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Pe uriașa magistrală subte
rană a galeriei de fugă s-a 
înscris în stinca învinsă o 
nouă victorie — a cincea stră
pungere. încă o întîlnire sub 
munte și galeria va fi un drum 
subteran neîntrerupt care va 
conduce apele spre paletele 
turbinelor.

La kilometrul 8 239 s-au îm
brățișat emoționați minerii lo
turilor Rotunda și Mătușa, 
și-au strîns mîna fericiți bri
gadierii Tudor Moraru și Con
stantin Moșneguț. Ei au des
chis o nouă poartă spre lumină 
cu 102 zile mai devreme față 
de termenul planificat. Au 
străbătut drumul cel mai greu 
de pe întreaga galerie. In luptă 
cu stinca, în condițiile unor 
presiuni mari de gaze și infil
trații de apă, aici s-a născut o 
nouă metodă de excavare și 
susținere, superioară metode
lor clasice — metoda de exca-

vare cu secțiune plină prin 
susțineri în ancore betonate, 
șpriț beton și cintre metalice. 
După aplicarea acestor metode 
brigada Iui Tudor Moraru a în
ceput să înainteze intr-un ritm 
accelerat; astfel de la 8—10 
metri liniari a atins o viteză 
record de înaintare de patru 
ori mai mare precum și o re
ducere a prețului de cost cu 
50—55 la sută. Metoda nouă a 
trecut cu repeziciune de la un 
loc la altul, extinzîndu-se pe 
întreaga galerie și „recordul 
înaintașilor" a devenit o rea
lizare a tuturor. Cu această 
nouă străpungere, minerii se 
apropie de momentul final. In 
curînd bolților noului tunel li 
se vor adăuga ultimii 182 de 
metri cit a mai rămas din tra
seul impresionant al galeriei 
de fugă.

Vineri 18 februarie, tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu și Iosif Banc, au 
sosit la Oradea în cadrul unei 
vizite pe care o fac locuitori
lor de pe cele trei Crișuri. 
Despre bucuria cu care sînt 
așteptați conducătorii de partid 
și de stat vorbesc străzile 
inundate de oameni, chipu
rile luminoase ale mulțimii. 
Locuitorii acestor străvechi 
meleaguri românești au ieșit 
în masă să întîmpine din 
toată inima pe oaspeții dragi, 
în numele lor, conducătorii 
de partid și de stat sînt sa
lutați de Teodor Haș, 
secretar al comitetului 
nai de partid, Traian 
președintele sfatului 
Iar al regiunii, de alți 
zentanți ai organelor 
de partid, de stat și obștești.

Ca o solie a optimismului, 
a dragostei de viață și a în
crederii în viitor tineri îm- 
brăcați în costume naționale 
îi înconjoară pe oaspeți cu 
brațele încărcate cu flori. De 
asemenea, exprimînd tradi
ționalul semn de urare pen
tru înalții oaspeți, propriu 
întregului nostru popor, bă- 
trînul Gheorghe Atanase, din 
Căbești, și împreună cu el 
Elena Butca, din Sînnicolaul 
Român, și Margareta lank, 
muncitoare la o fabrică oră- 
deană, oferă conducătorilor 
pîine și sare, și o ploscă 
lemn încrustată.

încă din piața gării, 
preună cu zecile de mii 
oameni care salută pe 
peți, îi întîmpină imaginea 
întinerită a străvechiului oraș. 
Geometria sveltă a blocurilor 
moderne, ce străjuiesc piața, 
conturează de la primii pași 
profilul nou al orașului. Ora
dea, cu turnurile și bolțile ei 
medievale, îngemănate armo
nios cu construcțiile noi, cu 
mulțimea de schele desem- 
nînd cartiere ce se nasc cu 
liniile svelte ale fabricilor și 
uzinelor construite în acești 
ani, este o expresie vie a 
schimbărilor care au prefă
cut fața Crișanei ca și pe a 
tuturor regiunilor țării.

Ritmul Crișului Repede 
pare și el integrat pulsului 
orașului, devenit mai viu, 
mai intens, freamătului săr
bătoresc al populației orădene 
ce umple bulevardele și stră
zile.

Din mașina deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer răs
pund saluturilor fierbinți, 
gesturilor spontane de dra
goste, urărilor de bun sosit 
ale bihorenilor. Români si 
maghiari, bătrîni și tineri, fe
mei cu copii în brațe, mii de 
elevi și studenți iau par
te la entuziasmul general 
al acestor clipe de neuitat. 
„Trăiască scumpa noastră 
patrie — Republica Socialis
tă România", „Trăiască uni
tatea întregului popor în ju
rul partidului și guvernului" 
— aceste cuvinte pornite din 
inimă răsună cu putere pre
tutindeni. Cei care nu și-au 
putut găsi locuri apropiate 
de punctele de trecere ale co
loanei de mașini, au ieșit in 
balcoanele și ferestrele împo
dobite cu steaguri, carpete și 
covoare. Și pretutindeni flori 
întinse de mîinile oamenilor 
Către conducătorii de partid și 
de stat ca niște explozii ale 
caldelor sentimente 
goste.

Aceeași atmosferă 
marea piață din fața 
comitetului 
partid unde așteaptă alte : 
de locuitori ai Oradiei.

La comitetul regional 
partid, oaspeții au avut 
scurtă întîlnire cu cadrele 
răspundere ale organelor 
locale de partid și de stat. 
După ce a trecut în revistă 
unele realizări ale oamenilor

prim- 
regio- 
Gîrba, 
popu- 
repre-
locale

muncii din regiune, tov. Teo
dor Haș a informat pe con
ducători despre 
cupări actuale i 
lui regional de

Realizarea In i 
unei producții 
globale duble față de anul 
1959, a arătat vorbitorul, 
constituie o confirmare a pu
ternicului avînt industrial 
cunoscut de regiunea Crișa
na, expresie vie a politicii 
consecvente a partidului de 
industrializare socialistă a 
țării, de dezvoltare armonioasă 
a tuturor regiunilor. In anul 
1966, primul an al cincinalu
lui, volumul producției in
dustriale a regiunii Crișana 
va spori cu 27 la sută față 
de anul trecut. Rezultat con
cret al înăltuții spirit patrio
tic al oamenilor muncii 
regiune, planul pe luna 
nuarie a fost îndeplinit 
depășit la toți indicatorii. Au 
fost luate măsuri pregătitoare 
pentru buna desfășurare a

unele preo- 
ale comitetu- 
partid.

anul trecut a 
industriale

din 
ia

și

cu îndelungi urale al căror 
ecou se prelungește departe 
peste oraș. Vasta piață a de
venit un uriaș diapazon al 
entuziasmului.

Adresîndu-se mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
transmite celor prezenți, tu
turor locuitorilor orașului, un 
călduros salut din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Arătînd 
că în anii planului șesenal 
țara noastră a cunoscut un 
nivel de dezvoltare economic 
și cultural, cum nu a mai fost 
nicicînd, că viața oamenilor 
muncii a devenit tot mai bună 
și mai înfloritoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că acestea sînt rezultatul 
muncii pline de însuflețire a 
întregului popor, a oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani, care luptă strîns uniți, 
înfrățiți pentru întărirea și 
progresul continuu al patriei 
comune — România socialis-

aplaudă călduros și îi salută 
pe conducătorii de partid și 
de stat. Grupuri mari de oră
deni flutură eșarfe roșii și 
tricolore, ies în întîmpinare 
cu brațele pline de flori. Pe 
bună dreptate îți pui întreba
rea de unde au putut fi adu
nate atîtea flori în acest miez 
de februarie ? Din mașina 
deschisă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer răspund cu căldură 
aclamațiilor mulțimii.

Silueta Uzinei de alumină 
se zărește de îndată ce pără
sim cartierul de vest — cel 
mai tînăr complex de locuințe 
al orașului. Uzina este o în
semnată realizare tehnică, rod 
al spiritului creator, al com
petenței și inventivității pro- 
iectanților și constructorilor 
noștri.

Colectivul întreprinderii tră
iește o zi de sărbătoare. A- 
plauze, urale, flori sînt și aici 
expresia dragostei fierbinți cu 
care muncitorii, tehnicienii și

regio- 
a spus 
înaltă 

printre 
dovadă

pentru calda 
de orădeni, 

adeziunea de- 
muncii

de dra-

domină 
sediului 

regional de 
mii

de 
o 

de

]n mijlocul cadrelor didactice și studenților de la 

campaniei agricole de primă
vară și înlăturarea greutăți
lor cauzate de inundațiile 
care au avut loc odată cu to
pirea zăpezii în zona Crișului 
Alb. în încheiere, primul se
cretar al Comitetului 
nai de partid Crișana, 
„Este pentru noi o 
cinste de a vă avea 
noi, iubiți oaspeți, o
vie a atenției, grijii și spriji
nului permanent pe care 
partidul și guvernul îl dau 
tuturor regiunilor țării în 
dezvoltarea lor economică și 
social-culturală".

Mulțumind 
primire făcută 
care exprimă
plină a oamenilor 
din această parte a țării la 
politica Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că rea
lizările obținute aici sînt 
parte integrantă din vasta 
operă de construcție socia
listă a României. Secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a 
felicitat comitetul regional 
de partid, pe comuniștii și 
pe toți oamenii muncii 
regiunea Crișana pentru în
semnatele lor înfăptuiri.

în tot acest timp, în marea 
piață răsună acordurile or
chestrelor populare, 
cing hore.

Apariția la balcon 
ducătorilor de partid 
stat este salutată cu

din

se în-

a con- 
și de 
ovații,

Congresul al IX-lea al Par
tidului Comunist Român, a 
spus secretarul general al C.C. 
al P.C.R., a trasat un program 
multilateral de dezvoltare a 
țării. Am început bine noul 
cincinal. Realizările de pînă 
acum arată că am pășit, cum 
se spune la noi, cu dreptul, că 
vom îndeplini și depăși pre
vederile noului plan.

Referindu-se la perspecti
vele regiunii Crișana, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că în regiune este prevă
zut să se construiască în ca
drul planului cincinal noi o- 
biective industriale. împreună 
cu cele construite pînă acum, 
cu agricultura aflată în plină 
dezvoltare, ele vor ridica pu
terea economică a regiunii, 
vor spori și mai mult contri
buția pe care oamenii muncii 
din orașul Oradea și regiunea 
Crișana o aduc la înflorirea 
patriei noastre socialiste. Vă 
dorim din toată inima noi 
succese în muncă, multă sănă
tate și fericire dumneavoastră 
și familiilor dumneavoastră.

în piață răsună urale la a- 
dresa partidului și a condu
cerii sale.

Plecînd de la comitetul re
gional de partid, coloana ma
șinilor străbate apoi străzile 
Oradiei, îndreptîndu-se spre 
primul obiectiv ce urmează a 
fi vizitat — Uzina de alumină. 
De-a lungul traseului, trotua
rele sînt pline de oameni, care

Institutul pedagogic 

inginerii acestei uzine, 
care plămădesc pentru prima 
oară în țară alumina, materia 
primă din care se naște alu
miniul românesc, 
pe conducători.

Printre cei care 
oaspeți sînt ing. 
nu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, ing. Trifu 
Cristea, directorul uzinei, 
specialiști și muncitori, oameni 
care stăpînesc cu siguranță 
procesul tehnologic al acestei 
tinere ramuri a metalurgiei 
neferoase românești. Mulți 
dintre ei și-au început mese
ria în momentul nașterii uzi
nei. Paralel cu montarea și 
cu punerea în funcțiune a pri
mului agregat s-au format 
specialiști ca Iacob Șulea, șef 
de echipă la instalația de e- 
vaporare, Petre Lungu, prim- 
cocător la secția de calcinare, 
autorul primei șarje de alu
mină, Aron Rusu, autoclavist 
la instalația de leșiere și alții. 
Studenții de ieri, Aurel Ur- 
can și Ion Dobre, și-au obți
nut titlul 
nînd cu 
diplomă 
aluminei.

Un scurt popas 
directorului uzinei, 
torii de partid și de stat pri
mesc aici ample informații 
despre stadiul și perspectivele 
dezvoltării întreprinderii. Este 
redat concentrat, în fapte și 
cifre, istoricul muncii pentru

cei

întâmpină

primesc pe 
Ion Delea-

de ingineri, susți- 
succes proiectul de 
cu tema fabricarea

în bii'oul 
Conducă-

înălțarea acestui mare obiec
tiv industrial, menit să valo
rifice din plin resursele de 
bauxită ale munților noștri.

Primele cantități de alumi
nă expediate la începutul 
anului 1965 Combinatului de 
aluminiu de la Slatina aveau 
să simbolizeze 
întinsă peste 
cei doi frați 
uzina de alumină Oradea și 
uzina de aluminiu Slatina — 
ambele rod al politicii de in
dustrializare socialistă a ță
rii. După cum se știe, alumi
niul este astăzi unul din in
dicii cei mai pregnanți ai 
dezvoltării industriale a unei 
țări.

Uzina, avînd 
proiectată de 
alumină anual, 
momentul de față cu circa 70 
la sută din capacitate. Pla
nul pe luna ianuarie al fa
bricii a fost îndeplinit în pro
cent de 114,9 la sută. Pe baza 
rezultatelor obținute pînă 
acum, colectivul uzinei s-a 
angajat ca pînă la 8 mai, ziua 
aniversării partidului, 
producă peste plan 500 
alumină calcinată, ceea 
echivalează cu o depășire va
lorică a planului de 1 200 000 
lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de pregătirile 
ce se fac pentru intrarea 
grabnică în producție a uzi
nei cu întreaga capacitate 
proiectată. Specialiștii dau 
explicații despre variantele 
tehnice aflate în studiu, des
pre calcule tehnico-econo- 
mice minuțioase care se în
treprind. Tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu scoate în evi
dență necesitatea eforturilor 
pentru realizarea unei pro
ducții de calitate superioară, 
corespunzătoare celor mai 
exigente cerințe tehnice.

Urmează vizitarea princi
palelor secții ale uzinei.

în fața agregatelor secției 
de măcinare a bauxitei, unde 
materia primă este pregătită 
în vederea prelucrării, în sec
ția de evaporare și concen
trare a soluțiilor sau de pe 
înălțimea pasarelei de unde 
se poate îmbrățișa întregul 
peisaj industrial, conducăto
rii de partid și de stat pri
mesc explicații în legătură 
cu procedeul tehnologic care 
asigură metamorfoza bauxi
tei în alumină.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

se interesează îndeaproape 
de procesul mecanizării și 
automatizării tehnologiei. 
Specialiștii uzinei arată că 
în momentul de față întregul 
proces de producție este com
plet mecanizat, iar la sfîrși- 
tul anului viitor producția 
va fi automatizată integrai.

în încheierea vizitei în 
uzină, secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a 
urat colectivului noi succese 
în dezvoltarea acestui tînăr 
vlăstar al industriei noastre 
socialiste.

Conducătorii de partid și 
de stat vizitează în continua
re centrala electrică de ter- 
moficare, unde sînt întîmpi- 
nați de ing. Adrian Georges
cu, adjunct al ministrului 
energiei electrice, și Romul 
Munteanu, inginerul șef al 
centralei, precum și de nu
meroși muncitori constructori 
și energeticieni, care le-au fă
cut o primire călduroasă. în 
fața machetei centralei și în 
timpul vizitei, oaspeții s-au 
interesat de stadiul lucrări
lor de montare a agregate
lor. Specialiștii arată că față 
de capacitatea de 9 MW a ac
tualei uzine electrice din

IERI AU ÎNCEPUT
parcă mîna 
Carpați de 
gemeni —

o capacitate
120 000 tone 

lucrează în

să 
tone

ce
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(Continuare tn pag. a lll-a)

Conferințele de constituire

a Uniunilor regionale ale

Vineri au început conferințele de consti
tuire ale Uniunilor regionale ale cooperati
velor agricole de producție — Argeș, Bucu
rești, Galați, Maramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Oltenia și Ploiești.

La lucrările conferințelor iau parte dele
gați aleși în conferințele de constituire a 
Uniunilor raionale: membri cooperatori, 
brigadieri și președinți de cooperative agri
cole, ingineri și tehnicieni agronomi. Parti
cipă, de asemenea, numeroși invitați.

La conferințe participă tovarășii Chivu 
Stoica, la Ploiești, Paul Niculescu-Mizil, la 
Galați, Gheorghe Rădulescu și Vasile Vîlcu, 
la București, Maxim Berghianu, la Baia 
Mare, Petre Blajovici, Ia Pitești, Vasile Pa-

tilineț, la Craiova, și Virgil Trofin la Tg. 
Mureș.

Conferințele au următoarea ordine de zi:
— Raportul privind sarcinile Uniunilor 

regionale ale cooperativelor agricole de pro
ducție pentru creșterea producției și conso
lidarea economico-organizatorică a coope
rativelor agricole de producție ;

— Alegerea consiliilor Uniunilor regionale 
a comisiilor de revizie și a delegaților la 
Congresul Uniunii Naționale a cooperative
lor agricole de producție.

După prezentarea rapoartelor au început 
dezbaterile asupra problemelor înscrise la 
ordinea de zi.

Lucările conferințelor continuă.

(Agerpres)

Constructori

Nici nu trecuse prima deca
dă a lunii ianuarie din acest 
an și constructorii întreprin
derii de construcții - montaj 
nr. 1 București înregistrau 
primul succes : două blocuri 
însumînd 176 apartamente și 
560 garsoniere aflate în lucru 
în zona Chiristigii au și fost 
predate beneficiarilor. Erau 
primele apartamente realizate 
înainte de termen puse la dis
poziția locatarilor. Acordînd o 
deosebită atenție organizării 
lucrului pe șantier, construc
torii de pe acest șantier au 
ținut să confirme că și în pe
rioada timpului friguros este 
posibil ca lucrările să se des
fășoare ritmic. în această pri
vință, colectivul întreprinderii 
a dobîndit o bună experiență. 
Despre măsurile luate ne-a 
vorbit tovarășul inginer MO
DEST UDUDEC, 
ciului tehnologic.

„Organizarea 
are, în raport cu 
menii de producție, 
de particularități datorită di
verselor lucrări ce trebuiesc 
executate în acest scop : con
struirea de magazii, căi de 
acces și circulație, instalarea 
unor conducte electrice și de 
apă etc. Bineînțeles că și în 
aceste condiții este posibilă o 
organizare riguroasă a fiecă
rui șantier. Fără a neglija as
pectul economic în organiza
rea șantierelor am avut în 
vedere, 
mul de 
care se 
strucție 
mari, 
monolit. Pregătirile

șeful servi-

șantierelor 
celelalte do- 

o serie

am avut 
în primul rînd, siste- 
lucru, metoda 
va ridica noua

— glisare, 
sau sistemul fagure-

prin 
con- 

panouri

le-am 
început din vreme, încă din 
vara anului trecut. Datorită 
acestui lucru, la construcțiile

înălțime
9

Ritmicitatea asigurâ predarea la timp
a apartamentelor

Cind trebuie începută organizarea șantierului? 

Normativele de calitate 
constructorii

cunoscute de toți

locuințe din Balta Albă,de
Mihai Bravu, de pe Bulevardul 
Ion Șutea a fost posibil ca 
lucrările de săpături și rezis
tență să fie atacate, în majo
ritatea cazurilor, înainte de 
termen. Fiecare șantier a 
fost dotat cu utilaje adecva
te, în funcție de metoda folo
sită : macarale turn, pivotan- 
te precum și alte 
mecanizare și mi
că mecanizare. La 
ridicarea obiecti
velor de organiza
re (magazii, ves
tiare etc.), au fost 
folosite corpuri 
demontabile, care 
prezintă avantajul 
că sînt mai dura
bile, mai economi
coase. Pentru de
pozitarea unor 
materiale ușor pe
risabile au fost 
construite silozuri 
metalice.

In procesul de 
organizare a șan
tierelor s-a ridi
cat și se mai ridi
că încă, o proble
mă. Normativele 
în vigoare, elabo
rate de Comitetul 
de stat pentru 
construcții, arhi
tectură și sistema
tizare, prevăd ca 
toate lucrările edi
litare (drumuri, a-

lei, conducte electrice, 
apă și canalizare etc.) 
fie executate înainte de a 
ataca lucrările de construcții. 
De cele mai multe ori con
structorii se găsesc însă în 
imposibilitatea de a le respec-

de 
să 
se

V. DINULESCU

(Continuare in pag. a Il-a)utilaje de

Felicitări pentru succese
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Prof.
Natalia Sălăjan

secretarul comitetului U.T.C.
Liceul „Ady-Șiiicai’-Cluj

A munci diferen
țiat nu este 
numai o cerin
ță ci și o prin
cipală condiție 
a eficacității 
tuturor activi
tăților pe care 
le întreprin

dem în școală. Iar pentru a 
reuși să aplicăm, acest princi
piu în practica muncii de fie
care zi trebuie să ținem seama 
de părerile tovarășilor di
riginți, profesori, care cunosc 
nu numai clasele, în general, 
dar și pe fiecare elev în parte.

Comitetul U.T.C. din școala 
noastră a avut în vedere de
prinderea fiecărui comitet de 
g cerceta precis ce trebuie 
făcut în organizația pe care o 
conduce. La început a fost 
mai greu : acțiunile clasei a 
Xl-a, de pildă, se deosebeau 
prea puțin de cele ale clasei 
ă IX-a pentru că se copiau de 
la o organtâție la alta. Nici 
acum nu avem pretenția că 
am făcut tot ce trebuie, dar 
socotesc că sîntem pe un drum 
bun.

Spuneam că tov. diriginți, 
profesori, cunosc mai bine o 
clasă sau alta. Din rîndul 
acestora, biroul organizației 
de partid a repartizat cîte un 
membru de partid care răs
punde de o organizație de 
bază a U.T.C. Această măsură 
ne-a ajutat să situăm la baza 
tuturor acțiunilor noastre va
loroasa experiență didactică.

Ce înseamnă
a munci diferențiat

9
Se știe că atît pentru elevii 
clasei a VIII-a cit și pentru ai 
clasei a Xl-a orientarea pro
fesională e o problemă „la zi“. 
La aceste clase s-au inițiat ac
țiuni menite să-i ăjute pe elevi 
să se orienteze bine în alege
rea meseriei.

La clasele a VIII-a, pornin- 
du-se de la realitățile cunoscu
te de elevi în excursii și vizite, 
s-a vorbit despre frumusețea 
unor meserii, despre satisfac
țiile pe care le obțin oamenii 
muncii, despre dezvoltarea 
economică și culturală a pa
triei — proces care reclamă un 
număr mare de cadre bine 
pregătite.

O acțiune asemănătoare ca 
scop se va organiza, in curînd, 
pentru elevii claselor a Xl-a : 
o întîlnire cu specialiști de 
prestigiu în diferite ramuri 
economice. Și lor li se va vorbi 
despre perspectivele de dez
voltare a economiei naționale 
în lumina hotăririlor Congre
sului al IX-lea al partidului, 
pentru a-i putea orienta spre 
sectoarele de activitate în dez
voltare, dar se va face la un 
alt nivel, corespunzător capa
cității lor de înțelegere.

Cred că munca diferențiată 
presupune respectarea cîtorva

ținemcondiții. Trebuie să 
seama că tot ce facem se adre
sează elevilor, instruiți și 
educați în cadrul unui proces 
îndelungat, planificat riguros, 
fundamentat științific. Dar 
planificarea acțiunilor noastre 
nu depășește de regulă un tri
mestru. N-ar fi, mult mai efi
cient să ne stabilim obiectivele 
muncii educative pe o peri
oadă mai lungă, corespunză
toare etapelor mari școlare 1 
In felul acesta cred că am evi
ta repetarea unor acțiuni, 
le-am grada mai corespunză
tor evoluției elevilor.

Prof.
Elena Aiexandrescu
secretarul comitetului U.T.C. 

Liceul ,,D. Bolintineanu'- 
Bucutești

D acă școala 
noastră a obți
nut rezultate 
bune în pre
gătirea profe
sională și po
litică a elevi
lor, aceasta se 
datorește și

faptului că organizația U.T.C., 
îndrumată de organizația de

partid, sprijinită de tovarășii 
profesori, a pornit în munca sa 
de la principiul cunoașterii 
îndeaproape a situației reale 
a claselor, a elevilor, proce
dând diferențiat în funcție de 
starea de lucruri constatată. 
Pentru o cunoaștere cît mai 
exactă a celor ce trebuie în
treprinse la fiecare clasă, co
mitetul organizației de bază 
nu este lăsat singur : este spri
jinit de tovarășul diriginte, de 
alți tovarăși profesori, mem
bri de partid, de un membru 
al comitetului U.T.C. pe școa
lă. în felul acesta putem sesi
za mai repede și mai bine ce 
aspecte ridică viața colectivu
lui și, implicit, să luăm măsu
rile cele mai potrivite. Iată un 
exemplu. La clasele a IX-a 
elevii își pun de pe acum pro
blema alegerii secției pe care 
o vor urma din clasa a X-a. 
Am observat însă că unii pă
rinți își îndrumă copiii spre o 
secție care nu corespunde în
tocmai cu aptitudinile și capa
citatea lor, aceasta izvorînd 
bineînțeles dintr-o necunoaș
tere a procesului pedagogic, 
din anumite dorințe subiecti
ve.

„Vreau să-mi fac băiatul in
giner" — spune un asemenea 
părinte, fără să-și dea seama

că pentru aceasta băiatul ar 
trebui să manifeste înclina
ții pentru matematică, 
zică, materii la care 
te elevul nu prezintă 
titudinile necesare. Am 
cazuri cînd, în clasa a 
asemenea elevi nu au putut 
face față exigențelor secției 
reale și au rămas corijenți 
la multe materii sau chiar re- 
petenți. Pentru a evita repeta
rea unor asemenea cazuri ne
plăcute atît pentru elevi cit și 
pentru părinți, în afara muncii 
pe care o desfășoară tovarășii 
diriginți cu fiecare elev în 
parte, conducerea școlii îm
preună cu părinții, organizația 
U.T.C. a inițiat discuții în cla
se despre autocunoaștere, des
pre rolul activ pe care îl pot 
avea elevii în dezvoltarea pro
priilor lor aptitudini. Sperăm 
ca în acest fel să-i ajutăm pe 
elevi să aleagă secția nu în 
funcție de criterii subiective ci 
cunoscîndu-se bine.

Desigur cu totul alte pro
bleme avem de rezolvat la 
clasele a Xl-a unde elevii se 
pregătesc pentru examenul de 
maturitate, își aleg viitoarea 
profesiune. Școala se îngrijeș
te de pregătirea lor profesio- 
rii modului de comportare în 
școală și în afara ei.

fi- 
poa- 

ap- 
avut 
X-a,

nală : s-au organizat meditații, 
în fiecare sîmbătă după- 
amiază și duminică diminea
ța, se fac recapitulări ale ma
teriei din clasele VIII—XI la 
obiectele prevăzute pentru 
examenul de maturitate. Orga
nizațiile U.T.C., sprijinite de 
tovarășii profesori, le-au prile
juit elevilor întîlniri cu ab
solvenți ai liceului, azi fruntași 
în ramurile unde muncesc, cu 
oameni de știință și cultură. 
Astfel ei l-au avut ca oaspete 
pe ciberneticianul Edmond 
Nicolau, pe tov. Victor Bulgăr 
de la Institutul pedagogic, iar 
în viitor se vor întîlni cu tov. 
conf. dr. Virgil Pavlu, criticul 
literar Eugen Simion și alții. 
La aceste întîlniri li s-a vorbit 
elevilor despre frumusețea 
fiecărei profesii în parte, des
pre necesitatea alegerii ei din 
timp, despre seriozitatea cu 
care trebuie să se pregătească, 
despre satisfacțiile pe care ți 
le aduce munca făcută cu pa
siune și competență.

Aceeași grijă o manifestăm 
în alegerea temelor adunărilor 
generale. De pildă la clasele 
XI B, XI D, XI H, unde exis
tă o tendință de unilaterali
tate a fost organizată o dez
batere pe o temă simbolic inti
tulată : „Clădește cu toate că
rămizile" și în care s-a subli
niat necesitatea folosirii 
turor anilor de liceu 
scopul dobîndirii unor 
noștințe temeinice din toate 
domeniile gîndirii umane. 
Cînd la clasele XI H și XI F 
s-au constatat abateri de la 
principiul colegialității, s-a in
tervenit imediat prin organi
zarea unei adunări în care s-a 
discutat despre ce înseamnă 
să fii un bun coleg, un bun 
prieten. La clasele a IX-a, 
aflate la început de drum li
ceal, una din adunările gene
rale a fost consacrată discută-

A apărut

O întîlnire instructivă

Constructori la înălțime
(Urmare din pag. I)

u mare 
deci, 

an- 
tea-

In mijlocul elevilor din anul 
II al Școlii profesionale de 
ucenici de pe lingă Fabrica 
de postav Buhuși, au fost in
vitați patru absolvenți ai a- 
cestei școli, astăzi fruntași în 
producție în unitățile unde au 
fost repartizați.

Tovarășii Rusu Gh., Raihert 
Alex., Baciu C-tin., Furdu 
Mihai au vorbit elevilor des
pre frumusețile muncii de tex- 
tilist, despre modul cum au 
reușit să devină fruntași în 
producție.

BACIU CONSTANTIN 
corespondent voluntar

de a executa 
cu un înalt grad 
colectivul de la 
a obținut anul

ta. Din cauză că documenta
ția tehnică ajunge destul de 
tîrziu pe șantiere, din cauză 
că însuși beneficiarul elibe
rează tîrziu terenul, lucrările 
de organizare se desfășoară 
aproape paralel cu deschide
rea șantierului. Se înțelege 
că în acest fel se ajunge la 
improvizații, la soluții care 
nu întotdeauna sînt și cele 
mai economicoase. Părerea 
mea este că organizarea șan
tierelor trebuie făcută cu 
2—3 luni înainte de începerea 
lucrărilor de construcții pro- 
priu-zîse.

Preocupat 
apartamente 
de confort, 
I.C.M. nr. 1
trecut rezultate de seamă în 
producție: planul producției 
valorice a fost depășit cu 2,6 
la sută, cele 3080 apartamente 
predate beneficiarilor au fost 
recepționate cu calificativul 
„bine" și „foarte bine". Eco
nomiile pește plan, obținute 
prin reducerea prețului de 
cost, se ridică la 635.000 lei.

Sucesele de seamă înscrise 
pe graficul întrecerii socialiste 
sînt rezultatul aplicării preve
derilor din planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, folo
sirii pe scară largă a metode
lor și procedeelor avansate de 
construcții. Despre toate aces
tea ne-a vorbit tovarășul in
giner NORBERT CĂLIN de la 
serviciul producție.

„Pe șantierele noastre am 
folosit cu deplin succes meto
da cofrajelor glisante, am exe
cutat o serie de apartamente 
din panouri mari prefabricate, 
care au dus la scurtarea ter
menelor de execuție. La lucră
rile de finisaj s-au extins mij
loacele mecanizate : pompe de 
tencuit, pistoale de vopsit, 
mașini de rașchetat parchetul, 
de șlefuit mozaicul etc. Con
structorii — dintre care majo
ritatea sînt tineri, dar cu sta
giu de mulți ani pe șantier — 
au fost ajutați să-și însușească 
noile tehnologii șl caracteris
ticile tehnice ale utilajelor cu 
care am fost dotați. Organi- 
zîndu-se mai bine activitatea 
pe șantiere s-a putut trece la 
școlarizarea constructorilor. 
Au fost organizate cursuri de 
ridicare a calificării, pentru 
meseriile de zugravi, parche- 
tari, pentru toți acei care exe-
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productivitatea I 
i sută. Eșalona- I 

a predării g 
trimestru și I
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folosind | 

experiența acumulată anul . 
trecut, la indicația comitetu- I 
lui de partid, a inițiat de pe ’ 
acum o seamă de acțiuni me
nite a contribui la îndeplini
rea la timp și în bune condi
ții a prevederilor planului 
de construcții. Dintre acestea, 
amintim organizarea săptămâ
nală a unor activități pentru 
strîngerea și sortarea materia
lelor recuperabile. Tinerii 
și-au propus să amenajeze la 
fiecare lot de lucrări locuri 
speciale unde să fie depozitate 
aceste materiale. Și în acest 
an se va continua activitatea 
de ridicare a calificării. In 
prezent pentru tehnicieni și 
ingineri sînt organizate lecto
rate pe tema cunoașterii noi
lor normative de calitate.

Măsurile care se iau, activi
tatea pe care constructorii o 
desfășoară sînt tot atîtea ga
ranții că și anul acesta rezul
tatele în producție vor fi pe 
măsura celor obținute anul 
trecut, fapt pentru care ei au 
fost distinși cu titlul de frun
taș în întrecerea socialistă pe 
anul 1965. în ramura construc
ții din orașul București.

cută îndeosebi lucrări de fini
saj. Paralel cu aceasta pentru 
toți maiștrii au fost inițiate 
acțiuni menite să ducă la îm
prospătarea cunoștințelor".

In acest an volumul lucră
rilor de construcții crește cu 
10 la sută față de realizările 
lui 1965, iar j 
muncii cu 11 la 
rea proporțională a predării 
apartamentelor pe 1 
chiar pe luni asigură folosirea 
rațională a capacităților de 
execuție ale șantierelor, per
mite predarea ritmică a locu
ințelor și crearea posibilități
lor pentru pregătirea din timp 
a frontului de lucru din anul 
viitor. Ca urmare 2 042 de 
apartamente, precum și alte 
obiective din planul acestui 
an au și fost atacate, lucrările 
găsindu-se în diferite faze de 
execuție. Numai în primul tri
mestru s-a prevăzut să fie 
terminate 544 de apartamente, 
în scopul mobilizării construc
torilor la îndeplinirea obiecti
velor din plan, a angajamen
telor asumate în întrecerea 
socialistă pe fiecare șantier 
s-au asigurat condiții pentru 
desfășurarea ritmică a lucră
rilor.

Organizația U.T.C.,

București. Școala tehnică de 
arhitectură și sistematizare.a 
orașelor. Un grup de elevi, 
studiază pe machetă con
strucțiile rurale cu specific 

național
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Prietenii• •
teatrului

Piatra Neamț sini mim-In
roși tineri iubitori ai teatrului. 
In scopul inițierii în dramatur
gia contemporană, comitetul o- 
rășenesc al U.T.C și comitetul 
U.T.C. al Teatrului de stat au 
înființat cercul „Prietenii tea
trului' la care s-au înscris 
peste 500 de tineri-elevi, mun
citori, ostași, intelectuali. In 
planul de activitate a cercului 
sînt incluse simpozioane, con- 
ferințe, întîlniri cu oameni de 
teatru, vizionări de spectacole 
etc.

Cercul și-a inaugurat activi
tatea cu tema „Satira în dra
maturgia lui Aurel Baranga" — 
conferențiar Eduard Cavalu — 
urmată de spectacolul „Siîntul 
Mitică Blajinul". Au urmat dis
cuții pe marginea comicului în 
dramaturgia lui Baranga. De 
asemenea s-au purtat discuții 
asupra artei interpretative a 
piesei prezentate.

Cercul își va continua acti
vitatea prin ședințe lunare con
tribuind la dezvoltarea educa
ției estetice a tineretului.

ALEXANDRU LAZĂR 
corespondent voluntar

Itimele decenii au 
adus teatrului ro
mânesc confirma
rea internațională, 
aproape toate tur
neele întreprinse 
peste hotare în- 
semnînd tot atîtea 
succese de

prestigiu. Este firesc, 
a căuta să cunoaștem 
tecedentele mișcării 
trale contemporane, să facem 
adică istoria teatrului româ
nesc. încercările sînt mult mai 
vechi și fie că s-au ocupat 
numai de anumite perioade sau 
provincii, au adus contribuții 
documentare însemnate. Ne 
lipsea însă o istorie a teatrului 
românesc, carte fundamentală, 
de referință pentru cercetătorul 
de artă. Istoria teatrului in 
România, primul volum apărut 
în Editura Academiei, scris de 
un colectiv de cercetători, e 
destinat să ocupe acest loc 
central. Superioritatea lui față 
de celelalte stă în intenția de 
bază: noua istorie a teatrului 
vrea să fie istoria unui fenomen 
de artă, prezentînd teatrul ca 
pe o ramură a istoriei artelor. 
De aceea eartea și apare sub 
îngrijirea acad. G. Oprescu.

Acest prim volum cuprinde 
o perioadă lungă: „de la în
ceputuri pînă la 1848". „începu
turile" artei teatrale sînt însă 
fixate departe în timp. într-un 
capitol special sînt prezentate 
formele de artă teatrală exis
tente din cele mai vechi tim
puri pe teritoriul patriei noas
tre. Sînt prezentate apoi for
mele folclorice de teatru vehi
culate în același perimetru geo
grafic. Se naște astfel imaginea 
unei vii mișcări a fenomenului 
teatral anonim pînă la apariția 
celui cult. Superioritatea de 
concepție a tratatului e vizibilă 
în această investigație. Prin 
teatru se înțelege aici nu nu
mai fenomenul teatral cult ci 
și Cel care-1 precede. Noțiunea 
de teatru are astfel un înțeles 
mai larg nu însă cel mai larg 
cu putință, care s-ar putea 
concepe și care ar dizolva de 
fapt cercetarea într-o arie de 
fapte prea largă. Spațiul cel 
mai mare este acordat totuși 
începuturilor teatrului cult și 
progreselor acestuia pînă la 
mijlocul secolului XIX. (în 
afara lui o atenție ceva mai 
marcată este acordată forme
lor de teatru popular. Poate că 
acestor forme de teatru li se 
putea acorda un 
întins, ele puțind fi 
tul unei cercetări 
istoria teatrului și
piu apendice al celui cult. Ele 
nu se sfirșesc o dată cu apari
ția acestuia ci trăiesc în para
lel cu el. Cercetătorii de folclor 
au scos la lumină forme revi- 
talizate de teatru popular în 
Moldova. Oprind expunerea 
acolo unde începe activitatea 
teatrului cult diviziunea ia un 
aspect formal).

Cele mai consistente capitole 
sînt cele cuprinse sub titlul 
general Teatrul în perioada 
destrămării feudalismului și for
mării relațiilor capitaliste. Cer
cetătorii au, desigur, cea mai 
bună documentație asupra pe-

rioadei, aspectul capitolelor 
fiind cel de istorie documen
tară. Sînt urmărite și notate cu 
grijă, pe provincii, înfiripările 
de teatru, sînt subliniate rolul 
școlilor, apariția primilor actori 
instruiți, concurența, susținută 
de oficialitate, a teatrului 
străin. Tratatul pune în lumină 
unitatea mișcării teatrale româ
nești peste barierele provin
ciale : C. Caragiale, actorul 
muntean, întemeiază în Moldo
va un teatru care constituie și 
o școală de interpretare mai 
apropiată de cerințele scenei. 
Repertoriul celor două princi
pate e comun, unele din piese

ră. Dar interpretarea specifică 
acelui timp nu e obligatoriu s-o 
cunoaștem din însemnări dedi
cate expres felului cum evo
luau actorii și se făceau spec
tacolele. Era nevoie de o muncă 
pasionată de reconstituire și, 
pentru aceasta, elemente 
existau destule. Am fi putut 
cunoaște modul de a fi al acelui 
teatru prin complementele sale, 
publicul, tonalitatea repertoriu
lui, tehnica scenei etc. Pentru a 
înțelege arta teatrală a acelui 
început de veac trebuie să cu
noaștem epoca. Și în acest do
meniu, și nu numai în acest ca
pitol, indicațiile sînt sărace,

Istoria
teatrului
ca artă »

spațiu mai 
chiar obiec- 
separate de 
nu un sim-

jucîndu-se și în Transilvania, 
unde G. Barițiu ține la curent 
prin gazeta sa asupra mișcării 
teatrale din principate. Sint 
semnalați primii actori remar
cabili, primii inițiatori de 
școală, încercările de regie. 
După acest tur de orizont pur 
istoric, trei capitole încearcă 
aprofundarea materiei: unul se 
ocupă de repertoriul și drama
turgia originală, altul de arta 
scenică, un altul de ideile des
pre teatru. Capitolul Reperto
riul teatral și Începuturile dra
maturgiei originale (semnat de 
Anca Costa-Foru și M. Mancaș) 
este primul mare capitol al u- 
nei istorii a dramaturgiei ro
mânești. Aici sînt avute în ve
dere exclusiv textele destinate 
scenei fie că au fost sau nu 
jucate. Se discută prin urmare 
piese necunoscute publicului și 
unei mari majorități a cititori
lor, remarcîndu-se totuși dintre 
ele producțiile lui Iordache 
Golescu și piesa O bună edu
cație de C. Bălăcescu. (în seria 
de spectacole explicative cu 
conferințe și-ar putea găsi locul 
și aceste începuturi ale drama
turgiei românești. Ar ajunge 
astfel și la cunoștința publicu
lui și ar prilejui celor ce s-ar 
apropia de ele cu pasiune pro
fesională experiențe artistice 
interesante).

Urmează cel mai pasionant 
capitol al tratatului, acela des
pre arta teatrală a perioadei. 
Din păcate acest capitol este 
sumar. De unde ne 
el să fie cel mai 
cel mai consistent 
tat fiind destinat 
de teatru ca artă — expunerea 
este rezumativă. Se va spune 
că documente asupra interpre
tării de atunci sînt puține, si
tuație adevărată în mare măsu-

descărnate. Rigoarea științifică 
e împinsă la exces și dă rezul
tate contrare. Pe tot parcursul 
tratatului stilul e voit imperso
nal, sec, ca de dare de seamă, 
fără forță evocatoare, fără pu
terea asociațiilor. Scris așa, tra
tatul oferă schelăria — solid 
verificată — a datelor și cifre
lor, indubitabil istorice, dar 
lipsește suflul creator prin care 
un viitor pasionat de teatru, 
om de mare cultură și talent 
ne va putea ridica un edificiu 
complet. Nu-mi pot desprinde 
din minte, traversînd unele pa-

gini din tratat, exemplul ltli H. 
Taine care, scriind despre tea
trul shakespearian in Istoria 
literaturii engleze, și aflat într-o 
sărăcie de date istorice asemă
nătoare, reconstituie întreaga 
viață a teatrului englez refăcînd 
ambianța și vorbindu-ne in 
pagini magistrale despre public 
pentru a înțelege de fapt ce 
piese și ce interpretări cerea 
acest public, 
directe despre 
poate deci să 
cercetător.

Ultimul capitol e și el foarte 
promițător: Ideile despre tea
tru, dar în realitate confuz, fără 
o ordine interioară, compus din 
citate cu un comentariu insu
ficient. Autorul acestui capitol, 
Simion Alterescu, e și autorul 
unei Introduceri, destinată me
todei de studiu în istoria tea
trului, Introducere care abundă 
în exprimări plate, banalități 
și în folosirea de cuvinte im
portante : criterii, științific, me
todă, sarcini, judicios etc. pro- 
ducînd fraze care se pot apli
ca oriunde. între altele (pag. 
11) ni se comunică următorul 
adevăr: „Specificul teatrului 
este determinat de modalita
tea reflectării realității în ima
gini teatrale", cu alte cuvinte 
specificul consta în 
etc., etc.

Evitînd pe viitor asemenea 
uscăciuni de exprimare sau gân
dire, tratatul colectiv de Isto
ria teatrului în România va 
reuși să-și realizeze pînă la ca
păt scopurile propuse. El este 
superior încercărilor trecute 
prin concepție de ansamblu și 
documentare, nefiind la rindul 
său — deocamdată — decît 
o treaptă necesară în studiul 
istoric al teatrului românesc.

Absenta datelor 
arta teatrală nu 
dezarmeze pe

specific

M. UNGHEANU

Organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

Seria a V-a, anul XLVI
2 februarie 1966

ION OPREA, NICOLAE 
POPESCU, CORNEL AL- 
MĂȘAN . Eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie .ebruarie 1933

BUJOR ALMAȘAN : Fo
losirea rațională a resurse
lor energetice.

GHEORGHE MOLDO
VAN, ION MICLESCU : 
Noi perspective în dezvol
tarea agriculturii coopera
tiste.

ILEANA MĂRCULESCU: 
Obiectivitate științifică și 
lupta de opinii.

GH. ACH1ȚEI, GH. 
STROIA : Considerații asu
pra unor preocupări actu
ale în critica și istoria lite
rară.

Cerințe ale organizării 
producției moderne

M. WITZMAN: îmbună
tățirea raporturilor contrac
tuale între întreprinderi.

ZAHARIA BOHOLȚ: O- 
perativitatea în aprovizio
narea tehnico-materială.

Puncte de vedere
GH. BUZDUGAN, AL. 
FRANSUA: Perfecționarea 
învățămîntului tehnic supe
rior.

CONSTANTIN PINTI- 
LIE : Profilul economistului 
și progresul tehnic con
temporan.

Documentar
LUIGI LONGO : Raport 

prezentat la Congresul al 
XI-lea al Partidului Comu
nist Italian.

TRAI AN CARACIUC: 
Aspecte ale luptei clasei 
muncitoare din țările capi
taliste.

așteptam ca 
cuprinzător, 
— noul tra- 
fenomenului

*) Istoria teatrului in Româ
nia, Editura Academiei, 1966.

Montorii Florin Filip și Mihai Vitze de la Întreprinderea „Electrometal" Timișoara, execută 
reglarea unui nou lot de produse

Foto: AGERPRES

aceștia lectura a devenit indis
pensabilă, cartea și-a ciștigat 
un loc bine deiinit in ocupațiile 
lor zilnice.

Cum satisfac bibliotecile din 
raionul Alba, regiunea Hune
doara. setea de cultură a tine
rilor, pretențiile lor tot mai 
mari ?

Tradiția
nu se dezminte...

plin sezon de iar- 
activitatea cultu- 

toi. Căminele cul- 
numeroși săteni

Sîntem în 
nă. La sate 
rală este in 
turale atrag
care își petrec serile lungi au
diind o conferință, un simpo
zion sau vizionind un program 
artistic. Din zi în zi insă tot 
mai mulți cooperatori trec pra
gul bibliotecilor 
sulta o carte în 
sau pentru a 
acasă.

Din rîndurile
număr impresionant îl formea
ză tinerii. Pentru mulți dintre

pentru a con
sola de lectură 
o împrumuta

cititorilor un

La bibliotecile comunale din 
Vințul de Jos, Cricău, Ciugud, 
etc., Curățenia, ordinea desăvâr
șită, vaza cu mușcată așezată 
cu gust, creează o ambianță 
plăcută, îmbietoare la lectură. 
Zilnic ele sint frecventate de 
o mulțime de tineri. Cind pri
mește cărți noi bibliotecara 
din Vințul de Jos este pur și 
simplu asaltată. Tinerii le răs
foiesc cu emoție, se consultă 
intre ei și pun bibliotecarei 
multe întrebări. Băcilă Maria le 
răspunde prompt, se interesea
ză de preferințele fiecăruia, re-

popularizam cartea?
comandindu-i cartea cea mai 
potrivită. Unui tinăr care a ci
tit multe cărți despre Ausch- 
vitz îi împrumută cartea „Am 
fost medic la Auschvitz", al
tuia ii dă vol. V din „Opere 
complete" de V. I. Lenin...

in atragerea la lectură a ti
neretului cit și a celorlalte ca
tegorii de localnici, bibliotecile 
din aceste comune au 
rezultate frumoase. La 
de Jos împrumută cărți, 
die, într-o zi, peste 40 
titori iar de ia începutul anu
lui au fost întocmite 1165 
fișe. Biblioteca din Cricău 
realizat și ea peste 1 000 
cititori iar la Ciugud 65’/o din 
populația satului este cititoare 
a bibliotecii. Dacă mai adău
găm și faptul că fiecare cititor 
a împrumutat, în medie, peste 
10 cărți ajungem la concluzia 
că în aceste localități cartea a 
devenit un prieten nedespărțit, 
al tinerilor.

— Prin ce metode ați obți
nut aceste rezultate ?

— Lă noi — ne răspunde bi-

obținut 
V intui 
in me
de ci-

de 
a 

de

bliotecara din Vințul de Jos — 
organizarea unor acțiuni dife
rențiate pentru tineret a de
venit o tradiție. Bineînțeles că 
întotdeauna cerem sprijinul co
mitetului comunal U.T.C., care 
iși cunoaște tinerii și se in
teresează permanent de ce și 
cit citesc aceștia. Recent am 
organizat seara literară „Te 
slăvim, Românie, pămint stră
moșesc" la care au participat o 
mulțime de tineri. A doua zi 
mulți dintre aceștia au venit la 
bibliotecă și au solicitat căr
țile pe care noi le-am reco
mandat în cadrul serii literare.

La Cricău și la Ciugud pen
tru tineri se întocmesc cu re
gularitate planuri de lectură și 
liste de recomandare care își 
propun să trezească acestora 
interesul pentru cartea 
zootehnică.

Prin rezultatele bune 
nute, aceste biblioteci 
dezmint tradiția de 
fruntașe pe raion. Pentru 
nerii de aici biblioteca a 
venit un Ioc îndrăgit in

își petrec timpul liber Intr-un 
mod 
unei

util și plăcut, in tovărășia 
cărți preferate.

★

bibliotecile din Galda de

agro-

obti- 
nu-și 

biblioteci 
ti- 

de- 
care

La
Jos și Ighiu s-au perindat în 
acest an cinci bibliotecari. 
Toți sînt uteciști. Ei aveau po
sibilitatea să obțină 
frumoase in atragerea la 
tură a tinerilor.

— Citesc tinerii ? le-am 
trebat pe bibliotecarele de 
aceste unități.

— Nu prea 
răspuns ele 
pe-o vorbă, 
bibliotecă...

— De ce 
blioteca t ne-am 
va tineri ?

Din răspunsurile lor reiese 
că toți au dragoste de lectură, 
dar unii nu cunosc fondurile 
de publicații de care dispun 
bibliotecile și de aceea au im
presia că nu au ce citi.

De unde această impresie ? 
Aici nu s-a desfășurat o ac-

succese
lec-

in
ia

ne-au 
fost 

vor să vină la

citesc... 
parcă ar fi 

Nu

nu frecventați bi- 
adresat citor-

tivitate susținută de populari
zare a cărților mai vechi, nu 
s-a colaborat îndeajuns cu or
ganizațiile U.T.C. în organiza
rea unor acțiuni speciale pen
tru tineret. Biblioteca din Gal
da de jos nu a mai organizat 
acțiuni de masă cu cartea din 
22 august, iar cea din Ighiu — 
din 2 septembrie. In plus, foar
te multe cărți valoroase 
împrumutate prin sat de 
bine de cinci ani, fără să 
recuperate.

Deci răspunsul ar fi trebuit 
să numească slaba preocupare 
a acestor 
populariza

stau 
mai 

fie

bibliotecari de a 
cartea.

*
e nevoie de demon-

mun-
Nu mai 

strat, că acolo unde se 
cește cu pasiune, cu dragoste, 
roadele nu întîrzie să 
Prin 
țări 
tifle 
tea,
satisfăcute cerințele de lectură 
mereu crescînde, bibliotecile 
vor deveni locuri îndrăgite.

apară, 
statornicirea unei colabo- 

mai st rinse cu organiza- 
U.T.C. în munca cu cât- 
tinerilor le vor putea fi

AL. BĂLGRĂDEAN



Vizita conducătorilor
de partid și de stat
în regiunea Crișana

(Urmare din pag. I)

Oradea, noua centrală va 
avea o putere instalată de 
105 MW. Ea va asigura ali
mentarea cu aburi industriali 
a uzinei de alumină ca și a 
complexului de locuințe din 
zona de vest a orașului. In
trarea în funcțiune a acestei 
centrale electrice va contri
bui la acoperirea întregului 
necesar de energie electrică 
a regiunii Crișana, care în 
momentul de față se alimen
tează din sistemul energetic 
național. Centrala are drept 
combustibil de bază cărbu
nele inferior, bogată resursă 
naturală a regiunii. în pre
zent, se fac probele tehnolo
gice pentru intrarea în func
țiune a primului agregat de 
25 MW, urmînd ca încă în 
cursul acestui an să se dea 
în funcțiune o nouă turbină 
cu o capacitate asemănă
toare.

Maistrul Gheorghe Baluț și 
Laurențiu Ravacs ies în ca
lea oaspeților și-i salută cor
dial, în cuvinte emoționante 
în numele tovarășilor lor de 
muncă.

La plecare, luîndu-și rămas 
bun de la muncitori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează co
lectivului centralei succes în 
îndeplinirea angajamentelor 
luate cu privire la punerea 
integrală în funcțiune a aces
tui obiectiv industrial.

La întoarcerea în oraș, 
oaspeții străbat terenul unde 
se vor ridica, în noul cincinal, 
mai multe uzine și fabrici 
care vor întregi panorama in
dustrială orădeană. Deocam
dată, contururile lor au prins 
viață doar pe calcul proiecte
lor, pe schița desfășurată în 
plin cîmp, unde s-au oprit 
oaspeții. Inginerul Petre 
Ghimbuluț, șef adjunct al Co
misiei economice a Comitetu
lui regional de partid, dă ex
plicații. Ne aflăm în dreptul 
viitoarei fabrici de zahăr cu o 
capacitate de 56 000 tone pe 
an. Alături se va înălța o fa
brică de mobilă cu o produc
ție de 20 000 garnituri pe an. 
Paralelipipedele de sticlă și 
oțel, accentele verticale de 
beton ale coșurilor, vor străjui 
șoseaua națională, alcătuind 
un impresionant ansamblu 
monumental care va reprezen
ta „cartea de vizită" a Oradei 
industriale. Așa cum se 
prevede pe schița prezentată 
oaspeților, pe aceeași supra
față de 400 de hectare vor lua 
naștere și alte întreprinderi, 
strîns legate de existența în
tregului complex industrial, a 
cărui bază o constituie uzina 
de alumină și termocentrala e- 
lectrică. Nămolul roșu, rezul
tat din prelucrarea bauxitei, 
va primi o valoare nouă sub 
forma pigmenților pe care îi 
va produce una din viitoarele 
fabrici preconizate să se con
struiască tot aici. Zgura rezul
tată de la cărbunii arși la ter
mocentrală va lua drumul u- 
nei alte fabrici, unde, înno
bilată cu nisipurile crișene, 
vestite pentru finețea lor, se 
va transforma în beton auto- 
clavizat și celular. Aceste pro
duse, împreună cu prefabrica
tele de beton armat ce se vor 
realiza într-o întreprindere 
alăturată, vor folosi în activi
tatea de construcții ce se des
fășoară în regiune.

Expunerea precisă a specia
listului, cu limbajul sobru al 
cifrelor, este urmărită cu a- 
tenție. Conducătorii de partid 
și de Stat au Venit aici să stu
dieze, împreună cu șefii de 
proiect și conducătorii viitoa
relor obiective industriale, 
amplasarea acestora, eficiența 
lor economică, aportul pe care 
îl vor aduce la dezvoltarea o- 
rașului și a regiunii, a între
gii țări. Aici, la fața locului, 
se semnează parcă actul de 
naștere al acestor uzine și fa
brici. Fiecare reprezintă, în 
felul ei, o nestemată în șiragul 
ce va însoți de-a lungul cîtor- 
va kilometri magistrala pînă 
la Oradea. O adevărată „poar
tă" industrială nu numai a 
orașului, ci a întregii țări, 
simbolică pentru dezvoltarea 
economică a României de 
azi.

Oaspeții dau recomandări 
constructorilor cu privire la a- 
tenția deosebită ce trebuie a- 
cordată eficienței economice a 
lucrărilor.

— Să folosiți judicios, 
subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiecare metru pă
trat de pămînt.

— Cum ați rezolvat proble
ma alimentării cu apă și a eli
minării reziduurilor ? — în
treabă tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu.
—Am plasat combinatele chiar 

lingă albia Crișului, iar pentru 
alimentarea cu apă am con
struit un baraj care va reține 
500 000 mc< în imediata apro
piere vom construi și stațiile 
de epurare a apelor reziduale. 
Cu ajutorul lor se vor putea 
iriga circa 200 000 hectare de 
pămînt, ceea ce înseamnă un 
dar indirect pe care industria 
îl va aduce agriculturii.

— Cîți muncitori vor lucra 
în cadrul noilor fabrici și 
uzine ? întreabă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Circa 6 500.
— E o creștere bună, remar

că secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului. 
Să faceți din ei adevărați gos

podari ai noilor uzine, oameni 
stăpîni pe tehnica nouă, capa
bili să o folosească din plin. 
Și mai ales să începeți con
strucția obiectivelor din vreme 
și să le realizați la timp.

Coloana de mașini își con
tinuă apoi drumul spre car
tierul nou unde vor locui 
viitorii muncitori ai acestor 
întreprinderi cu familiile lor.

Sîntem propriu-zis în Ora
dea nouă. Macheta noului car
tier și schița dezvoltării sale 
viitoare sînt expuse în piața 
centrală — deocamdată numai 
în proiect — unde s-au oprit 
oaspeții.

Ing. Valentin Pescaru, di
rector al D.S.A.P.C. Crișana 
(Direcția de sistematizare, ar

în vizitd la Uzinele „înfrățirea'

hitectură, proiectare șî con* 
strucții) prezintă oaspeților 
stadiul la zi al lucrărilor, 
arătînd pe hartă și apoi în 
Zare, silueta noilor blocuri- 
turn care se înalță. Se vor 
construi aici, explică specia
listul, 5 625 de apartamente, 
dintre care aproape jumătate 
se află în lucru. Pînă acum 
s-au dat în folosință mai 
mult de 1000 de aparta
mente.

— Cît costă un apartament? 
întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Ne încadrăm în prețul 
de cost planificat, răspund 
gazdele. Apoi dau explicații 
în legătură cu metodele de 
construcție folosite, cu calita
tea materialelor, cu preocu
parea constructorilor pentru 
ridicarea nivelului de confort 
al locuințelor.

— Dar locatarii sînt mul
țumiți ? întreabă secretarul 
general al C.C. al partidului. 
Sînt bune locuințele, tova
răși ? întrebarea e adresată 
miilor de locatari care se 
află în piață.

Răspund aplauze entuzias
te. Sînt expresia recunoștin
ței oamenilor muncii pentru 
grija partidului și statului 
nostru, pentru îmbunătățirea 
permanentă a condițiilor lor 
de viață.

Trecem Crișul peste podul 
„Decebal" cu frumoasele lui 
arcuri și dantele de fier. Am 
intrat în cartierul Uzinelor 
„înfrățirea", al căror nume 
este simbolul muncii unite a 
oamenilor muncii români, ma
ghiari și de alte naționali
tăți pentru înflorirea pa
triei. De această unitate in
dustrială se leagă și un alt 
simbol: ea a luat practic 
ființă la 11 iunie 1948 — 
ziua naționalizării. întune
coasele ateliere de atunci au 
fost transformate în hale 
mari și luminoase. Munca 
rodnică, înfrățită a celor 1 500 
de muncitori și specialiști a 
ridicat treptat fabrica la ran
gul unei uzine importante, 
conferind mărcii produselor 
un prestigiu ce s-a impus în 
țară și peste hotare. în cursul 
ultimilor ani Uzina „înfrăți
rea" a produs 26 500 de mași- 
ni-unelte. în prezent, în fața 
colectivului stă perspectiva 
dezvoltării uzinei. Această 
problemă a stat în centrul 
atenției conducătorilor de 
partid și de stat. Ei au urmă
rit în cursul vizitei desfășu
rarea procesului de producție, 
au purtat discuții amănunți
te cu conducătorii fabricii, 
cu inginerii, maiștrii și mun
citorii.

Spațiul de producție tre
buie să fie folosit cît mai ju
dicios, subliniază secretarul 
general al C.C. ăl partidului. 
Recomandări similare sînt date 

și cu privire la utilizarea cît 
mai deplină a capacităților 
de producție, eliminarea stran
gulărilor în unele faze de fa
bricație, organizarea judicioasă 
a asistenței tehnice.

Problema calității stră
bate ca un fir roșu discuția 
oaspeților cu specialiștii uzi
nei care trimite produse în 
peste 40 de țări.

— Colectivul dumneavoas
tră a obținut rezultate bune, 
remarcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dar indicele prin
cipal al muncii e calitatea 
superioară a produselor și 
prețul de cost scăzut. Care 
este calitatea mașinilor, ați 
primit vreo reclamație pen

tru produsele livrate în țară 
și în străinătate?

— Nici una în tot cursul a- 
nului trecut, răspunde ingine
rul șef Emil Mărgineanu. La 
fel și în acest an. Doar unele 
recomandări privind îmbună
tățirea unor caracteristici con
structive.

Interesindu-se de legătura 
existentă între sistemul de pre
miere și calitatea produselor, 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer recomandă să se res
pecte indicațiile de partid și 
de stat cu privire la stimula
rea efortului creator.

Tovarășul Alexandru Bîrlă
deanu se interesează de mun
ca de creație, de activitatea de 
documentare și cercetare, de 
însușirea noutăților tehnicii 
mondiale, sfătuindu-i pe spe
cialiști să fie tot timpul la cu
rent cu ce e nou și să fruc
tifice experiența înaintată în 
munca practică a grupului de 
concepție. Cît timp trece de la 
realizarea unui prototip și pî
nă la omologarea lui? întrea
bă tovarășul Al. Bîrlădeanu.

— Circa un an, răspunde in
ginerul șef.

— Pentru scurtarea acestui 
termen, adaugă Nicolae Con
stantin, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini, conducerea ministeru
lui preconizează crearea unui 
centru pe țară de experimen
tare și omologare a noilor pro
totipuri.

— Este important să ținem 
mereu pasul cu progresele 
tehnicii mondiale — conchide 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita în secțiile uzinei pri
lejuiește o caldă și emoționan
tă manifestare a dragostei 
muncitorilor pentru Partidul 
Comunist Român. Lăsînd pen
tru o clipă formele în care clo
cotește metalul, muncitorul 
Radu Moldoveanu vine să-i 
strîngă mîna tovarășului Nico
lae Ceaușescu, urîndu-i viață 
lungă și sănătate, mulțumind 
pentru grija pe care perma
nent partidul și guvernul o a- 
rată oamenilor muncii.

— Vom îndeplini cu cinste 
răspunderile care ne revin în 
cincinal, se angajează in nu
mele secției de turnătoarie, 
ing. Nicolae Agud.

— Vom face să strălucească 
și mai tare marca fabricii 
noastre — spune frezorul 
Gheorghe Zăgreanu din secția 
de prelucrări mecanice.

Calde cuvinte, izvorîte din 
inimă, rostesc muncitorii Con
stantin Pitaru, Gheorghe Fe- 
kete, Haill Carol, ing. Vasile 
Berindei și alții care îi rețin 
pe oaspeți în mijlocul lor, îm- 
părtășindu-le gîndurile și 
preocupările, emoția și bucu
ria acestor clipe de neuitat.

Uzina freamătă ca un stup 
harnic. Sîntem în secția de 
montaj, unde piesele mașinilor 
sînt asamblate și apoi vopsite 
pe bandă, căpătînd forma de
finitivă. De aici vor porni 
spre toate colțurile țării, spre 

meridianele lumii, ducînd pînă 
departe renumele muncitori
lor orădeni.

— Faceți ca faima muncii 
voastre să sporească mereu, 
urează în încheierea vizitei 
secretarul general al C.C. al 
partidului. Vă dorim succes.

După-amiază, conducătorii 
de partid și de stat au fost 
oaspeții cadrelor didactice și 
studenților de la Institutul pe
dagogic. Ei au fost primiți în
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, expresie a atașa
mentului tineretului studios, 
a corpului didactic față de 
partid și guvern.

în sala de consiliu a institu
tului, prof. univ. Iosif Perva- 
in, rectorul institutului, a evo

cat tradițiile culturale ale ora
șului Oradea de numele că
ruia este legată activitatea lui 
Gheorghe Șincai, Samuil Micu, 
Iosif Vulcan și alți făuritori de 
cultură românească. Referin- 
du-se la activitatea institutu
lui, el a amintit că acest așe- 
zămînt de învățămînt superi
or a luat naștere în toamna 
anului 1963, ca expresie a po
liticii partidului de dezvoltare 
cultural-științifică a tuturor 
regiunilor țării. în momentul 
de față, institutul are 4 fa
cultăți, ale căror cursuri la zi 
și fără frecvență sînt urmate 
de aproape 800 de studenți. 
Pentru dezvoltarea lui, în 
anul care a trecut au fost alo
cate peste 4 milioane de lei. 
Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la activitatea științi
fică desfășurată de cadrele di
dactice și de studenți, subli
niind importahța deosebită 
pentru învățămîntul superior 
din țara noastră a prevederi
lor ultimelor documente de 
partid și de stat cu privire la 
dezvoltarea activității de cer
cetare științifică.

Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Cri
șana și prezența lor în mij
locul nostru, a încheiat vorbi
torul, constituie un puternic 
imbold în munca noastră de 
viitor. Sîntem pătrunși de 
deosebita răspundere ce ne 
revine în educarea tinerei ge
nerații, în formarea unor ca
dre didactice temeinic pregă
tite profesional, cu o înaltă 
conștiință socialistă.

Primit cu puternice și vii 
aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
a transmis cadrelor didactice 
și studenților acestui tînăr 
institut de învățămînt superi
or. salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Subliniind că orașul Oradea 
are vechi tradiții culturale, că 
muncind împreună, romînii 
și maghiarii, au făurit în de
cursul vremurilor importante 
valori materiale și spirituale, 
vorbitorul a arătat că profe
sorilor institutului le revine 
înalta misiune de a amplifica 
în condițiile noi ale socialis
mului victorios tot ceea ce 
este mai bun și mai valoros 
în această cultură. Să ridicăm 
din mijlocul tineretului noi 
oameni de cultură, care să 
ducă mai departe tot ceea ce 
au creat mai bun înaintașii 
noștri.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a arătat apoi că reali
zările pe care le-a dobîndit 
țara noastră în cursul șesena- 
lului — oglindite și în recen
tul comunicat al Direcției Cen
trale de Statistică — sînt re
zultatul muncii pline de ab
negație a întregului nostru 
popor, în frunte cu clasa mun
citoare, sub conducerea parti
dului, a tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționali
tate. Viitorul, a spus vorbitorul, 

este al nostru, al tuturor. 
Muncind împreună, uniți, 
vom ridica patria noastră pe 
culmile socialismului și co
munismului. în continuare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat cadrelor didac
tice să acorde o preocupare 
centrală educației internațio
naliste a studenților, a viito
rilor profesori, care la rîn- 
dul lor să imprime tinerei 
generații înaltele calități mo- 
ral-politice ale omului nou, 
să-i formeze cetățeni demni ai 
României socialiste.

Cunoașteți cu toții hotărî- 
rile partidului — a subliniat, 
vorbitorul — cunoașteți ce 
s-a înfăptuit pînă acum și 
ce se prevede a se înfăptui 

în continuare. Și în regiunea 
dv. sînt prevăzute o serie de 
obiective care vor constitui 
o puternică bază pentru dez
voltarea întregii vieți mate
riale și spirituale a orașului 
și regiunii. Partidul și statul 
nostru se ocupă de dezvolta
rea economică și culturală a 
tuturor regiunilor, aceasta 
constituind una din liniile di
rectoare de progres a întregii 
țări, de ridicare a ei la nive
lul statelor avansate din 
punct de vedere economic și 
cultural. Sîntem convinși că 
corpul profesoral și studenții 
institutului dv. vor munci cu 
toată dragostea pentru a-și 
îndeplini misiunea de răs
pundere pe care o au de a-și 
aduce întreaga contribuție la 
înflorirea patriei noastre so
cialiste. Vă dorim din toată 
inima noi succese în activita
tea dv.

Cuvintele secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. au fost 
primite cu puternice aplauze.

în continuare, conducătorii 
de partid și de stat au vizitat 
săli de cursuri și laboratoare, 
interesîndu-se de condițiile 
de studiu și de viață ale stu
denților.

La plecare, din grupul 
mare de studenți, care încon
joară pe oaspeți, se des
prind studentele Silvia Lun- 
can din anul I al Facultății 
de istorie-geografie și Viorica 
Veres din anul II al Facultă
ții de filologie, care, îmbu
jorate de emoție, string căl
duros mîna tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer.

Studenți și profesori țin 
să imortalizeze cîteva din 
momentele acestei vizite, fo- 
tografiindu-se alături de oas
peți. Sînt amintiri de neuitat, 
care îi vor însoți de-a lungul 
anilor.

Ora 19,30. Aclamațiile și 
uralele mulțimii îi conduc pe 
oaspeți pînă la clădirea Tea
trului de stat, care strălucește 
în razele reflectoarelor. în 
cinstea lor, artiștii amatori 
din Crișana prezintă un spec
tacol folcloric. Arta populară 
bihoreana, cu tot ce are ea 
mai frumos, vestitul dans 
„Fecioreasca", cîntece și 
jocuri populare românești și 
maghiare, și-au dat întîl- 
nire pe scena vastă într-o 
simfonie de ritmuri și culori 
ce incintă ochiul și încălzeș
te inima. Țara celor trei Cri- 
șuri își cîntă din nou bucu
ria. Ca și în viața de fiecare zi, 
la muncă sau petrecere, 
artiștii români și maghiari 
apar înfrățiți pe scenă la 
sfîrșitul spectacolului, dînd 
glas sentimentelor în limba
jul simbolic al aceluiași dans.

Solilor artei bihorene li 
se oferă la terminarea spec
tacolului un coș cu flori din 
partea conducătorilor de 
partid și de stat.

Vizita înalților oaspeți con
tinuă în cursul zilei de sîm- 
bătă.

Hidrocentrala de la Vaduri

PRODUCE PRIMII KILOWAȚI
DE ENERGIE ELECTRICA

Hidrocentrala de 
la Vaduri — cea mai 
mare din cele 12 o- 
biective energetice 
ce se construiesc pe 
rîul Bistrița în aval 
de Bicaz — a dat vi
neri primii kilowați 
sistemului energetic 
național. Acest eve
niment are o semni
ficație deosebită și 
prin aceea că la a- 
ceastă centrală a fost 
pus în funcție cel 
mai mare grup hi

droenergetic fabricat 
pînă acum în țară. 
Este vorba despre 
hidrogeneratorul de 
22 000 kW, construit 
la Reșița. Centrala 
electrică de la Va
duri este echipată 
cu două agregate de 
acest fel. Echipa
mentul electric a fost 
realizat la Uzinele 
„Electroputere" — 
Craiova și „Automa- 
tica"-București.

O dată cu punerea

„Anotimpul
A U«U«

învățăturii
Ne aflăm la casa laborator a 

cooperativei agricole din Bu- 
cov, regiunea Ploiești, unde 
membrii cercurilor de la cul
tura plantelor fac „controlul 
de calitate" al semințelor ne
cesare în campania de primă
vară.

— Ca să nu avem mai tîrziu 
surprize cu sămînța — ne spu
nea lectorul cercului, ing. Li- 
viu Iordăchescu — verificăm 
dinainte puterea de germinație 
a culturilor. Stabilim care va 
fi evoluția plantelor și unde e 
necesar să intervenim pentru 
a ridica fertilitatea solului. 
Trebuie să creăm condiții pen
tru o armonie între sămînță și 
sol, plantă și mediu. O atenție 
deosebită acordăm cercurilor 
din legumicultură întrucît 
anul acesta sectorul legumicol 
— conform planului de pro
ducție — va fi extins și mo
dernizat ; se va introduce sis
temul de irigare prin electro- 
pompe, instalație de apă cal
dă la sere, automate de fabri
cat ghivece nutritive etc.

în acest scop planul te
matic al cursurilor agrozoo
tehnice a fost adaptat la ce
rințele planului de producție, 
răspunzînd direct la obiecti
vele hotărîte în adunarea ge
nerală a cooperatorilor.

în cadrul cercurilor au apă
rut teme noi inspirate din ne
cesitățile practice: metode 
moderne de cultivarea legu
melor din sere, culturi prote
jate și extratimpurii, agroteh
nica cartofului (solurile noas
tre oferă condiții favorabile), 
altoirile pe soiuri de mare 
productivitate la vița de vie 
etc. Pentru efectuarea acestor 
lucrări în cadrul cercurilor, 
echipele care lucrează în sec
toarele respective au primit o 
pregătire specială.

Anul acesta grădina de le
gume ne-a adus, de pe o su
prafață relativ mică, un venit 
de 3 milioane lei. Ne-am pro
pus să extindem planul cul
turilor irigate cu încă 50 de 
hectare. S-au făcut pregătirile. 
In toate parcelele au fost in
stalați stîlpi de curent electric

Pregătiri pentru primăvară
Din datele statistice 

centralizate la consi
liu! agricol regional 
Argeș reiese că pînă 
acum cooperativele a- 
gricole de producție 
au administrat pe te
renuri peste 6 000 tone 

îngrășăminte chimice 
și aproape 120 000 tone 
îngrășăminte naturale. 
In multe unități se 
continuă corectarea a- 
ciditălii terenurilor 
podzolice. In raioane-

I 
I

în funcțiune a hidro
centralei de la Va
duri, puterea insta
lată în unitățile e- 
nergetice de pe Bis
trița, inclusiv cea de 
la Bicaz, va ajunge 
la 401 000 kW, ceea 
ce reprezintă patru 
cincimi din totalul 
puterii instalate în 
toate centralele elec
trice din țară în anul 
1938.

(Agerpres)
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pentru montarea grupurilor de 
electropompe. în contir uare 
avem însă nevoie de un nu
măr mare de oameni ca să 
manevreze sistemul de iriga
ție. Noile cadre de motopom- 
piști au fost formate în ca
drul cercurilor de către șeful 
brigăzii de tractoare. în pri
măvară absolvenții noii mese
rii își vor lua în primire pos
turile după ce vor susține un 
examen practic.

Și la cercurile zootehnice au 
fost predate cunoștințe noi. 
Producția pe cap de vacă fu
rajată a fost anul acesta de 
2 602 litri lapte. Valorificarea 
acestei producții ne-a adus un 
venit de 1200 000 lei. Sectorul 
zootehnic este de cîțiva ani pe 
de-a întregul modernizat. Toți 
îngrijitorii din zootehnie ma
nevrează acum cu pricepere 
aparatele. Sectorul avicol ră
măsese în urma fermei de vaci 
cu lapte. Ne-am propus să-1 
extindem livrînd anul acesta 
80 000 pui șt 120 000 ouă, în 
producție continuă. Pentru 
ecloziunea puilor au fost cum
părate cinci incubatoare elec
trice de mare capacitate, apa
rate de încălzire cu raze infra- 
roșii, o bucătărie automată de 
furaje. Manevrarea aparatelor 
se face de către personalul de 
îngrijire, care a fost trimis o 
parte, la specializare, într-un 
G.A.S. ce folosea de multă 
vreme acest sistem. Majorita
tea îngrijitorilor de aici au 
fost însă pregătiți tot în 
cercurile de la noi.

învățămîntul agrozootehnic 
se apropie de sfîrșit. Pentru fie
care cerc mai avem de predat 
cîte două lecții și la începutul 
lunii martie, „anotimpul 
învățăturii", va lua sfîrșit. 
încă 125 de absolvenți! Anul 
acesta avem mult de lucru... 
Cunoștințele lor, căpătate în 
cercuri, care au reprodus la 
scară redusă desfășurarea pe 
un plan superior a procesului 
de producție din toate sectoa
rele cooperativei vor avea în 
curînd un vast „cîmp" de apli
cație.

ION MARCOVICI
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Ie de deal, unde s-a 
prevăzut in acest an 
extinderea plantațiilor 
de vii cu încă 1 350 ha, 
s-a desfundat peste 
jumătate din supra- 
iată.

(Agetpres)

Lucrări la noul dig din portul Constanța
foto; AGERPRES

Cinematografe

DEPĂȘIREA, completare ȘI 
ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICA

TOM JONES
rulează ta Patria (orele
9,30; 12,30; 16,15; 19; 21.30),
București (orele 8,45 ; 11;
13,30; 16; 18,30; 21). Fero-
vi ar (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,15; 21,15) Modern
(orele 10: 12,30; 15,30; 18;
20,30).

rulează la Festival (orele 
9; 11,30; 13,45; 16.15; 18,45;
21.15) , Floreasca (orele
10,30; 13; 15,30; 18;
20,30),  Rahova (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30).

PROCESUL ALB
rulează Ia Republica (orele 
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 10» 
12.15; 15.30; 18; 20,30).

PINGUINUL
rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30). 

A TRECUT O FEMEIE — 
cinemascop — completare

CE S-A INTÎMPLAT CU
BABY JANE?

ruleazăi la Sala Palatului
(orele 16,30 și 20). Capitol
(orele 9.30; 12.15: 15.30;
18,15; 21). Grivița (orele
9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30), Gloria (orele 9,30;
12.15; 15; 17,45; 20,30).

ELEVUL DE SERVICIU
rulează la Central (orele 
9,15; 11,30, 13,45: 16; 18,15;
20,30),

ULTIMUL MILIARDAR — 
completare SCULPTORUL ȘI 
TIMPUL

rulează la Lumina (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45).

DUMINICA LA NEW YORK
rulează la Union (orele 11;
15.30; 18; 20,30).

PARISUL VESEL
rulează la Doina (orele 10; 
11,45; 14; 16,15; 18.30;
20.45).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Giulesti (orele 
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 Ia Buzești (orele 
8; 10; 12,15; 15,30; 18;
20.15).

TRAGEȚI IN STANISLAS 
rulează la Cosmos (orele 
14; 16; 18; 20,15), Vitan 
(orele 11; 16; 18,15; 20.30).

VIZITA
rulează la Bucegi (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Miorița (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Melodia (orele 9,45; 12»
14.15; 16,30; 18,45: 21).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop

rulează Ia Unirea (orele 16; 
18,15; 20.30).

ȘAH LA REGE
rulează la Tomis (orele 
9,30-, 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

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

PROCESUL DE LA NURN- 
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; 18: 20)

OLD SHATTERHAND — ci
nemascop

rulează la Popular (orele 
10.30; 16; 18,30: 21), Fe
rentar; (orele 15,30: 18;
20.30).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la Moșilor (orele 
11; 15,30: 18; 20,30).

SAȘA
rulează (a Cosmos (orele 
16; 18; 20),

Televiziune
SÎMBĂTĂ 19 FEBRUARIE

19,00: Telejurnalul de sea
ră. 19,15: Pentru copii: „îm
păratul cel lacom". Film : 
„Prințul Miez de Nucă". 20,00: 
Tele-enciclopedie. 21,00: Hand
bal : Republica Democrată 
Germană — România, trans
misiune de la Magdeburg. 
22,15: ....Și acum puțină gim
nastică !“. 22,30: File de po
veste. 23,00: Filmul Sfîntul. 
23,50: Telejurnalul de noap
te. Buletinul meteorologic.
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Julian Bond candidează din nou &

■'y [

a 23 februarie în 
circumscripția elec
torală nr. 136 din 
orașul Atlanta vor 
avea loc noi alegeri 
pentru un mandat 
de deputat în Ca
mera Reprezentanți
lor a statului Geor
gia. Pe buletinele 

de vot este înscris un singur 
nume'' — acela al tînărului negru 
Julian .Bond. Este vorba de aceeași 
persoartă, căreia membrii reacțio
nari ai Camerei Reprezentanților 
i-au refuzat dreptul de a depune 
jurămîntul ca deputat, din cauza 
convingerilor sale politice. „Julian 
Bond — subliniază ziarul „The 
Christian Science Monitor" — a 
cîștigat acum o victorie morală 
întrucît nici un alt candidat nu 
s-a prezentat la alegerile speciale 
pentru ocuparea locului ce i-a 
fost refuzat".

Tînărul negru, în vîrstă de 27 
de ani, fusese ales, împreună cu 
alți șapte candidați de culoare, 
cu o majoritate substanțială de 
voturi în organul puterii locale 
din statul Georgia. Dar în ziua 
deschiderii sesiunii Camerei Re
prezentanților împotriva lui a fost 
declanșată o puternică campanie 
de injurii și calomnii. Deputății 
reacționari, mulți dintre ei ra
siști inveterați, nu i-au putut 
„ierta" că a semnat o declarație 
a „Comitetului studențesc pentru 
acțiuni neviolente" care condam
na intervenția americană în Viet
nam și făcea apel către tineretul 
am^.can de a se opune încorpo
rărilor în armată. „Sînt de acord 
pe deplin cu declarația Comitetu
lui studențesc — a spus atunci 
Julian Bond ziariștilor. Admir cu
rajul moral al tinerilor care își 
ard ordinele de încorporare". 
Drept „pedeapsă" pentru afirma
rea atît de deschisă a opoziției 
sale față de cursul primejdios al 
politicii Washingtonului în Viet
nam, tînărul deputat, cunoscut 
pentru participarea sa activă la 
lupta pentru drepturile civile ale 
populației de culoare din S.U.A., 
a fost îndepărtat din Camera Re
prezentanților a statului Georgia. 
Rasiștii au zîmbit satisfăcuți. Ju
lian Bond „fusese pus la punct" 
și, între deputați, era un negru 
mai puțin ! Un negru care avusese 
„îndrăzneala" să afirme că „în 
foarte multe domenii, în majorita

tea regiunilor statului Georgia, 
ceea ce a fost obținut prin legea 
drepturilor civile a rămas înscris 
numai pe hîrtie".

„Cazul Julian Bond" a avut 
largi ecouri în Statele Unite. în
trucît tribunalul din Atlanta, din 
motive lesne de înțeles, a refuzat 
să anuleze hotărîrea ilegală a Ca
merei Reprezentanților, dosarul a 
fost înaintat Curții Supreme a 
S.U.A. în așteptarea verdictului 
Curții Supreme a S.U.A., atît tî
nărul deputat cît și avocații săi 
consideră, că represiunile la care 
a fost supus au un caracter ra
sial. „Dacă aș fi fost alb — a 
declarat Bond — cu siguranță că 
mi s-ar fi permis să-mi ocup locul 
în Camera Reprezentanților".

Cu zece zile înaintea noilor 
alegeri, un corespondent al zia
rului „The Christian Science Mo
nitor" a întreprins o anchetă în 
rîndurile alegătorilor pentru a cu
noaște punctul lor de vedere față 
de „cazul Julian Bond", în lu
mina refuzului Camerei Reprezen
tanților de a-i permite să depună 
jurămîntul ca deputat. „Bond — 
scrie ziarul — este bine cunoscut 
și iubit de majoritatea alegători
lor". Cea mai mare parte a ale
gătorilor sprijină punctul lui de 
vedere în problema Vietnameză". 
Unul din alegători a declarat co
respondentului : „Cred că ar tre
bui să fie schimbată mai curînd 
Constituția deoarece aici, în 
Georgia, nu există libertatea cu- 
vîntului. Acesta a fost un drept 
al lui Julian. Cred că guvernul 
ar face mai bine să trimită ar
mele expediate acum în Vietnam, 
în Alabama și Mississippi, și u- 
nele din ele ar putea fi folosite și 
aici în Georgia unde rasiștii con
tinuă dezmățul lor". O femeie a 
spus reporterului că, în ciuda ce
lor întîmplate, „va vota din nou 
pentru Bond" în timp ce o per
soană vîrstnică a declarat : „Am 
votat în favoarea lui ultima oară, 
și voi face la fel acum".

Cît privește pe tînărul candi
dat, reafirmînd, în ciuda tuturor 
persecuțiilor și amenințărilor, con
vingerile sale politice, el a de
clarat : „Un politician nu trebuie 
să facă atîtea compromisuri încît 
să revină asupra propriilor sale 
principii. Rămîn aceeași persoană 
care am fost întotdeauna".

I. RETEGAN
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<1 Aldo Moro însărcinat cu formarea

noului guvern italian
S.U.A. — Studenți de la U- 
niversitatea Columbia din 
New York demonstrtnd îm
potriva sosirii la această u- 
niversitate a conducătorului 
partidului nazist american 

G. L. Rockwell

Consiliului pentru
comerț

„Cod penal universitar"
lunci cînd, în toamna anului trecut, demonstrațiile stu
dențești au luat o amploare iară precedent, autoritățile de 
la Seul anunțaseră intr-un comunicat oficial transmis de 
agenția sud-coreeană de presă Habton Thonsin că „guver
nul pregătește o lege care să pună capăt, odată pentru 
totdeauna agitațiilor studenților". In materie de „legi" 
represive, regimul dictatorial al lui Pak Cijan Hi este re
putat ca fiind și rutinat și operativ. Nimeni dintre cunos
cătorii scenei oficiale sud-coreene nu s-a îndoit că ame
nințările proferate vor fi grabnic traduse în viață.

Intr-adevăr la sfîrșitul săptămînii trecute a fost publicată la Seul 
„legislația universitară" proiectată. Sub titlul „lege pentru normalizarea 
învățămîntului universitar" ne găsim în fața unuia dintre cele mai dra
conice ansambluri de măsuri represive transformate în „literă de lege" 
Citim, negru pe alb în relatările oficiale reluate de corespondenții de 
presă din capitala sud-coreeană : „Exprimarea sau profesarea de către 
studenți, pe orice cale, a unor opinii care lezează politica guvernamen
tală este un delict politic asimilat cu trădarea... Orice activități studen
țești de ordin cultural sau sportiv pot fi interzise dacă ele nu servesc 
la armonia dintre studenți și politica de stat.,.

„Studenții nu au dreptul să participe la alte manifestări decît cele 
prevăzute în planul de activități al Ministerului Educației Naționale...". 
„Sancțiunile prevăzute alcătuiesc un adevărat „mic cod penal universi
tar". Cităm, astfel, potrivit acelorași relatări" : „Participarea studentului 
la o manifestare neaprobată de autorități va atrage eliminarea imediată 
din universitate pe termen de un an... Studentul care va participa la 
două manifestări interzise, în decursul anilor de studiu nu va putea fi 
■angajat în postul corespunzător pregătirii lui, după terminarea facul
tății... Scrierea de articole în presa interzisă sau lectura de cărți și 
publicații interzise se pedepsește cu închisoarea pe termene între 6 luni 
și 2 ani. ...Orice manifestare de solidarizare sau aprobare a atitudinii 
studenților sau profesorilor sancționați conform prevederilor noii legi 
se consideră delict".

Că proaspăta legislație represivă de la Seul constituia o mostră ine
galabilă în materie e un lucru evident. Tot atît de evident apare însă 
faptul că visul autorităților sud-coreene de „a pune capăt pentru tot
deauna agitațiilor studențești" este o stupiditate.

Nu odată armata sud-coreeană i-a urmărit pe studenți pînă sub zidu
rile universităților. Nu odată liniștea bibliotecilor universitare a fost 
sfîșiată de exploziile grenadelor polițiștilor. Nu odată, în sălile de 
cursuri s-a răspîndit ceața bombelor lacrimogene. Numai în ultimii doi 
ani universitățile Yonse și Karea din Seul și universitatea din Pusan 
au fost în trei rînduri „închise preventiv" pe perioade variind între 
două săptămîni și trei luni. Zeci de studenți se află în închisoare și 
alte zeci sînt implicați la ora actuală în înscenări judiciare.

Lupta studenților n-a putut fi însă înăbușită. Dimpotrivă crește în 
amploare. Pentru că ea izvorăște din interesele și necesitățile vitale 
ale studențimii și ale întregului popor al Coreei de sud.

EM. RUCĂR
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• Sub egida Clubului intelectua
lilor din Cairo, joi seara a avut loc 
o manifestare culturală româneas
că în cadrul căreia profesorul Ti- 
beriu Alexandru a vorbit despre 
creația folclorică a poporului ro
mân în domeniul muzicii. Au fost 
prezentate filmele de scurt metraj, 
„Zenaida Pally", „Nicolae Herlea", 
„Trei jocuri românești", „Mamaia". 
Au participat personalități ale vie
ții culturale din R.A.U. printre 
care Riad Turchi, președintele 
Consiliului Superior al cercetărilor 
științifice, Ahmed Hefni, președin
tele Comitetului folcloric al Ligii 
Arabe și alții. Au luat parte, de 
asemenea, ambasadorul României 
la Cairo, Mircea Nicolaescu, și 
membrii ambasadei.

• DUPĂ cum anunță Centrul 
Național de studii cosmice din Pa
ris, satelitul francez „Diapason", 
lansat la 17 februarie, funcționea
ză in bune condițiuni. Datele pri
mite vineri dimineața asupra an
samblului experiențelor tehnice și 
științifice arată că satelitul înde
plinește toate operațiunile conform 
programului stabilit. Centrul Na
țional de studii cosmice precizea
ză că satelitului „Diapason" i s-a 
dat denumirea internațională 
„1966-13-a“, avlnd semnificația că 
este al 13-lea satelit plasat pe or
bită de la Începutul acestui an.

* în urma tratativelor dintre 
delegațiile comerciale sovietică și 
turcă, la Ankara a fost semnat la 
18 februarie un protocol privind 
schimburile comerciale dintre 
U.R.S.S. și Turcia pe perioada de 
la 1 aprilie 1966 — la 31 martie 
1967. Protocolul prevede sporirea 
în continuare a volumului comer
țului între cele două țări, care ur
mează să fie de aproape două ori 
mai mare decît cel din anul tre
cut ajungînd la 34 de milioane do
lari de fiecare parte.

U.R.S.S. va livra Turciei mașini 
și utilaje, produse petroliere, în
grășăminte chimice, ciment, mate
rial lemnos, hîrtie, motociclete, 
aparate fotografice, ceasuri și 
alte mărfuri, iar Turcia va expor
ta în U.R.S.S., bumbac, lînă, fructe 
uscate, citrice, tutun.

» Ministerul aviației civile 
U.R.S.S. a anunțat că avaria avio
nului ,,Tu-114“ care în noaptea de 
16 spre 17 februarie a decolat de 
pe aeroportul 
Moscova cu 
(Brazaville) s-a produs 
înrăutățirii brușce a 
meteorologice din zona 
lui. în cursul decolării 
intrat într-un vîrtej puternic 
lapoviță și s-a avariat.

în urma acestui accident și-au 
pierdut viața 6 pasageri și mem
brii echipajului. Nici un străin nu 
a avut de suferit.

Șeremetievo din 
destinația Congo 

din cauza 
condițiilor 
aeroportu- 
avionul a 

de

Noi incidente
la Santo Domingo

Președintele guvernului pro
vizoriu dominican, Hector Gar
cia Godoy, a avertizat vineri 
că îi va deporta din țară pe 
toți „extremiștii" dacă acest 
lucru se va dovedi necesar 
pentru a se pune capăt valului 
de acțiuni teroriste declanșate 
în ultimele zile la Santo Do
mingo. El a spus că guvernul 
său va folosi forța împotriva 
tuturor persoanelor „fără să ți
nă seama de rangul lor“, dacă 
acestea vor participa la aseme
nea acțiuni.

Șeful guvernului dominican 
a informat, totodată, că a or
donat din nou șefului statului 
major al armatei, generalul Ja
cinto Martinez Arana și șefu
lui statului major al forțelor 
aeriene, generalul Juan de 
Lossantos Cespedes să plece în 
străinătate pentru a-și ocupa 
posturile diplomatice încredin
țate.

între timp, potrivit relatări
lor agenției Asocciated Press, 
în ultimele 24 de ore s-a în-

registrat o intensificare a ac
tivității teroriste din partea 
militarilor de extremă dreaptă. 
Doi copii, unul în vîrstă de 4 
ani și altul de 15 ani au fost 
uciși de o grenadă aruncată a- 
supra locuinței lor dintr-o ma
șină militară. Aceasta ridică 
la 26 numărul persoanelor u- 
cise în Republica Dominicană 
de la 9 februarie, numărul 
persoanelor rănite fiind de 
peste 100. S-a anunțat că pa
tru militari de dreapta care au 
aruncat mai multe bombe în- 
tr-unul din cartierele capitalei 
au fost arestați, dar puțin mai 
tîrziu au fost eliberați de po
liție.

Agenția Prensa Latina infor
mează că în capitala domini
cană continuă să domnească o 
atmosferă de încordare. Mili
tarii din forțele interamerica- 
ne ocupă principalele clădiri 
publice din centrul orașului, 
iar pe străzi circulă în perma
nență vehicule blindate.

Serviciul de presă al pre
ședintelui Republicii Italia a 
dat publicității un comunicat 
oficial in care se arată că pre
ședintele Saragat l-a primit pe 
fostul prim-ministru Aldo Moro, 
care a prezentat o informare a- 
supra rezultatului consultărilor 
avute cu personalitățile politi
ce, in vederea formării noului 
guvern. Saragat i-a încredințat 
lui Moro sarcina de a forma 
noul guvern. Contrar tradiției 
— Ia sfîrșitul întrevederii cu 
șeful statului — Moro nu a fă
cut nici o declarație presei. 
Acceptarea lui Moro a interve
nit după 28 de zile de la că
derea guvernului precedent de 
centru-stinga, pus în minorita
te în legătură cu votarea In 
Camera Deputaților a legii pri
vind instituirea învățămîntului 
preșcolar de stat.

Obsevatorii politici consideră 
că „soluția la care s-a ajuns 
constituie un compromis echili
brat". Aceasta constă în accep
tarea, din partea socialiștilor, ca 
în guvern să intre doi reprezen
tanți ai curentului de dreapta 
democrat-creștin, curent al că
rui lider este Mario Scelba. In 
schimb, ei ar obține menținerea 
lui Nenni în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și înlocuirea ministrului de
mocrat-creștin al apărării prin- 
tr-un social-democrat. Deși 
a intervenit acordul de prin-

cipiu 
neri ai coaliției (democrat-creș- 
tini, socialiști, social-democrați 
și republicani), se menționează 
că Moro nu va putea prezenta 
lista celui de-al treilea guvern 
al său de centru-stinga, mai de
vreme de simbătă seara.

O DATĂ cu acordul realizat 
intre cele patru partide ale 
coaliției de centru-stinga din 
Italia asupra „dozării" porto
foliilor în noul guvern, obser
vatorii consideră că criza gu
vernamentală a fost, practic, 
soluționată. Vineri, Aldo Moro, 
care va conduce viitorul gu
vern, a avut convorbiri cu re
prezentanții partidelor coaliției 
pentru a pune definitiv la 
punct lista noului său cabinet. 
Ultimul obstacol, care mai tre
buie trecut, este atribuirea por
tofoliului afacerilor externe. 
Moro i-a cerut lui Fanfani, li
derul aripii de stingă a Partidu
lui democrat-creștin, să revină 
în fruntea acestui minister. 
Fanfani nu a dat un răspuns 
categoric, solicitind timp de 
gindire. El a spus că va face 
cunoscută hotărîrea sa simbătă.

Se remarcă faptul că, prin 
compromisul realizat, socialiștii 
au renunțat ta unul din princi
palele lor deziderate, și anume 
împiedicarea accesului elemen
telor de dreapta din Partidul 
creștin-democrat în guvern.

intre cei patru parte- și dezvoltare
Joi s-au încheiat la New 

York lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Consiliului O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare. 
Timp de trei săptămîni, cei 55 
de delegați ai statelor membre 
ale Consiliului au discutat un 
cerc larg de probleme, inclu
siv principiile care trebuie să 
stea la baza schimburilor co
merciale internaționale, pre
cum și problemele relațiilor 
comerciale dintre țările cu 
sisteme social-economice di
ferite.

Un grup de 30 de țări în 
curs de dezvoltare au prezen
tat sesiunii un proiect de rezo
luție privind principiile co
merțului internațional. Acest 
proiect, după ce reamintește 
că prima sesiune a Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dez- , 
voltare „a adoptat principiile 
care guvernează relațiile co
merciale internaționale și po
litica comercială care să pro
moveze dezvoltarea", cere tu
turor guvernelor care au par
ticipat la Conferința de la Ge
neva să precizeze secretarului 
general al Consiliului O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, 
Râul Prebisch, „actuala lor 
poziție față de fiecare din 
principiile împotriva cărora 
au votat". Proiectul de rezolu
ție însă nu a fost pus la vot, 
deoarece unele țări occiden
tale industrializate au cerut 
o amînare.

însemnări

ultraliberal!
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Bombardarea teritoriului Evoluția crizei de guvern
R. D. Vietnam

din Belgia

ION D. GOIA

R. P. UNGARA. — Montarea unui generator la centrala electrică Banhida

Puternice atacuri lansate
de patrioții sud-vietnamezi

Joi seara patrioții sud-vietnamezi 
au lansat simultan mai multe 
atacuri în delta fluviului Mekong 
împotriva pozițiilor trupelor gu
vernamentale. Cel mai important 
atac a avut loc la Tan An, capi
tala provinciei Long An, unde 
garnizoanele guvernamentale au 
suferit pierderi însemnate în oa
meni și arme.

în provincia Quang Nam, un de
tașament saigonez a suferit pier
deri însemnate în oameni, 
a căzut într-o ambuscadă

după ce 
a forțe-
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R. D. VIETNAM. — Recent, deasupra provinciei Quang Binh apărarea antiaeriană a dobo- 
rit un avion american cu reacție, iar pilotul a fost tăcut prizonier. In fotografie: pilotul 

american in momentul în care a fost făcut prizonier

Premierului sud-african, 
Verwoerd, nu-1 mai tihnește 
nici masa, nici odihna și nici 
măcar periodicele sale tra
vestiri în fermier. De ce î Pen
tru că, în propria lui țară, Ver
woerd este supus, de-o bucată 
de vreme, unor critici necru
țătoare, este țintuit la stîlpul 
infamiei, demascat, desființat 
etc.

lor patriotice în apropierea locali
tății Thanh Binh.

în provincia Darlac, la cca 260 
km nord-est de Saigon, trupele 
saigoneze desfășoară încă din 15 
februarie o operațiune în cursul 
căreia, pînă în prezent, nu au reu
șit să intre în contact cu patrioții.

Lupte deosebit de violente au 
fost semnalate în cursul zilei de 
vineri în jurul localității Bong 
Son, unde sînt concentrate în
semnate forțe patriotice. La acea
stă operațiune iau parte unități 
ale diviziei I aeropurtate a 
S.U.A.

Vineri dimineața, transmite
genția France Presse, la numai 
30 km nord-est de Saigon s-a des
fășurat o luptă corp la corp între 
soldați americani și patrioți. Ace
eași agenție transmite că în cursul 
ultimelor 24 de ore, în Vietnam 
au fost doborîte două elicoptere 
americane. Opt americani au fost 
uciși.

între 15 și 18 februarie a avut loc 
la Paris cea de-a XlI-a sesiune de 
colaborare a asociațiilor și organi
zațiilor internaționale, la care au 
participat conducători a peste 70 de 
astfel de organizații guvernamentale 
și neguvernamentale.

în ședința de joi, care a fost pre
zidată de prof. V. Harnaj din Repu
blica Socialistă România, președin
tele Apimondiei (Federația Interna
țională a Asociațiilor de Apicultură), 
numeroși delegați au subliniat apor
tul adus de România în activitatea 
internațională, făcînd aprecieri con
crete cu privire la contribuția ro
mână în biochimie, lucrări de hidro- 
ameliorare, biostimulatori, industria 
alimentară și în domeniul schimbu
rilor internaționale de specialiști. Au 
luat astfel cuvîntul reprezentanți ai 
F.A.O., U.N.E.S.C.O., Comisiei inter
naționale de industrie alimentară, 
Oficiului internațional de epizootii, 
Oficiului internațional al vinului. în

intervenția sa, dr. Moscovici, repre
zentantul regional adjunct al F.A.O. 
pentru Europa, subliniind contribu
ția Apimondiei în sprijinirea țărilor 
în curs de dezvoltare, a apreciat în 
mod deosebit Congresul internațional 
de apicultură de la București, care 
a avut loc anul trecut, ca una din 
manifestările internaționale model 
organizate în ultima vreme. Prezen
tarea unui film despre acest congres, 
cît și filmul despre combinatul a- 
picol din București au suscitat un 
viu interes în rîndurile participanți- 
lor la sesiune.

A fost aprobată în unanimitate 
propunerea profesorului Harnaj ca a- 
sociațiile internaționale să treacă în 
planul lor de activitate sprijinirea u- 
nui schimb larg internațional de stu
denți și tineret în vederea realizării 
unei mai bune pregătiri a generației 
de mîine și pentru strîngerea legătu
rilor între popoare.

Viitoarea sesiune va avea loc în 
1967.

La 17 februarie, mai multe formațiuni de avioa
ne militare americane, decolind de pe portavioa- 
nele flotei a 7-a și de pe bazele americane din 
Vietnamul de sud și Tailanda, au pătruns în re
petate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
hombardînd și mitraliind mai multe regiuni popu
late și obiective economice din provinciile Lai 
Chau, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh și regiunea 
Vinh Linh.

In mesajul trimis Comisiei Internaționale de 
supraveghere și control din Vietnam, Misiunea de 
legătură a Înaltului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze, subliniază că aceste ac
țiuni constituie o încălcare a suveranității, inte
grității teritoriale și securității R. D. Vietnam, 
preoum și o violare a acordurilor de la Geneva 
din 1954, cu privire la Vietnam.

După șapte zile de criză gu
vernamentală, regele belgiei, 
Baudouin, l-a însărcinat joi 
seara pe Paul Segers, membru 
al Partidului social-creștin și 
fost ministru coordonator pen
tru problemele sociale în pre
cedentul guvern Harmel, cu 
formarea noului cabinet bel
gian. Hotărîrea regelui Belgiei 
a fost luată după ce președin
tele Camerei reprezentanților, 
Achille van Acker, a recunos
cut că misiunea de informare

ce i-a fost încredințată a eșu
at. După demisia cabinetului 
Harmel, în rîndul partidului 
social-creștin și socialist a luat 
naștere un puternic curent ca
re se pronunță în favoarea re
constituirii alianței dintre cele 
două partide. Acest curent este 
răspîndit mai ales printre sin
dicatele creștin și socialist, în 
ciuda opoziției aripei drepte 
conservatoare a Partidului so
cial-creștin, care dorește o în
țelegere cu Partidul liberal.

ar ce anume i se impută ? Este 
cumva criticat pentru că pro
movează o politică rasistă, pen
tru că interzice negrilor să par
ticipe la viața politică a țării, să 
se bucure de drepturi la fel ca 
albii ? Sau, i se reproșează că 
sprijină regimul ilegal al lui Ian 
Smith ? Nu, nimic din toate 

acestea. Verwoerd este criticat deoarece :
ț- „Face prea mult pentru negri", le per

mite să fie prea liberi.
2. Prin politica sa de apartheid (dezvol

tare separată a comunității albilor și a popu
lației de culoare), Verwoerd „depune efor
turi pentru a acorda autoguvernarea sud- 
africanilor de culoare".

3. A încălcat „politica tradițională a albi
lor" întrucît, atunci cînd e vorba de negri, 
oficialitățile de la Pretoria nu mai utilizează 
vechiul cuvînt „Kaffir" (Kafru), care în
seamnă „necredincios", ci folosesc cuvîntul 
„bantu". Acest lucru constituie „o insultă 
la adresa tuturor albilor", întrucît ea încal
că acestora dreptul de a folosi „terminologia 
tradițională sud africană". Or, toată lumea 
trebuie să-și aducă aminte în orice moment 
că „negrul este un necreștin ; el nu a înfăp
tuit nimic cu propriile sale puteri — nici 
știință, nici literatură, nici crea ordine nece
sare".

4. Verwoerd este ipocrit față de negri de
oarece „nu le spune totul pe șleau". In 
schimb — „noi — criticii lui Verwoerd n.n. 
— îi sîntem prieteni negrului", pentru că... 
„îi spunem că numai omul alb trebuie să 
guverneze".

Acestea ar fi principalele capete de acu
zare pe care le-au schițat criticii premieru
lui de la Pretoria. Dar cine sînt aceștia ? 
După cum relatează „NEW YORK TIMES", 
este vorba de adepții noului partid din 
R.S.A., partid care se întitulează „Republi
can". Nemulțumirile lor față de guvernul 
Verwoerd au fost formulate de liderul aces
tui partid, Van der Merwe. Concluzia „re
publicanilor" a fost că premierul sud-afri- 
can este „un ultraliberal" și, dacă lucrurile 
or să meargă tot așa, negrii, huzurind de 
bine, vor începe să-și facă de cap.

Verwoerd s-a arătat foarte amărît de im
putările ce i s-au adus. Nu însă pentru că 
ele i-ar fi periclitat situația (observatorii 
politici cu experiență consideră că nici un 
„republican" nu are șanse de a fi ales în ca
drul scrutinului ce va avea loc la sfîrșitul 
lui martie). Mîhnirea lui Verwoerd pornea 
doar de la „principii". El ultraliberal ? Cum 
poate cineva să-i aducă o asemenea insultă? 
Dacă i s-ar fi zis zbir, satrap, escroc, sau 
hoț de cai, mai treacă meargă, dar așa „ul
traliberal", e prea de tot 1 E „o mișelie" 1 Și, 
ca toate lucrurile să fie clare, Verwoerd a 
declarat răspicat: „Noi — adică actualul 
guvern — sîntem principalii sprijinitori ai 
supremației albului".

Mergind tot așa, crescendo, s-ar putea ca 
Verwoerd să-i acuze pe „republicani" de ul
traliberalism. Liberalism „a lă R.S.A.", bine
înțeles.
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