din pag. I) 700rația respectivă cu circa la sută".Tovarășul inginer NICO- LAE SÎNȚION, tehnologul produsului, făcea următoarea remarcă :
„Un aparat electrocasnic se 

apreciază nu numai după ni
velul tehnic de execuție ci și 
în funcție de precizia în ex
ploatare și, îndeosebi, cit 
timp își păstrează carcateris- 
ticile funcționale inițiale. Pentru a realiza un asemenea deziderat, pe care-1 consider deosebit de important, fiecare aspirator este „obligat" treacă printr-o serie de cercări.Controlul este asigurat aparate dintre cele mai derne. Rotorul motorului, pildă, se controlează înainte de montaj, la un aparat electronic „Rotoscop" construit de un colectiv al Institutului Politehnic timișorean. Aici sînt depistate toate defectele — scurt circuit între spire sau lamele, legături deplasate sau inversate etc. Pe baza ex
perimentelor ne-am propus ca, 
începind din trimestrul doi, 
să folosim o mașină electro
nică de bobinat rotoare, pro
cedeu care va asigura o pre
cizie net superioară acestei 
operații".Colaborarea dintre Institutul Politehnic timișorean de specialitate și întrepridere s-a extins ți în alte domenii, în laboratoarele institutului se fac probe de încercări la conductorul folosit la bobinarea electromotoarelor. Așa se face că acum fiecare lot de materiale este însoțit și de așa zisul „buletin „neutru" pentru calitate".

să în-demode

Calitatea aspiratoarelor de praf își are coordonate sigure în măsurile tehnice aplicate, în îmbunătățirile constructive aduse. Ea își găsește expresia însă și în activitatea depusă de colectivul de muncitori a cărui medie de vîrstă nu depășește 24 de ani. Cum a acționat organizația U.T.C. pe linia mobilizării tinerilor la lupta pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor ? întrebarea i-am adresat-o tovarășei SABINA FOR- NADE, secretarul comitetului U.T.C. din atelierul de bobina j, secția micromotoare.„Tineretul secției noastre care realizează aspiratorul de praf se compune din două categorii : muncitorii care au făcut cunoștință cu meseria odată cu intrarea în fabrică ; cadre care au terminat de un an sau doi școala profesională. Pentru fiecare categorie au fost organizate forme specifice de îmbogățire a cunoștințelor profesionale. în prezent s-au deschis cursuri de ridicare a calificării la care participă toți tinerii. Fiindcă în secție se lucrează în flux continuu, tinerii sînt ajutați să se specializeze pe anumite operații. Atunci cînd e cazul, cînd apare o noutate în procesul tehnologic, cum a fost, de pildă, cu prilejul folosirii aparatului de control activ al axelor rectificate, inițiem demonstrații practice la locul de muncă. Asemenea acțiuni s-au organizat și atunci cînd s-a trecut la cositorirea continuă a legăturilor la colector sau la bobinarea rotoarelor cu ajutorul mașinilor automate. Ca urmare, tinerii reușit să-și îndeplinească să depășească sarcinileproducție care le-au revenit. De curînd cînd colectivul nostru a analizat rezultatele obținute Mariana Lucreția titlul desocialistă.trei, însă în atelier fiecare al treilea muncitor a fost evl-

dențiat în întrecerea socialistă.Din cele constatate la „Elec
tromotor" un fapt este evi
dent : colectivul întreprinde
rii este preocupat deopotrivă 
de îndeplinirea sarcinilor de 
producție, de perfecționarea 
produselor — în cazul de fa
ță a aspiratorului de praf — 
pe care le realizează. Studiile 
ce se fac în prezent, soluțiile 
ce se adaptează au la bază o 
tehnologie înaintată, o execu
ție superioară. Alături de as
pectele pozitive arătate, se 
mai ridică însă și unele pro
bleme care-și solicită rezol
varea. Este vorba în primul 
rînd de instituirea unui con
trol mai riguros la fazele care 
se execută încă manual (în
chiderea ancoșelor, izolarea 
legăturilor la ieșirea spre co
lector etc.). De asemenea, se 
cere un studiu mai temeinic 
care să răspundă direct pro
blemelor pe care le 
echilibrarea dinamică 
samblului aflat în 
(rotor, ventilator) de 
torul aspiratorului. Specialiș
tii întreprinderii vor găsi, de
sigur, căi și soluții pentru 
toate aceste probleme ca 
pentru altele 
fecționarea 
formanțelor 
aspiratorului, 
presie 
gă“

ridică 
a an- 

mișcare 
la mo-

și 
care țin de per- 
continuă a per- 
funcționale ale 
Tradiționala ex- 

„rezultatele bune obți
nu trebuie dezmințită.

Pierderi...

cat un fond loare de

auȘi de planificate
(Urmare din pag. I)

INFORMAȚII
oîn Editura politică a apărut:

Bilanț însuflețitor 
al marilor realizări48 p. 0,75 lei
Broșura cuprinde Co

municatul Direcției Cen
trale de Statistică cu pri
vire la dezvoltarea econo
miei naționale a Republi
cii Socialiste România în 
anul 1965 și în perioada 
1960—1965, precum și nu
meroase grafice.

Joi, 17 februarie, șefii misiunilor diplomatice acreditați la București au vizitat Institutul de Inframicrobio- logie al Academiei Republicii Socialiste România. Explicațiile au fost date de acad. prof. Ștefan S. Nicolau, directorul Institutului.Șefii oficiilor diplomatice au manifestat un viu interes pentru activitatea desfășurată în această instituție științifică pusă în slujba ocrotirii sănătății.
★La sediul C.C. al U.T.C., tov. Vasile Nicolcioiu secretar al Comitetului Central a primit o delegație a organizației de tineret „Ghana Young Pioneers" din Ghana, condusă de Jonathan O. Tetteh, șeful Departamentului internațional al acestei organizații, care, la in-

vitația C.C. al U.T.C., face vizită în țara noastră.La discuții, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C.
★Ambasadorul R. S'. F. Iugoslavia la București, Iaksa Pe- trici, a înmînat joi academicianului Gheorghe Mihoc, rectorul Universității din București, o colecție de cărți oferite de Universitatea din Belgrad. Colecția cuprinde aproape 100 volume referitoare la istoria, cultura și știința iugoslavă.Rectorul Universității bucu- reștene a mulțumit călduros ambasadorului iugoslav pentru această donație.
★

Noua piesă montată Ia Teatrul 
,,Barbu Delavrancea' din Capitală 
se intitulează „Ariciul de Ia Dopul 
perfect' șl aparține scriitorului 
Ion Băieșu, care Își face astfel 
debutul In dramaturgie. Regia 
spectacolului a fost Încredințată lui 
Mihai Berechet de la Teatrul Na
tional „1. L. Caragiale'. La realiza
rea premierei Își mai dau con
cursul arh. Vladimir Popov, auto
rul decorurilor, Gabriela Nazarie, 
care semnează schitele de costu
me, Dinu Petrescu — ilustrafla 
muzicală și Vera Proca-Ciortea, 
plastica mișcării scenice. Din dis
tribuția premierei au tăcut parte : 
Dem. Rădulescu, de la Teatrul Na
tional „I. L. Caragiale', Constan
tin RSșchltor, Maria Burtea, Do
minic Stanca, Marius Bușulescu, 
Traian Păruș, Andreea Năstăsescu, 
ion Niciu, Dimitrie Dunea, Adrian 
Petrache, Costin Prișcoveanu, Lu
cretia Racoviță șl alții.

Editura tineretului, cam da
toare micilor cititori, prin ti
părirea cărții scriitorului en
glez Lewis Carroll, Peripețiile 
Alisel In tara minunilor răs
punde unei obligații principale 
a planului său editorial. Lu
mea minunilor în care-și con
duce autorul cititorii — copii, 
este un univers creat cu ge
neroasă fantezie și umor sub
țire. Rescriem aici dedicația 
autorului făcută tovarășilor de 
vîrstă și de joacă ai eroinei 
acestei cărți ; „Alis, In mlna-tl 
blinda ia / Copilărescu basm 
și-I pune / Lingă curatele-ți vi
sări, ce amintirea / Cu vrajbă 
lmpleti-n cunune — f Ca pe un 
pal mănunchi de Hori, ce-un 
călător, / Pe-ndepărtat meleag, 
stătu clndva s-adune.

Iaroslava Blăzkova : 
INSULA CĂPITANULUI 

HAȘAȘAR

înclinației spre aventură si 
spre evadarea în aerul tare al 
naturii îi răspunde cartea ti
nerei scriitoare slovace, au
toare de mare popularitate In 
țara sa, Iaroslava Blăzkova. 
Din paginile ei, cititorii — 
pionieri pot face cunoștință cu 
întîmplările prietenilor lui Da
vid și învăț» o serie de lucruri 
folositoare, instructive.

Culegerea de studii: 
„MATEMATICA 

SI CUNOAȘTEREA 
ȘTIINȚIFICA"

anul trecut, tineri ca Sărau,Miiller fruntașAm
Ana Rausch, au primit în întrecerea numit doar

fonduri adăpos- pentru în
atenția sa, ajutînd-o cu pentru construirea de turi corespunzătoare, introducerea mecanizării producția zootehnică, care săpermită obținerea unor producții ridicate. Astfel, putea fi justificată ideea unei noi ferme zootehnice. Trustul G.A.S. — pentru anul 1965 .— a alo

! de investiții în va- 12 000 lei,560 000 lei pentru completarea lotului40 000 lei pentru de adăposturi și 25 000 lei pentru introducerea mecanizării la grajduri. Din păcate : însă nici aceste sume modeste — în comparație cu sarcinile gospodăriei — nu au fost folosite cu chibzuință. Din suma de 25 000 lei alocată pentru introducerea mecanizării, la grajduri au fost cheltuiți doar 1 000 lei. Animalele, în locul unor rații de hrană variată, bine pregătită, primesc snopi de coceni. Fără mari cheltuieli putea fi amenajată o bucătă, rie de furaje. Putea să se pună în funcție măcar o tocătoare, o moară cu ciocănele. Apa este adusă în sacale de la 3 km șl distribuită cu economie. „Crișul trece prin apropierea grajdului, ne spune tînărul îngrijitor Florea Traian, dar nu putem scoate iarna vițele pe ghețuș la vad*. Cu puțini bani dar cu mai mult spirit gospodăresc, ctț o simplă pompă putea fi scoasă apa din Criș și trimisă într-un jghiab.„Stăm prost cu construcțiile", ne spune medicul veterinar Emil Furcic. Cele vitelușe selecționate reproducție au iernat saivan de oi și o Hrănite modest, adăpate deșt și-au pierdut calitățile". Situația e firească cînd Trustul regional G.A.S. aprobă suma de 560 000 lei pentru complp- tarea și extinderea lotului dar nu aprobă decît pentru construirea turi. Se așteaptă, turarea greutăților nie soluții din afară rea unor ferme de ar putea zootehnic folosite în spirit gospodăresc și cu răspundere rezervele și posibilitățile interne, existente. Personalul de îngrijire dinzootehnie si printre ei multi tineri (organizația U.T.C. areaci 36 de membri) nu e bine

din carede bază și numai construirea

adăposturi lapte care, să scoată din impas.

365 de pentru într-un magazie, mo-
40 000 lei de adăpos- pentru înlă- din zooteh-— prelua- și a unei chipurile, sectorul Nu sînt

SPORT
Floretistele noastre învingătoare 

în concursul 
„Speranțelor olimpice"

Concursul international de scrimă rezervat 
„Speranțelor olimpice' la care participă și 
România, a Început ieri la Budapesta cu dis
putarea probelor de floretă băieți (individual) 
și floretă fete (pe echipe).

lnvinglnd pe rlnd echipele Poloniei (10—6), 
U.R.S.S. (10—6) și R. D. Germane (15—1), 
floretistele tării noastre s-au calificat pentru 
finală unde au întîlnit formația Ungariei. Ju- 
clnd foarte bine ele au obținut o nouă vic
torie cu scorul de 9—7 terminlnd astfel com
petiția neînvinse.

In turneul final de floretă băieți, clștigat 
de sovieticul Litov cu 5 victori/, au fost pre
zent! și doi sportivi români. Mihaf Tiu a 
ocupat locul 4 iar V. Costescu locul 6.

pregătit profesional. în acest sens se fac puține eforturi. în- vățămîntul agrozootehnic se desfășoară greu. Din 19 lecții ale programei numai 8 au fost predate, rezumat formale, nerii au mal.Pierderile planificate nu o fatalitate ci, ca în cazul față, o acoperire pentru lipsa de

Organizația U.T.C. s-a mai mult la măsuri neeficace, la care ti- răspuns la fel de for-sînt despirit gospodăresc.
Pe „muzica
scuzelor" I

(Urmare din pag. I)dimineață de basme pentru copii și trei manifestări dedicate femeilor (care de fapt au fost organizate de comitetul orășenesc al femeilor).Dintr-o cauză sau alta și-au încetat activitatea și patru cercuri (arta aplicată, de pictură, foto, acordeoane) care ființau pe lingă casa de cultură.O neistovită vitalitate se împletește cu tinerețea locuitorilor acestui oraș. Mulți preferă manifestări vii (vezi interesul stîrnit de recentul „dialog"), întrecerile sportive, concursurile. Aceasta impune un echilibru tematic, o mare diversitate a formelor de prezentare. Dar, iată ce-și propune comitetul U.T.C. de la combinatul de cauciuc sintetic pe primul trimestru al a- nului pentru cei 1500 de u- teciști: „Organizarea concursului „Prieten al cărții", o seară distractivă, formarea unui grup de recitatori și antrenarea tineriloi- la turism". Atît și nimic mai mult. In locul unei viziuni largi, de perspectivă asupra activității cu tineretul, din comoditate se repetă, trimestru după trimestru, cam aceleași obiective dar sub o altă formă....Discuția la comitetul oră-

O Astăzi începe în 
Capitală pe 
rul artificial „23 
gust" 
competiție 
nală de 
gheață „Cupa orașului 
București”.

Programul de astăzi 
începe la ora 17 cu 
jocurile : București — 
București (tineret) 
Daugava 
(U.R.S.S.) —
Plsen (R. S. 
slovacă).

• In turneul inter
național de fotbal de 
la Buenos Aires echi
pa Independiente a 
dispus cu scorul de 
3—2 (2—0) de Spartak 
Praga. (Agerpres)

patinoa- 
Au- 

tradiționala 
internațlo- 

hochei pe

și
Riga 

Spartak 
Ceho-

ZI de zi, întreaga evoluție a 
dezvoltării științifice, demon
strează puternica pătrundere a 
matematicii în cele mai di
verse domenii ale cunoașterii 
umane.

De clțiva ani, pe lingă Insti
tutul de matematică, și Facul
tatea de matematică a Univer
sității funcționează un seminar 
dedicat dezbaterii cîtorva din
tre marile probleme legate de 
evoluția matematicii, rolul ei 
în cunoașterea științifică con
temporană. Recent, Editura 
științifică a unit Intr-un cu
prinzător volum editat sub
titlul „Matematica și cunoaște
rea științifică', 17 dintre 
mai Interesante referate 
zentate In cadrul acestui 
minar, incluzînd într-o 
parte 8 studii legate de unele 
probleme filozofice generale 
ale matematicii (printre care 
unele considerații generale a- 
supra metodelor matematicii), 
iar în partea a doua 9 studii de
dicate în întregime probleme
lor modelării matematice.

Culegerea de studii, purtînd 
semnăturile unor prestigioși 
oameni de știință este pe de
plin utilă oricăruia dintre stu
denții sau specialiștii noștri 
din cele mai diverse domenii 
de activitate.

cele 
pre- 
se- 

primă

tr. r.

șenesc U.T.C.: „Strălucit merg lucrurile de cînd organizăm dialoguri concurs pe scenă — ne spune tov. Gh. Năstase, prim secretar — (pînă acum s-a organizat numai unul n.n.) Sîmbătă seara vă invităm la restaurantul „Trotuș", organizăm o seară cultural distractivă pentru tineret".— Mulțumesc, dar....în această discuție argumentele au fost numeroase a- tunci cînd reveneam la posibilitățile existente.— De ce nu se organizează la nivelul marilor combinate manifestări pentru tineret. Sînt săli care ar putea fi folosite în acest scop, izolate de sectoarele productive ?— Mai întîi să aprobe conducerile administrative.— Ați cerut aprobări ?— Nu !— La rafinărie, clubul nefolosit în timp ce din materialele recentelor adunări de alegeri U.T.C., reiese tinerii solicită mai multă tenție organizării timpului liber.........—seei,— Clubul este la cîțiva lometri de oraș. N-au tinerii cu ce să se întoarcă după terminarea manifestărilor. Nu se pot organiza.— De la conducerea IGO- ului am aflat că aceasta n-ar fi un impediment. Se pot pune la dispoziție mijloace de transport.Ne oprim aici.Tinerii nu sînt antrenați nici în activitățile pentru care se fac eforturi organizatorice. La seara cultural distractivă organizată la combinatul chimic în data de 13 ianuarie s-au aflat în sală numai organizatorii, iar la „Clubul tinereții", intitulat „Cum ne petrecem timpul liber", organizat la casa de cultură, din 40 de invitați au venit doi. Concluzia unei asemenea situații o rezuma un tînăr : „Cînd manifestările sint compromise de un șir de alte acțiuni este foarte greu să te hotărăști să mai încerci încă o dată". Se Impune alcătuirea în urma consultărilor cu tinerii a unor pla-

stăcă a- lorki-

nuri de perspectivă, bogate, interesante, reprezentative pentru exigențele tinereții o- rașului, la realizarea cărora comitetul orășenesc U.T.C. poate contribui substanțial. Notăm cîteva din dezideratele interlocutorilor noștri :• Conferințe, simpozioane, expuse de specialiști din București sau alte orașe ale țării.• Spectacole și concerte de înaltă ținută artistică (mulți s-au referit la improvizațiile susținute sub auspiciile OSTA). Dacă se poate să vină mai des mari artiști ai primelor noastre scene. Stabilirea unor turnee cu teatre de operă, formații orchestrale.• Lectorat de cultură muzicală, curs de dans modern, cicluri despre arta plastică.• Duminică de la ora 14—19, după-amieze cultural distractive în localul restaurantului „Trotuș".• Pregătirea pe plan local a unor concerte și spectacole care să suplinească lipsa unor formații profesioniste. Deci ridicarea formațiilor de amatori la un nivel cit mai înalt..• Reuniuni, joi ale tineretului la nivelul sectoarelor, al secțiilor.• Un vităților tenis de• Mai nematografele din oraș.• Dezbateri despre tinerețe, educație, probleme morale etc.Sînt peste 7 000 de tineri în orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej. Deci peste 56 000 de ore libere pe zi. Există în oraș foruri menite să sprijine acțiunile educative ale tineretului, să ridice pe o treaptă superioară. activitățile la nivelul e- xigențelor actuale. Se poate face din casa de cultură acel pivot în jurul căruia să se organizeze întreaga activitate culturală din oraș așa cum s-au rînduit marile magistrale în jurul „țărușului" bătut în urmă cu 14 ani.

spațiu destinat acti- de club, șah, remy, masă.puține reluări la ci-



Reportaj

de ILIE PURCARU

GHELASE EUGEN este mecanfa de macara. Dar el este, !n același timp, unul dintre constructorii in mîinile cărora stau 
— dacă vrefi —tnseși destinele șantierului, sau cel puțin o bună parte din ele : vibrosoneta comandată de macaraua sa 

fixează in apele fluviului, in stâncile din adincuri, palplanșele de ofel ale celulelor batardoului.

Punotul central al bătăliei, oel mai spectaculos, cel mai dramatic, s« află 
in mijlocul Dunării 

fotograf iile i tOW SUGU

OAMENI
LA CÎRMA FLUVIULUI

Iarnă la Porțile de Fier.
Nopțile se prelungesc 

pină tîrziu, în mijlocul di
mineților, către amiezi, 
Dunărea se unește cu ce
rul, trîmbe groase de abur 

. și fum, întunecă ziua. ■ 1 n 
peisajul fantomatic, supra- 
terestru, munții se decu
pează ca niște plăsmuri 
ireale, agitate de vîntul 
năpraznic, care atinge une
ori 140 de kilometri pe 
oră. Vuietul surd al flu
viului are ecouri de peș
teri și prăbușiri de stra
turi geologice. Serile, mai 
ales, o canonadă neîntre
ruptă urcă din orizonturi 
secrete, se aud explozii mi
ntoase dinspre Cazane ; 
tauri de apă se izbesc 
de tauri de stînci, detu- 
nînd cu scuturi de gheață, 
mușcînd și sfărîmînd roci 
și falii granitice, cu pu
tere de diluviu dezlănțuit.

In acest peisaj de tăceri 
minerale, străbătut de 
șingele iute al vîntului, în 
această pustietate de ape 
și ghețuri care încercuie 
întreg orizontul, oamenii 
muncesc, creează, iubesc, 
se prind în lupte drama
tice, visează visuri adesea 
neliniștite, isprăvite dimi
nețile în fapte eroice, fac 
planuri pasionate de vii
tor 

Punctul central al bătă
liei se află pe fluviu.

Punctul central al bătă
liei,. cel .mai spectaculos, 
cel mai dramatic, se află 
acolo. în mijlocul apelor, 
la construcția marelui ha- 
tardou din celule metalice, 

■ £>‘î ila- adăpostul căruia se va 
turna betonul barajului. 

■.;.bc:ij'iiVăz'tdă de pe țărm, con- 
•za ^rucțta it» impresionantă.

Rara briutiașă insulă, somp- 
L’ss moș decorată cu imagini 

industriale ■ lingă coșuri 
fiimegînde de fabrici (co
șurile mărilor platforme 
plutitoare între care se țes, 
bătute cu vibrosonetele pî- 
nă-n adine, în stînca sub- 
fluvială, palplanșele de o- 
țel ale celulelor batardou
lui), țîșnesc în sus brațe 
svelte de macarale, antene 
gigantice captînd fluviul 
de nouri care curge dea
supra fluviului. Se aud, 
zdrențuite de vînt, voci 
care se cheamă, strigăte și 
comenzi; se aud ecouri de 
mașini și metale, vuiete de 
stînci lovite, . foșniri grele 
de ape captive dirijate prin 
savante. sisteme ■—■ rezo
nanțe ale unor multiple și 

. btfmplexe activități, ameți
toare prin mișcarea de oa- 

'merri ce-o presupun. Efec
tul, în această pustietate 
de ape și ceruri, este a- 
cela al unei civilizații mis
terioase, parașutată aici

de undeva, de pe o altă 
planetă. Priveliștile tremu
ră prin ceața fluviului, is- 
cînd miraje de o secundă, 
dezvelindu-ți alt unghi și 
altă culoare, mai înainte ca 
prima senzație să te umple 
deplin. O fulgurate pripită 
de imagini, care pretinde 
comentariu muzical. Simți 
nevoia să auzi în surdină, 
ritmată după curgerea ma
iestuoasă a fluviului, o 
melodie cu accente eroice.

Dar muzica e cuprinsă 
în întreaga această con
strucție, și armonia ei te 
incintă, mai ales atunci 
cînd — străbătând podul 
de pontoane care o leagă 
de țărm — o contempli 
dinăuntrul ei, din mijlocul 
freamătului de muncă și 
viață existente aici.

Stau pe puntea navei- 
platformă nr. 2, asistând la 
fixarea lungilor stinghii 
metalice — palplanșele ri
nei celule — cu rădăcinile 
înfipte în stînca subflu- 
vială. In jurul meu, pe 
bord, se mișcă mecanici, 

Vedere parțială a iuerărilor de pe șantierul Hidrocentralei de la Porțile de Pieri orizontul de ape și munți 
a lost tnchis prin mari eonstruații metalioe

marinari și constructori, 
bărci cu scafandri sînt 
coborîte la apă (aceștia vor 
urmări aventura palplanșei 
sub apă, contactul cu 
stâncile, curățind locul de 
eventuale corpuri străine); 
alți oameni, îmbrăcați în 
haine de mineri, încinși 
peste mijloc cu fitiluri 
groase de dinamită, scru
tează apele fluviului, pîn- 
dind sloiurile care vor tre
bui aruncate în aer înainte 
de a atinge bordajul. Chiar 
și pentru un ochi de pro
fan, senzația unei organi
zări riguroase, severe, e iz
bitoare, toate par a se miș
ca la comanda unei ba
ghete, făcînd ca întregul 
tablou, atât de agitat și 
complex, să-ți apară într-o 
unitate indestructibilă și 
plină de inedit, ca zvonu
rile diferitelor instrumente 
în aceeași operă simfonică.

In cabina uriașei maca
rale care domină platfor

ma, un om. E un om tâ
năr, a cărui față smeadă, 
cu pomeții reliefați, se de
senează nemișcată prin 
geamul cabinei; numai o- 
chii îi ard. Ochi mari și 
limpezi, care par a ține în 
cumpănă întreaga viață a 
navei și a celulelor de țiței ce se zidesc pînă de
parte, pe fluviu ; ochi care 
par a ține în cumpănă în
treaga mișcare de oameni 
și fapte, sancționîndu-le pe 
toate cu o mișcare rezolu
tă a sprîncenelor. Buzele 
îi sînt strînse într-o crispa
re severă, iat mîinile — 
încleștate pe volanul ma
șinii — sînt albe, golite de ■singe, într-un efort nu atât 
fizic cit al maximei încor
dări și atenții.

Omul acesta este un tâ
năr. Tînăr, deși veteran al 
marilor șantiere (a lucrat 
la Bicaz, la hidrocentralele 
de pe Bistrița și la Argeș), 
Ghelase Eugen este unul 
dintre constructorii în mîi
nile cărora stau, fără exa
gerare vorbind, înseși des

tinele șantierului, sau cel 
puțin o bună parte din 
ele. Vibrosoneta dirijată 
de macaraua sa bate, pe 
rînd, palplanșele de oțel, 
înfundîndu-le adine în va
luri, fixîndu-le în stâncile 
nevăzute. Unu, doi... Lovi
turile cad sacadate, puter
nice, într-un ritm mereu 
egal cu sine; stinghia de 
oțel a intrat pînă la brîu 
în valuri. Unu, doi... De 
comenzile omului de pe 
macara, de mișcările lui, 
de dibăcia, intensitatea și 
durata acestor mișcări, de
pinde fixarea în bune con
diții a palplanșelor, de- 
dinde munca scafandrilor 
din adine, a oamenilor le
gați în frînghii care ve
ghează asupra etanșeității 
celulei; depinde însăși 
construcția batardoului. 
Unu, doi... Fața omului e 
nemișcată, numai ochii 
ard. Buzele U sînt strînse 
într-o crispare severă, 

care traduce un tempera
ment pasionat (e, totuși, un 
om foarte tînăr, încă n-a 
împlinit 30 de ani!), dis
ciplinat prin hotărîrea 
muncii, prin conștiința țe
lului. Pare, intr-adevăr, un 
veritabil comandant, așa 
cum stă acolo, în cabina 
de sticlă, scrutând fluviul 
pe toată întinderea lui. 
Cunoaște, desigur, orgoliul 
succeselor, bucuria aceea 
virilă, greu de exprimat în 
cuvinte, a constructorului 
de profesie, care-și vede 
cu ochii înfăptuirile, cres- 
cînd din ape ca într-o tul
burătoare geneză. La Bi
caz a construit batardoul 
pe Bistrița, apoi barajul; 
tot așa, la cîteva hidro
centrale de pe Bistrița, a- 
poi la Argeș. Iar acum, pe 
cel mai mare șantier al 
României socialiste, ține 
în cumpănă — cu ochii și 
mîinile pline de încordare 
—■ destinele unei construc
ții de bază, care va sta la 
temelia viitoarei hidrocen
trale.

Unu, doi...
Un pasionat ? Un spirit 

rece, lucid, ambiționind 
îndeplinirea cu orice preț 
a țelurilor pe care și le 
propune ? (Mai tîrziu, in
tr-o pauză, cînd am putut 
schimba cîteva vorbe cu 
el, mi s-a revelat, înainte 
de toate, ca un om care 
privește în viitor. Eugen 
Ghelase vorbește puțin, are 
economia comandantului 
de profesie, a bărbatului 
trecut prin rigorile multor 
campanii de luptă. Mi-a 
spus, în replică la observa
țiile mele, care nu încercau 
să-și ascundă însuflețirea : 
„Drumul spre cei un mi
liard de kilovafi ai hidro
centralei abia a început"... 
Dar abia început, acest 
drum impresionează prin 
vastitate și grandios; și 
aceasta datorită, în primul 
rînd, muncii oamenilor).

Unu, doi... Loviturile cad 
sacadate, puternice, vuie

tul vibrosonetei acoperă 
vuietul fluviului, ca expre
sie a unei alte puteri.

Intre timp, pe puntea 
navei-platformă se întâm
plă o mie de alte lucruri. 
Mecanicii și electricienii 
supraveghează funcționa
rea motoarelor și a apa
ratelor ; scafandrii se 
schimbă din oră în oră, a- 
ducînd vestea că dedesubt 
„totul e-n regulă"; echi
pele de intervenții pentru 
lupta cu ghețurile (artifi
cierii înarmați cu explozi
ve, muncitori cu răngi uri
așe) scrutează, rînduite la 
posturi, apele de culoarea 
cenușiu lăptoasă a perlei, 
apreciind din ochi dimensi
unea sloiurilor ce le stră
bat : sînt periculoase ori 
nu ? Intre timp, pe bor
dul dragii „Tarcău", afla
tă la cîteva sute de metri 
mai încolo, în josul fluviu
lui, bătrîmil comandant 
Maria Constantin, care a 
venit cu draga de la Bicaz 
(unde a lucrat 8 ani în- 
cheiați), figură blajină de 

bunic, cu păr alb și ochi 
albaștri copilăroși, lumi
noși, ca și cum aerul as
pru al șantierelor nu i-ar 
fi atins niciodată cu o- 
trava lui lentă, numără 
alte și alte procente la 
capitolul „depășiri", peste 
planul zilnic de lucru. 
Draga trimite, prin con
ducte, torente de apă găl
buie cu concentrație de 
balast, ca să umple zidi
rile circulare ale celulelor, 
ținînd pasul cu munca oa
menilor de pe platforme. 
Intre timp, Mihai Silav, 
șef de brigadă la plat
forma nr. 2, studiază, cu 
un grup de maiștri, avan
tajele fixării palplanșelor 
cu ciocanele de aer com
primat, pentru o și mai 
hună etanșate a celulelor. 
Intre timp, lingă cabina 
macaralei, inginerul Radu 
Ciurezu, cel mai tînăr 
membru al colectivului 
(venit pe șantier abia de 

un an, de-a dreptul din 
facultate) se gîndește la 
soția sa, internată la ma
ternitatea din Tr. Severin. 
Se gîndește la soția sa, 
care trebuie să nască din- 
tr-o clipă într-alta, poate 
chiar în această clipă. Ni
meni, însă, nu-i vede gîn- 
durile, oamenii văd doar 
un tînăr cu figură copilă
roasă, îmbrăcat într-o 
șubă gigantică, un șef de 
schimb care știe ce vrea, 
care-i totdeauna acolo un- 
de-i nevoie de el, rezol- 
vind prompt situațiile în
curcate, dînd comenzi fer
me, clare, inteligente. Intre 
timp, inginerul Gh. Zaha- 
ria, șeful lucrărilor de la 
construcția batardoului, 
străbate marile celule cir
culare umplute cu balast 
împietrit. 11 însoțește unul 
dintre adjuncții săi, tânărul 
inginer Virgil Nicoară. A- 
mîndoi discută însuflețiți, 
se opresc, dau din mîini, 
pornesc iarăși la drum, se 
despart, se apropie ; vă- 
zuți de departe, în șu- 
hele largi care-i fac să 
pară aproape rotunzi, par 
două păpuși mecanice, an
grenate într-un balet bur
lesc. Acești oameni se cu
nosc demult, de pe alte 
mari șantiere; ultima 
oară au lucrat împreună 
la Argeș. Se cunosc per
fect, fiecare din ei știe 
exact ce vrea și ce poate 
omul de lingă el, au îm
părțit, pe din două, mii de 
ore de muncă, de bucurii 
și necazuri, de emoții șt 
căutări. La Argeș, au lu
crat împreună la batardou, 
și batardoul de acolo a 
fost gata înainte de ter
men. Aici, au intrat în a- 
nul 1966 cu trei celule 
construite peste plan. Ni
coară a , învățat, în tot a- 
cest timp, să vadă în tova
rășul și șeful lui un con
structor dintre cei mai 
iscusiți, remarcabil, îna
inte de toate, prin ta
lentul, prin arta orga
nizării. Oamenii care ti 
privesc discutând știu că 
din această discuție va 
ieși ou siguranță, în clipele 
următoare, o noutate ca
re-i privește pe toți, o me
todă mai bună de lucru 
sau de organizare a lu
crului, un plus de frumu
sețe și de trăinicie în mun
ca lor.

Intre timp...
Dar cite nu se petrec, 

într-un timp — fie și nu
mai de cîteva clipe — pe 
marea insulă de oțel plan
tată de oameni în mijlocul 
fluviului ?

M-am retras, pe podul 
de pontoane, la țărm.

Privesc, încă o dată, 
spre fluviu, prin pînza de 
abur și fum a dimineții de 
iarnă. Constructia-insulă, 
somptuos decorată cu ima
gini industriale, vibrînd de 
ecourile unor complexe 
activități, amețitoare prin 
mișcarea de oameni ce-o 
presupun, pretinde comen
tariu muzical.

Ascult zvonurile diferi
telor instrumente, pe care 

fluviul le convertește în 
registrul său grav, condu- 
cîndu-le spre o unică re
zolvare de simfonie.

Asaltul marii construc
ții e-n toi.

‘ EPOPEEA

MONTEUIE

Dar zidirea hatar- 
doului este numai o co
loană în marșul impetuos 
al marii construcții. Spec
taculosul rezidă, aici, în 
planuri care se întretaie, 

■se rup, într-un amețitor 
joc de contraste. In vre
me ce, desprinzîndu-se din 
devize și planuri, o parte 
din contururile viitoarei 
hidrocentrale coboară, în
tr-o largă mișcare de trans
lație, către fluviu, insta- 
lîndu-se în apele lui, alte 
contururi urcă spre înăl
țimi, se mută pe munții 
din preajmă. Peisajul se 
modifică, se redimensio- 
nează în egală măsură pe 
verticală. Suspendat în 
console împlintate pe ver
santul abrupt, drumul as
faltat care face legătura 
între Oltenia și Banat 
pare, la ora de față, o ari
pă albă a muntelui. Ve
chea șosea, paralelă cu 
fluviul, s-a multiplicat în
tr-un păienjeniș de căi ca
rosabile cățărate pe munți, 
și pe care autocamioa
nele încărcate cu utilaj și 
materiale se rotesc într-un 
carusel halucinant. Nume
roase târnele înaintează, la 
rîndu-le, în inima munte
lui ; viaducte grațioase, 
din piatră albă sau fu
murie, fac salturi de căpri
oară peste prăpăstii și văi 
de nuri.

Pentru cei ce vor stră
bate aceste fire de comu
nicație atunci cînd marele 
baraj va fi gata, înălțimea 
de azi va apare ca un mi
raj. Atunci, valurile înspu
mate ale fluviului, dl căror 
nivel va crește cu 33 de 
metri, vor curge pe sub 
banda de asfalt, așa cum 
izbesc în taluzul șoselei de 
azi. Tunelurile din munți 
se vor afla la nivelul pri
virii, pilonii viaductelor vor 
dispare sub ape. Printr-un 
efort suprem și îndelung 
elaborat, miile de con
structori vor înfige munte
le, pînă la brîu, în valuri.

Deocamdată, însă, bătă
lia se dă pe creste, pe 
înălțimi. Iar în această bă
tălie, cuvîntul hotărâtor a- 
parține minerilor tuneliști.

Graficele de muncă de 
la tuneluri impresionează 
prin numărul de recorduri. 
Galeria de creastă a tu
nelului „Alion" — spune 
un astfel de grafic — a 
fost străpunsă cu 20 de 
zile înainte de termen... 
Cu 27 zile mai devreme a 
fost străpuns tunelul „Bah

na"... Cu 15 zile mai îna
inte de termenul prevăzut, 
tunelul „Moșii"...

Secretul aoestor rapide 
înaintări stă în metodele 
de lucru avansate. Una 
dintre cele mai moderne 
cetăți hidroenergetice ale 
lumii se construiește cu 
metode pe măsura ei, noul 
spunînd „prezent" pretu
tindeni, în panoramele 
largi ca și în detaliu.

La unul din aceste tu- 
nele, la „Babele", într-un 
decor sălbatec de stînci 
încremenite-n convulsii, 
printre zăpezi spulberate, 
lăsind să se scurgă la su
prafață, ca un singe cald, 
răsuflarea pămîntului răs
colit în adincuri, l-am 
cunoscut pe Petre Leterna, 
șeful unei brigăzi de mi- 
neri-tuneliști cu veche fai
mă printre constructori. 
Aici, la „Babele", abia au 
început străpungerile; îna
inte au lucrat la „Moșu", 
în condiții naturale difi
cultoase, pe care le-au bi
ruit printr-o mecanizare la 
maximum a proceselor 
tehnologice. Metoda de 
excavație, cunoscută prin
tre mineri sub denumirea 
de „belgiană", a fost îm
bunătățită de ei, excavin- 
du-se bolta tunelului „la 
profil total". Sterilul a fost 
încărcat cu mijloace me
canice, cu mașină de în
cărcat acționată cu aer 
comprimat (randament: 
20 m.c. pe oră) ; în sfîr- 
șit, au instalat o stație 
centralizată pentru produ
cerea aerului comprimat 
electric, compresoare cu 
un debit de 45 m.c. pe 
minut la o presiune de 7 
atmosfere. Acestea toate 
mi le povestea Petre Le
terna, bărbat în puterea 
vîrstei, miner de peste 
două decenii, care și-a în
ceput cariera cu roaba și 
târnăcopul rudimentar. Lo
cul în care muncește acum 
e undeva, lingă țărmul în 
care vor bate apele mare
lui lac de acumulare. Petre 
Leterna e unul dintre ne- 
numărații constructori care 
poartă în minte, detaliată, 
harta întregii construcții a 
sistemului hidroenergetic, 
arhitectura de priveliști a 
viitorului la întreaga ei 
scară. Stâncile pe care le 
străpunge Sînt, pentru el, 
pereții care-l despart de 
imaginile visate. De aici, 
poate, pasiunea, perseve
rența, seriozitatea ce-i însoțesc gestul zilnic al 
muncii; de aici, impresio
nantele rezultate-recorduri 
care finalizează munca lui 
și a celorlalți mineri-tune- 
liști.

Privind, de pe versantul 
muntelui, către fluviu, de 
la gura tunelului „Babele" 
spre insula de oțel a ba
tardoului celular, și legind 
întreaga priveliște cu un 
fir nevăzut, ale cărui ca
pete le țin mîini de mi
neri, de excavatoriști, de 
mecanici de macarale, de 
maiștri și ingineri, de 
șoferi și scafandri, de ma
rinari și geologi, ți se 

impune — ca dominantă 
a tabloului — marea soli
daritate, marea unire de 
forfe sub semnul aceluiași 
scop, invincibilă în lupta 
cu apele și cu munții, de

pășind orice piedici și greu
tăți.

Constructorul zilelor 
noastre a desprins, din 
eroismul timpului căruia îi 
este contemporan, tâlcul 
profund al istoriei, expri- 
mînclu-l în această mare 

■ construcție ca într-o me
taforă.

EPOPEEA 

uwșni

Părăsim șantierul. Mași
na noastră se strecoară cu 
greu — e un du-te-vino a- 
mețito' de mașini pe tot 
drumul — mereu oprită în 
fața semnalelor: „Atenție! 
Se dinamitează!“

Vuiet și febră, secundele 
întinse și zbîmîind ca niște 
strune, dinamitarea liniștii 
milenare. Porțile de Fier.

Și totuși...
Și totuși, ceea ce impre

sionează, aici, cel mai 
mult, este liniștea, liniștea 
de pe fețe, din ochi, cal
mul acela interior, bărbă
tesc, care guvernează miș
cările oamenilor, siguranța 
pe care-o citești în toate 
acțiunile lor. Este un calm 
al încrederii, o liniște la 
fel de puternică, de masi
vă, cc și betoanele pe 
care le toarnă la temelia 
marii construcții ; este o 
liniște pe care nimic n-o 
poate clinti.

Partidul a pus în fața 
:onstructorilor zarea unor 

planuri de o unică măre
ție. In 1970—1971, Porțile 
de Fier vor da lumină și energie. Oamenii știu că 
așa va fi, și de aici hotă
rîrea lor. calmul lor, în
crederea liniștită și mîndră 
cu care privesc viitorul.

Alături de ei, curge prin 
liniște, lung, cu zvîrcoliri 
de balaur, fluviul domesti
cit și supus.

Cînd se va scrie roma
nul Porților de Fier, va 
trebui să se vorbească ne
apărat despre această li
niște, despre această sigu
ranță a oamenilor, mai 
puternică decît toate zgo
motoasele răzvrătiri ale 
fluviului, ale stâncilor, ale 
iernilor cu viscole și ză
pezi.

...Din mașină, într-un 
tîrziu, am întors capul 
spre șantierul care se as
cunsese în umbrele serii. 
Nu se mai vedeau mași
nile, oamenii. Nu se mai 
vedea decît un arhipelag 
de lumini nemișcate.

O constelație calmă și 
caldă, ca un simbol al 
încrederii, prefigurînd sorii 
de mîine ai marii hidro
centrale.



Din nou

,golpiștii“
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EȘECUL OPERAȚIUNII „VULTURUL
CU DOUA CAPETE"

REPUBLICA DOMINICANĂ. — 
Tensiunea la Santo Domingo se 
menține. In fotografie : Aspect 
de la o demonstrație împotriva 
prezenței trupelor interameri- 

cane ROMA: Acord de principiu

Manifestări
românești
laReprezentanța din Viena

Agenției O.N.T. „Carpați"
a, a 

organizat în capitala austriacă 
o serie de manifestări consa
crate cunoașterii României și 
posibilităților pe care le oferă 
turismul în țara noastră.

Intr-o mare sală a sindica
telor au fost prezentate filme 
documentare despre țara noa
stră. Radiodifuziunea austria
că a consacrat României emi
siunea „Zburați cu noi". Pro
gramul a cuprins alături de 
informații turistice și o expu
nere a regizorului Sică Ale- 
xandrescu despre mișcarea 
teatrală din România. Teno
rul Ion Buzea, prezent de cî
teva luni pe scena „Volksope- 
ra“ din Viena, a interpretat 
lieduri. Programul s-a înche
iat cu o suită de melodii 
populare românești prezentate 
de o formație condusă de Ni- 
cușor Predescu. Numerosul 
public aflat în sala A.E.Z., de 
unde s-a transmis emisiunea, 
a răsplătit cu aplauze forma
ția orchestrală românească.

La aceste manifestări a fost 
de față ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Vie
na, Mircea Ocheană.

pentru formarea guvernului

Agenția France Preș se a anunțat joi sea
ra realizarea unui acord de principiu 
între cele patru partide care urmează 
să formeze coaliția guvernamentală din 
Italia, asupra „dozării" portofoliilor în 
viitorul cabinet prezidat de Aldo Moro.Citînd surse bine informate din Roma, agenția a- firmă că Ministerul de Externe ar urma să fie atribuit din nou lui Amintore Fan- fani, liderul aripei de stingă a partidului democrat-creș- tin — iar socialiștii ar primii în compensație un al șaselea portofoliu, în afară de vicepreședinția Consiliului, care va reveni liderului socialist Pietro Nenni. In timp ce ministerele de interne și trezoreriei își vor menține actualii titulari, și anume Paolo Emilio Taviani și Emilio Colombo (ambii democrat-creștini), portofoliul apărării ar -urma să fie încredințat social-de- mocratului Robert Tremello- ni, care l-ar înlocui pe Giulio Andreotti (democrat-creș- tin).Acest acord, precizează France Presse, trebuie, în orice caz, să fie ratificat de conducerile celor patru partide înainteprezinte în fața președintelui

Saragat la încheierea celor 48 de ore, cu care șeful statului prelungise misiunea ce i-a încredințat-o fostului prim-ministru, pentru a-i raporta asupra rezultatelor demersurilor sale.

ca Moro să se
14 renunța 

Marea Britanie 
la baza din Men?

In cursul recentelor dezba
teri din Camera Comunelor 
s-a analizat și „strategia bri
tanică la est de Suez", în con
textul căreia s-a vorbit, fără 
îndoială, despre Aden. Nu se 
știe de unde, mai multe ziare 
britanice printre care „Daily 
Expres", au aflat că „Marea 
Britanie a hotărît să abando
neze baza aeronavală din 
Aden și să-și evacueze unită
țile militare care se află în 
prezent aici".

p otrivit acelorași surse, o parte din 
cei 12 000 de soldați ai trupelor 
terestre și de aviație engleze, sta
ționate în Aden, va fi transferată 
in Bahreim, iar baza de pe teri
toriul adenit va fi redusă în ur
mătorii doi ani la rolul unui sim
plu post de aprovizionare.

Termenul de doi ani corespun
de exact timpului care a mai rămas pînă la 
acordarea independenței Federației Arabiei 
de Sud, în care este inclus și Adenul. Prin 
urmare, ar fi logic ca guvernul de la Londra 
să-și ia din timp măsurile de retragere mili
tară de pe un teritoriu care va deveni în 
curînd independent. Numai că ultimele ac
țiuni ale diplomației britanice cu privire la 
Aden nu îndreptățesc o atare ipoteză.

Dar, „viziunea" Londrei asupra viitorului 
stat independent diferă substanțial de cea a 
populației adenite, a liderilor politici și con
ducătorilor mișcării de eliberare de aici. 
Aceștia din urmă doresc un Aden indepen
dent, în conformitate cu principiile O.N.U. și 

Generală 
sud. Gu- 

a lansat planul creării 
potrivit căruia indepen-

cu rezoluțiile pe care Adunarea 
le-a adoptat referitor la Arabia de 
vernul britanic însă 
unui „stat unitar", 
ța Adenului este condiționată de unirea lui 
cu celelalte șeicate și sultanate din actuala 
Federație.

Tezele britanice, cunoscute încă de acum 
șase luni, au fost reafirmate zilele trecute în 
raportul „Comisiei de experți britanici", în
sărcinată cu prezentarea de recomandări re
feritoare la revizuirea actualei constituții a 
Federației. Frontul de Eliberare al Arabiei 
de sud a dat publicității o declarație în 
care califică proiectul Comisiei de experți 
drept „o nouă conspirație imperialistă", me
nită să suprime lupta de eliberare din această 
regiune.

In aceste condiții, se poate acorda credit 
afirmației că britanicii au hotărît, brusc, 
să-și retragă baza militară din Aden ? O ase
menea posibilitate este greu de admis, Mai 
mult chiar, Un purtător de cuvînt al Minis
terului Coloniilor a calificat drept „specula
tive" relatările ziarelor britanice cu privire 
la retragerea din Aden. Și, cu toate acestea, 
•Mimeroși observatori consideră că ipoteza 
retragerii nu trebuie întrutotul exclusă. Ori
cum, nu se poate ca, discutînd despre Aden, 
guvernul britanic să nu fi analizat și va
rianta desființării bazei militare de aici, în 
situația cînd ar fi silit s-o facă. însă, dacă a 
luat sau nu hotărîri în acest sens, se va ști 
abia săptămînă viitoare cînd Cartea Albă cu 
privire la apărare va fi dată publicității.

ION D. GOIA

Operațiunea „Vulturul 
cu două capete", cea mai 
mare „acțiune de curăți
re" întreprinsă de trupe
le americane în Vietna
mul de sud, a luat sfirșit 
joi. La ea au participat 
patru batalioane ale in
fanteriei marine, care 
timp de trei săptămîni, 
au cercetat toate oreză- 
riile pe o suprafață de 
800 km pătrați din pro
vincia Quang Ngai, situ
ată la 150 km sud de 
baza militară de Ia Da 
Nang. Agenția Associa
ted Press menționează 
că operațiunea s-a sol
dat cu un mare eșec, re
zultatul fiind „captura
rea a numai 18 arme" 
ale patrioților.

Intr-o regiune eliberată-din 
Vietnamul de sud, a avut loc 
o adunare festivă consacrată 
celei de-a V-a aniversări a 
unificării forțelor armate de 
eliberare din Vietnamul 
sud. Cu acest prilej a 
cuvîntul Nguyen Thi 
comandant adjunct al

Lucrările Comitetului

pentru dezarmareGENEVA 17 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : în ședința de joi a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, șeful delegației sovietice Semion Țarap- kin a prezentat nota adresată de guvernul sovietic, guvernului Statelor Unite referitoare la prăbușirea bombardierului a- merican în Spania. El a cerut ca nota să fie difuzată ca document oficial al Comitetului. Subliniind că „cel puțin una din armele nucleare pe care le purta bombardierul nu a

La 16 februarie, Comitetul executiv al Partidului guvernamental, Uniunea creștin-democrată, a ajuns la un compromis în ce privește desemnarea candida- ților pentru posturile de președinte și vicepreședinte al partidului.După o săptămînă de tratative și dezbateri aprinse, Comitetul executiv a hotă- rît săCongresului lui, care va între 21—24 la Bonn, cancelarului în fruntea lui. Totodată, Rainer Barzel, conducătorul fracțiunii parlamentare creștin-demo- crate, a fost desemnat candidat pentru postul de prim-vice- președinte al partidului.După cum relevă

recomande partidu- avea loc martie alegerea Erhard partidu-

agenția DPA, rezultatul dezbaterilor a demonstrat că Barzel, a cărui opoziție față de Erhard a fost sprijinită de Adenauer, „nu are în partid numai prieteni, ci și dușmani, care vor urmări îndeaproape viitoarea sa ascensiune politică".Compromisul realizat miercuri nu a rezolvat însă toate problemele. Comitetul executiv a hotărît crearea unei comisii speciale însărcinate cu „reorganizarea posturilor cheie ale partidului". Cercurile din Bonn se întreabă, pe de altă parte, dacă Barzel va ocupa singur vicepreședinția partidului, sau va trebui să împartă unele funcțiuni cu una sau două personalități politice.

electricU.R.S.S. — Asamblarea unui cuptor
la Uzina de utilaj electrotehnic din Novosibirsk

de 
luat 
Bin, 

forțe-

lor armate de eliberare care 
a arătat că în cei cinci ani 
armata de eliberare din Viet
namul de sud a participat la 
145 000 de acțiuni în cursul 
cărora au fost scoși din lup
tă peste 500 000 de militari 
inamici dintre care 22 600 — 
americani și au fost nimicite 
60 de batalioane dintre care 
9 — americane. Prezidiul
C.C. al Frontului Național de 
Eliberare din 
sud a hotărît 
forțele armate 
cu ordinul 
(„Cetatea de fier").

★
Misiunea de legătură a înal

tului Comandament al Arma
tei populare vietnameze a 
înaintat Comisiei internațio
nale de supraveghere și con
trol din Vietnam două mesaje 
urgente în care protestează 
împotriva recentei conferințe 
de la Honolulu și împotriva 
hotărîrii autorităților filipine- 
ze de a trimite în Vietnamul 
de sud un efectiv de 2 000 sol
dați.

Vietnamul de 
să decoreze 
de eliberare 

„Than Dong"

Cel mai
fost găsită", guvernul sovietic consideră că acest accident este foarte grav, el constituind o violare directă a prevederilor Tratatului de Ia Moscova din 1963, precum și a convențiilor internaționale existente. Nota subliniază primejdia contaminării apelor pe o rază mult mai vastă decît aceea a regiunii în care s-a produs accidentul și ridică problema dreptului de zbor al avioanelor americane încărcate cu armament nuclear in afara granițelor proprii. Delegatul sovietic a cerut ca Comitetul celor 18 state pentru dezarmare să adreseze țărilor interesate un apel în acest sens.în continuare a luat cuvîn- tul șeful delegației canadiene E. L. M. Burnas, care a cerut să se treacă la discutarea problemelor nediseminării. Delegatul canadian și-a exprimat părerea că proiectele Statelor Unite șl Uniunii Sovietice sînt o bază de tratative, adăugind că trebuie avută în vedere si poziția țărilor neangajate, astfel încît acordul care s-ar încheia să reprezinte opinia generală a membrilor Comitetului.Au mai luat cuvîntul delegații Poloniei si Statelor Unite.

în anii puterii 
populare, pe harta Un
gariei socialiste au 
apărut noi orașe, cum 
sînt: Dumaujvaros,
Varpalota, Kazincbar- 
cika, și altele, care 
au schimbat înfățișa
rea țării. Aș vrea in 
rindurile ce urmează 
să vă prezint cel mai 
tinăr oraș al Unga
riei socialiste, Ajka.

Înainte de eliberare 
Ajka era o comună 
ca multe altele. Lo
cuitorii ei se Înde
letniceau mai ales cu 
creșterea bovinelor și 
porcinelor. In comună 
se află o fabrică 
sticlă, construită 
1878, și o mină 
lignit, în care 
pierdut viața 
mineri. Numai în 1909 
în această mină au 
pierit într-un incen
diu 55 de mineri.

Astăzi, Ajka 
un oraș frumos, 
care cei care 
trecut pe acolo 
ultimul deceniu.

de 
în 
de 

și-au 
mulți

OLANDA. — Aspect din timpul unei recente manifestații împo
triva politicii S.U.A. în Vietnam

tînăr orașî

mai recunosc, 
lația a crescut 
peste zece ori, i 
gînd la circa 
locuitori. în 
"ani, în Ajka au apă
rut construcții mo
derne, străzi asfaltate, 
magazine, un cinema
tograf, o piscină, un 
dispensar medical,

Popu- t de 
ajun- 

30 000 
ultimii

al Ungariei socialiste
minte de bauxită, care 
se extrage la Nirab 
Halimba șl alte mine 
din apropiere.

Vizitînd orașul, râ
mi i impresionat de 
întreprinderile exis
tente aici. Iată cîteva 
din ele: o fabrică de 
alumină și alta de alu
miniu, o fabrică de

că
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moderne cu săli 
și luminoase.

jurul orașului 
deschis mine 

moderni- 
existente. 

de

școli 
mari

In 
s-au 
noi și s-au
zat cele 
Prin deschiderea 
noi mine de cărbune 
la Padrag, Csinger- 
volgy și Csekut, Ajka 
a devenit centrul 
carbonifer al județu
lui Veszprem. In a- 
propierea orașului se 
află și bogate zăcă-

sticlă și una de cără
mizi, o centrală elec
trică. La Ajka func
ționează azi și o 
școală de mineri, 
unde tinerii din oraș 
și satele din împre
jurimi pot învăța tai
nele mineritului.

Nu demult un co
leg, originar din Ajka, 
îmi povestea cum în
tr-o zi, vizitînd școala 
cea nouă cu 16 săli 
de clasă, a observat

cu surprindere 
înainte de a părăsi 
școala elevii își 
schimbau pantofii, lu
îndu-și din vestiare 
încălțămintea de stra
dă.

— Pe vremuri — 
îmi povestește cole
gul — în sat exista o 
„școală" care avea o 
singură sală de clasă 
și aceea făcută din- 
tr-un grajd. Cînd în
cepea frigul, sala de 
clasă era aproape 
goală, pentru că 
mai mulți copii 
veau ghete.

Ajka, ca și 
lalte comune și orașe 
ale Ungariei socialis
te, a cunoscut în anii 
puterii populare mari 
prefaceri oglindind 
munca plină de ab
negație a poporului 
frate ungar, care con
struiește socialismul.

<rei 
n-a-

cele-

A. POP
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scurt

Sovietică.
17 februarie la baza fran-

R. P. UNGARĂ. — Un nou cartier de locuințe a fost construit în ultimii ani în orașul Miskolc

• Volumul total al comerțului 
dintre Japonia și țările socialiste 
a depășit în anul 1965 ca valoare, 
pentru prima oară, suma de un 
miliard de dolari, se spune în ra
portul departamentului economic 
al Ministerului Afacerilor Exter
ne al Japoniei. în cursul anului 
trecut, primul loc în comerțul Ja
poniei cu țările socialiste l-a ocu
pat R.P. Chineză, iar locul doi — 
Uniunea

• LA 
ceză de la Hammaguir (Sahara) a 
fost lansat satelitul francez 
„D-l-A‘. Treisprezece minute după 
lansare la Centrul de control de 
la Bretigny s-a anunțat că sateli
tul s-a plasat pe o orbită apropia
tă de cea prevăzută în calcul.

După cum s-a mai anunțat, da
torită unor defecțiuni tehnice, in
tervenite în ultimul moment, lan
sarea noului satelit francez 
„D-l-A' a fost amlnată în ulti
mele zile de două ori.

• ANCHETA în legătură cu 
împrejurările răpirii și, probabil, 
asasinării liderului marocan, Ben 
Barka, continuă să progreseze dez
văluind noi amănunte. Astfel a 
devenit joi cunoscut că fostul ofi
țer superior al serviciului francez 
de contra-spionaj, Marcel Leroy, 
aflat deja în detențiune sub acuza
ția de a nu fi raportat superiorilor 
săi ceea ce știa în legătură cu ră
pirea lui Ben Barka, a fost impli
cat într-o măsură mult mai mare 
decît se credea pînă acum în a- 
ceastă afacere. Judecătorul de in
strucție Zollinger a dezvăluit că 
este în posesia unei comunicări 
importante din partea serviciului 
de contra-spionaj care precizează 
că Leroy deținea informații care 
i-ar fi permis să-l salveze pe Ben 
Barka.

• PREȘEDINTELE Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win, s-a întors joi 
Ia Rangoon, după o vizită oficială 
în Ceylon.

în comunicatul final, dat publi
cității în aceeași zi, se arată că 
generalul Ne Win și primul mi
nistru ceylonez, Senanayake, și-au 
reafirmat fidelitatea față de poli
tica de neparticipare Ia blocurile 
militare și de coexistența pașnică 
între țările cu orînduire socială 
diferită.

„Declarația de Ia Honolulu", docu
ment dat publicității dupfe încheierea 
convorbirilor americano-sud-vietname- 
ze, promite că Statele Unite vor spori 
„ajutorul economic și social" (bineînțe
les în afara celui militar) astfel ca popu
lația „să profite" mai mult, de alocațiile 
bugetare destinate susținerii regimului 
saigonez.

0 fituri întreite și împătrite. O societate particulară (R.M.K— B.R.J.) grupînd patru firme de construcții, a pus în lucru peste 30 de mari șantiere. Două mari societăți Amtraco și Engi-

peste Jumătate din consumul de produse petroliere al Vietnamului de sud. Alte societăți au investit milioane de dolari în construirea unor fabrici de hîrtie, de textile, de lapte condensat, realizînd profituri de 20—30 la sută.Uriașe profituri obțin marile societăți producătoare de avioane, automobile, muniții, echipament militar. Comenzile guvernului S.U.A. pentru asemenea furnituri reprezintă, după aprecierea revistei „U.S.' News 
and World Report", 14,5 miliar-

La Casa Rosada, 
sediul guvernamen
tal din Buenos Aires, 
pulsul vîrfurllor Ie
rarhiei militare este, 
din nou, urmărit cu 
îngrijorare. După O 
perioadă relativ în
delungată — trei ani 
— de acalmie au rea
părut simptomele u- 
nor agitații în rîndu- 
rile „extremiștilor" 
militari argentinieni.Surse neoficiale, reluate de influente — și de obicei bine informate — organe de presă, indicau descoperirea unei tentative de lovitură de stat, ■ plănuită de elemente extremiste de dreapta din rîndurile armatei. Potrivit săptămînalului „EL CRONISTA COMERCIAL" ministrul de interne al Argentinei, Juan Palmero, „a 

aflat la timp" planul complotiștilor care urmăreau înlăturarea președintelui Arturo Illia.In cercurile ziaristice din capitala argentiniană zvonurile despre presupusul complot sînt puse în legătură cu conflictul care, pare-se, opune* pe președintele Illia unei părți a vîrfurilor militare.Din rîndurile extremiștilor de dreapta din armată s-au auzit unele acuzații publice că 
„puterea civilă desconsideră 
opinia armatei". Asemenea formulări, reprezintă, ca să zicem așa, latura emoțională a chestiunii, improvizată pentru a ascunde resortul real. Surse competente nu fac un secret din faptul că, în fond, „durii" din vîrful piramidei militare vor să-și impună proiectele lor și să împingă țara, în pofida opoziției opiniei publice, la participarea în faimoasele „forțe polițienești in- teramericane". Care este substratul pledoariilor unora dintre liderii militari pentru 
„intensificarea luptei contra 
subversiunii" și pentru „trans
formarea armatei argentinie- 
ne în nucleul forțelor inter- americane" nu-i greu de sesizat. Ei urmăresc să-și întărească propria lor poziție sub paravanul necesității sporirii rolului armatei. „Por
nind de la premisa că țara 
ocupă primul Ioc din America 
Latină după numărul militarilor — remarcă corespondentul Iui „NEUE ZURCHER ZEITUNG" în capitala argentiniană — durii vor să tragă 
un profit maxim și să-și mă
rească influența".Privite într-un context mai larg, asemenea manevre vădesc implicații politice care depășesc cu mult promovarea ambițiilor unor generali.Astfel, în timp ce știrile despre recrudescența „golpiș- tilor" (adepților loviturii de stat militare) se încrucișează cu declarații liniștitoare că 
„liderii militari nu se gîndesc 
la lovituri", pe canale neoficiale se lansează lozinci semnificative. Una din purtătoarele de cuvînt ale cercurilor de dreapta, revista „EL PRINCIPE", legată direct de influente personalități financiare argentiniene, afirma recent că „mișcarea renovatoa
re rămîne de înfăptuit", fă- cînd apel să se „inițieze ade
vărata renaștere, întrucît 
vechii politicieni nu guver
nează țara ci o aruncă în bra
țele subversiunii". Un asemenea limbaj și asemenea teze relevă tendința forțelor de dreapta de a încerca să forțeze o împingere a țării spre dictatură.Dacă ne gîndim la toate a- ceste implicații înțelegem de ce, în pofida unor asigurări liniștitoare cu privire la intențiile liderilor militari, largi cercuri politice din Argentina sînt totuși neliniștite. Și, așa cum remarcă mulți observa-7 tori „la fața locului", în sfe-: rele guvernamentale agitația mereu mai evidentă a „gol- piștilor" din armată e privită cu îngrijorare.

EM. RUCĂR

ar, de fapt, profitorii investițiilor americane sînt tot societățile americane. „L'Express" arăta recent că în timp ce pe st e 200 000 de soldați și ofițeri americaniduc războiul împotriva patrioți- lor, mii de alți americani sînt prezenți în Vietnamul de sud pe un alt front, acela al afacerilor. Și nu lucrează deloc cu pierderi!Barurile, dancingurile, tripou- rile, numeroasele magazine cu suveniruri sud-asiatice, articole de lux, sînt numai cîteva din „marile atracții1* pentru militarii americani care cheltuiesc lunar peste 200 milioane franci. Aceasta este cifra unor afaceri mărunte...Peste 2 000 de „menagers'1, reprezentînd marile companii și societăți au invadat pur și simplu noul pămînt al făgăduinței, acoperind toate marile comenzi militare și civile, obținînd pro-

Frontul businessului
<1nico, furnizează buldozere, tractoare, locomotive, care sînt folosite de trupele americane pentru construirea drumurilor strategice, punînd astfel mina pe o bună parte din cele 2,5 miliarde dolari alocate de guvernul american în aceste scopuri. Societatea Pan Am World Airways asigură, pentru Saigon, 15 zboruri pe săptă- mînă, nescăpînd nici un prilej de a „închiria" armatei avioane pentru alte 20 de zboruri. Firmele Esso și Coltex livrează

de dolari numai pentru prima jumătate a acestui an. Companiile producătoare de avioane și echipament aviatic, de exemplu, au primit pentru prima jumătate a anului în curs comenzi de 9 miliarde dolari.Febra businessului chiar șl în rîndurile lor americani aflaținam. Aceștia cumpără de la magazinele armatei mărfuri cu preț redus pe care le revînd apoi cu suprapreț, realizînd beneficii de 200—300 la sută.
bîntuie militar i- în Viet-

Săptămînalul „Newsweek", relata recent cazul unor subofițeri americani ce au deschis... baruri.Specialiștii consideră, de altfel, că din cele două miliarde de dolari pe care le acordă anual Statele Unite sub formă de „ajutor" regimului saigonez, peste patru cincimi se „expa- > triază" în interesul profiturilor firmelor instalate la Saicfdn !■ din cauza traficului de devize, luîndu-și loc din nou în safeu- rile marilor bănci americane.După cum se vede, expansiunea businessmenilor americani în Vietnam are condiții prielnice. Mai ales acum, cînd Washingtonul a promis marid-' netelor saigoneze o intensificare a „ajutorului economic și social", care va permite desigur obținerea unor noi profituri de către companiile americane.Această situație are loc în timp ce populația din zonele controlate de trupele guvernamentale și intervenționiste șe zbate în cruntă mizerie, sute-' rind de foame și epidemii....Sînt numai cîteva imagini i- de pe un front, ale cărui victorii, în dolari, se recoltează - cu prețul zecilor de mii de jertfe omenești.
IOAN TIMOFTE
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