
Tinerilor chimisti - 

o temeinică pregătire 

profesională
„Ținînd sea

ma de resursele 
naturale de ca
re dispunem și 
de rolul deose
bit de însemnat 
pe care îl are în dezvoltarea 
economiei moderne" — se spunea în Darea de seamă asupra Planului de Stat prezentată de tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER la ultima Sesiune a Marii Adunări Naționale — 
„INDUSTRIA CHIMICĂ se va 
dezvolta și în anul 1966 în- 
tr-un ritm înalt, creșterea pre
văzută fiind de aproape 22 Ia 
sută. în conformitate cu orien
tarea stabilită de Congres, 
proiectul de plan stabilește 
cele mai mari sporuri de pro
ducție în sectoarele care con
tribuie Ia chimizarea agricul
turii și la lărgirea resurselor 
de materii prime pentru in
dustria textilă. Producția de 
îngrășăminte chimice, expri
mată în substanță activă, va 
fi cu aproape 200 000 tone mai 
mare decît în 1965 (...), iar pro
ducția de fire celulozice va 
crește cu 74 la sută. Petrochi
mia ocupă în continuare lo
cul determinant în dinamis
mul și structura industriei 
chimice : aceasta se reflectă în 
sporurile mari prevăzute pen
tru producția de cauciuc sinte
tic, mase plastice, plastifianți 
și detergenți sintetici".Folosirea rațională și cu indici superiori în exploatare a instalațiilor și utilajelor moderne ale chimiei și contribuția pe care trebuie să o aducă ..............................producției pali în înalt pentru impun rea pe întregii activități de perfecționare a calificării profesionale a muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și cadrelor cu pregătire superioară.Pornind de la aceste sarcini, colectivul de conducere al ministerului a analizat în colegiu — cu conducătorii de școli și de întreprinderi — în prima decadă a lunii ianuarie, activitatea desfășurată în a- nul trecut pe linia pregătirii cadrelor, rezultatele obținute, greutățile și lipsurile ce s-au manifestat și a stabilit măsurile ce trebuiesc luate pentru îmbunătățirea substanțială a organizării și conținutului întregului proces de calificare și de ridicare a calificării profesionale a cadrelor.Apreciindu-se interesul depus de conducerile întreprinderilor chimice pentru cuprinderea unui număr mai mare de oameni în diferite forme de pregătire, s-a scos în evidență faptul că metodele și formele folosite în 1965 au dat posibilitate cadrelor să cunoască mai bine procesele tehnologice, să întrețină și să exploateze corect u- tilajele, ceea ce le-a permis să sporească productivitatea

și să produ- calita- ce în bună.
Constantin Scarlat muncii 

ministrul industriei chimice 0Wnă se— te
ceIn anul trecut prinși în cursuri de ridicare a calificării, de specializare perfecționare — cu sau scoatere din producție — în alte forme de îmbogățire a cunoștințelor profesionale peste 50 000 de muncitori și cadre tehnico-inginerești în mare majoritate tineri.Conducerea ministerului a- preciază însă că această cifră nu exprimă pe deplin interesul pe care ar fi trebuit să-l manifeste conducerile întreprinderilor pentru perfecționarea profesională a cadrelor. Sarcinile pe anul 1966 sînt importante nu numai sub aspectul punerii în funcțiune a noii secții și instalații, ci și sub aspectul atingerii parametrilor proiectați în unitățile nou intrate în producție, a introducerii pe scară largă a progresului tehnic în toate fabricile și uzinele chimice. Modernizarea instalațiilor mai vechi și înzestrarea cu instalații parțial sau total automatizate a unităților noi impun mai mult ca oricînd ca fiecare conducător de întreprindere, în colaborare cu organele sindicale și organizațiile U.T.C., sub îndrumarea și cu sprijinul organizațiilor de partid, să stabilească și să organizeze cele mai adecvate forme de instruire a întregului personal.Dat fiind nivelul tehnic înalt al industriei chimice, 

este necesar ca în organizarea 
procesului de ridicare a cali
ficării accentul să cadă pe 
conținut. Viața, experiența anilor trecuți a demonstrat că nu durata și numărul mare de ore sau lecții determină eficiența unei forme sau alta. Dimpotrivă, în uzinele și combinatele unde conducerile nu au redus acțiunea de ridicare a calificării doar la cursuri — desfășurate de la an la an pe baza unor programe devenite „tip", care încep toamna și se încheie vara — ci, în funcție de cerințele imediate ale producției, au organizat instructaje, demonstrații sau chiar cursuri cu obiective precise și predate de cele mai competente cadre, cu o durată mai scurtă dar cu frecvența mai mare a lecțiilor, rezultatele obținute au fost mult mai bune. Iată cum a procedat de pildă, colectivul de ingineri din sectorul de automatizări și tehnica măsurării de la combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej. Constatînd că unii operatori chimiști nu reușeau să interpreteze indicațiile aparatelor de măsurat și control, neputînd interveni astfel la timp pentru readucerea in-

noile unități în sporul factori princi- asigurarea ritmului de creștere prevăzut industria chimică — ca o necesitate ridica- o treaptă superioară a

Proletari din toate ț-ările, uniți-vâ!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

dedinmai au fost cu-
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După cursuri, lecfia continuă iirese prin demonstrațiile prac
tice. Fotoreporterul a surprins un asemenea moment la Uzina 
„Tehnoirig“-Cluj, cînd inginerul Gheorghe Zirbo verifică în 
practică, cu un grup de cursanți, noțiunile predate la una din 

lecții Foto: O. PLECAN
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a trecut, profilată îngrășa-

u teciștii, întregul tineret al pa
triei noastre întîmpină cu în
suflețire, cu succese deosebite 
în muncă, în întreaga lor acti
vitate, cel de al IV-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist. Eveniment de în
semnătate deosebită în viața 
organizației, Congresul U.T.C., 

care va avea Ioc în curînd. va face ca în fa
brici, în uzine, pe ogoare, în școli și facultăți, 
tinerii să-și sporească eforturile, să-și con
sacre întreaga lor energie creatoare înfăptu
irii mărețului program trasat de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.

întîmpinînd cel de-al IV-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist, organizațiile 
U.T.C. întreprind acțiuni menite a-i mobiliza 
pe tineri Ia îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, la ridicarea pregătirii lor politice și pro
fesionale, la numeroase activități patriotice, 
cultural-educative etc.

Acest eveniment de mare însemnătate în viața organiza
ției constituie pentru întregul nostru tineret prilejul minunat 
și solemn de a-și îndeplini angajamentele în muncă și învă
țătură, de a-și exprima încă o dată, prin exemplul convingă
tor al faptelor, hotărîrea de a fi slujitor credincios al Înfăp
tuirii idealurilor comuniste ale partidului, care de 45 de ani 
poartă cu eroism și demnitate stindardul celor mai înalte nă
zuințe de libertate și fericire ale poporului nostru.

Construcții noi pe Calea Se-

verinului din Craiova Mini at uri

Miercuri 2 martie 1966

Fruntași pe ramură
Colectivului Exploată

rii miniere „Săsar“-Baia 
Mare, una dintre cele mai mari și mai moderne unități de acest fel din bazinul Maramureșului, i s-a decernat marți după- amiază Steagul roșu și Diploma Consiliului Central al Sindicatelor de fruntaș pe tară în ramura respectivă. îndeplinirea cu 105,7 la sută a planului la minereul extras, obținerea unei producții marfă suplimentare în valoare de 12 milioane lei și a unor economii, prin reducerea prețului de cost, de peste 
6 milioane lei — sînt cîteva din realizările pentru care minerii de la „Săsar" au primit înaltele distincții.★în anul care 
G.A.S. Leorda, pe creșterea și rea animalelor, a depășit

planul la producția globală cu 9 milioane lei, iar la producția marfă cu 5 milioane lei. Producția medie de lapte pe cap de vacă furajată a fost de 3 325 litri, iar la porci, prin depășirea sporului de creștere în greutate, s-au livrat în plus 300 tone carne. Valoarea beneficiilor realizate peste plan se ridică la 2 700 000 lei. Pentru a- ceste realizări, Consiliul Central al Sindicatelor a c o nf e r i t colectivului G.A.S. Leorda, din regiunea Suceava, Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe ramură.
★Colectivul termocen

tralei Luduș s-a situat, prin realizările obținute anul trecut, în fruntea unităților energetice din tară. în anul 1965 a fostCONGRESULUI AL IVAL U.TC.
D

in știrile mise de terii și pondentii rului, sorile de la toate tării
în-

înregistrat un indice de utilizare cu 14 la sută mai mare decît prevederile proiectelor, realizîn- du-se în plus circa 290 milioane kilowați/oră. Consumul de combustibil a fost redus cu 0,75 la sută, iar prețul de cost pe kilowat/oră cu 1 la sută fată de sarcinile de plan.
■ArAu mai fost decernate Steagul roșu de întreprindere fruntașă pe ramură întreprinderii regionale de industrializare a cărnii din Bacău, Combinatului de sere din Arad, întreprinderii „1 Mai“ Bucov, întreprinderii comerciale de stat „București", întreprinderii de proiectări de uzine și instalații metalurgice, G.A.S. Leh- liu și S.M.T. Roșeti.(Agerpres)LEA
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ÎN ATENȚIA CITITORILOR
După cum am anunțat, ziarul nostru va apare de trei 

ori pe săptămînă in ȘASE PAGINI. Zilele de apariție a 
numerelor de șase pagini vor fi MARȚI, JOI și SIMBĂTĂ.

Pentru a veni in sprijinul elevilor care doresc să-și

reînnoiască abonamentele s-au luat măsuri ca ele să lie
primite la toate oficiile și factorii poștali pină la data 
de 12 martie — cind incepe vacanța de primăvară.

Ținind seama de sugestiile cititorilor, se va repartiza 
la chioșcurile de difuzare a presei un număr sporit de 
exemplare ale ziarului nostru.

Rindunica
Pentru că dumneavoastră n-o 

cunoașteți, trebuie să v-o prezint. 
E tînără, foarte tinără, abia tre
cută de vîrsta școlii profesionale 
și are în priviri neastimpărul pri
măverii. însă portretul ei — oriclt 
de linear — ar rămîne neîntregit 
fără o referire la hărnicie; se 
zice că tot timpul face ceva... in 
plus (firește, în sens figurativ, ca 
o ilustrare a unei energii nepoto
lite). O cheamă Ioana Neagu, dar 
i se spune Rîndunica.

— N-ați văzut-o pe responsabila 
librăriei ?

Dacă întrebi așa, de la o poștă 
te cunoști că ești străin.

— Se ducea cu niște cărți 
C.A.P.

Poți să te uiți la ceas 1 E pau
za de prînz... timpul ei liber, în 
care își desfășoară activitatea de 
secretară a comitetului U.T.C. pe 
comună (ca să nu uit : comuna e 
Tudor Vladimirescu, lingă Galați), 
în orele de program vinde cărțile, 
iar după program — le difuzează. 
Comitetul U.T.C. i-a trasat sar
cina să sporească numărul biblio
tecilor personale ale membrilor 
organizației. Ca să ajungă să-și 
dea seama ce lucrări i-ar interesa 
pe tineri, a trebuit să parcurgă 
drumul anevoios al documentării. 
A învățat cum se realizează pro
ducția de lapte, cum se cultivă 
legumele, cum se obțin recoltele 
de cereale. A întocmit liste bi
bliografice și a pornit cu teancul 
de cărți la locul de muncă al ță
ranilor cooperatori — pe cîmp, la 
ferme, sau la sectorul legumicol. 
Iarna este mai simplu, pentru că 
kilometrii de drum se reduc 
colportajul din casă in casă 
pentru că oamenii au vreme 
răsfoiască pe Îndelete noutățile 
editoriale. Cînd cererea de carte 
a depășit puterea ei, și-a alcătuit 
colective de difuzori voluntari și 
a înființat 14 standuri la școala 
medie, la școala generală și la 
cooperativa agricolă. Se știe, stan
durile sînt un fel de librării, mai 
mici.

— Ce cărți de basme ați difu
zat în ultimele două săptămini ?

Dacă întrebi așa te dai de gol 
că ești străin, căci basme n-au 
mai apărut de mult — deși copiii 
le doresc. „Dă-mi de 2 lei po
vești..." (E prețul celei mai îndră
gite colecții din lumea lor).

Absența cărților pentru cei mici 
(precum și pentru cititorii ma
turi) se cheamă „gol tematic". 
Expresia aceasta îi dă de turcă 
librăriței, căci nu o dată am auzit-o 
exclamlnd :

—- Uf, dac-aș putea, aș scrie eu 
cărțile care mi se cer... Aș vrea să 
am în rafturi absolut tot...

ION MARINA

trans- repor- cores- zia- din seri-primite tineri din colturile am desprins astăzi doar cîteva fapteși date care vorbesc despre însuflețirea creatoare cu care tî- năra generație întîmpină Congresul al IV-lea al U.T.C.Participînd entuziast latrecerea socialistă, dobîndind rezultate deosebite în muncă și învățătură, tinerii, afirmîndu-și prin fapte dragostea pentru partid, manifestă totodată un viu, un cald interes pentru cunoașterea istoriei partidului, pentru cunoașterea profundă a politicii P.C.R. Sute de tineri participă în această perioadă la acțiunile initiate de organizațiile U.T.C. în toate regiunile tării au loc întîlniri ale tinerilor cu activiști de partid, întîlniri în cadrul cărora tinerii urmăresc expuneri despre trecutul de luptă al P.C.R., despre politica partidului, despre mărețul program trasat de Congresul al IX-lea al P.C.R., des-

pre conducerea de către partid a U.T.C. Astfel, tinerii din comunele raionului Cărei s-au întîlnit cu secretari ai comitetului raional de partid care le-au vorbit despre conducerea de către partid, izvorul forței și tăriei U.T.C. La aceste întîlniri au participat peste 2 500 tineri. Și în satele regiunii Cri- 
șana mii de tineri au participat la întîlniri cu secretari ai comitetelor raionale de partid, în cadrul cărora li s-a vorbit despre politica partidului, despre însemnătatea celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Expuneri pe teme ca : „P.C.R. — organizatorul și conducătorul încercat al poporului", „U.T.C. — ajutorul devotat al P.C.R.", „Momente din istoria U.T.C.", „Viata fericită a tineretului din Republica Socialistă România" s-au organizat în orașele și satele din regiunile București, 
Hunedoara, Argeș, Bacău, Cri- 
șana, Maramureș și altele.Dorinței tineretului de a cunoaște mai bine pagini din istoria P.C.R. și U.T.C., politica partidului, îi răspunde și organizarea unor simpozioane. Sute de tineri de la întreprinderile

ploieștene „1 Mai", „Dorobanțul", INTEX și altele au luat astfel parte la simpozioane pe temele „Bilanț însuflețitor — perspective luminoase" și „Dezvoltarea patriei noastre în anii cincinalului". Ea Buzău s-au desfășurat simpozionul „E tinerețea noastră partidului datoare" precum și un concurs „Cine știe, răspunde" pe tema: „România Socialistă în următorii cinci ani".De o mare bogăție și varietate, manifestările cultural-educative ale tineretului și pentru tineret cunosc o deosebită amploare. La Palatul culturii din Ploiești s-a desfășurat, de pildă, un simpozion pe tema „Comportarea socialistă fată de muncă, familie și societate" manifestare urmărită cu interes de

sute de tineri. Tinerii din ora
șul „Gheorghe Gheorghiu-Dej" s-au întîlnit cu membri ai cenaclului literar din localitate, care le-au citit din creația lor închinată partidului, patriei socialiste. Tinerii din Hunedoara s-au întîlnit cu Eroul Muncii Socialiste, Stefan Tripșa, cave le-a vorbit despre frumusețea muncii, despre înalta responsabilitate a îndeplinirii sarcinilor în producție.Multe acțiuni întreprinse de organizațiile U.T.C. în această perioadă sînt îndreptate spre stimularea tinerilor în ridicarea continuă a calificării profesionale. Astfel, la clubul ,1 Mai".

S. MARINESCU

(Continuare in pag. a llha)
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Portret
culori ferme

de Nicoloe Țic

Uzinele „Electromagnetica" din Capitală. Tinerele Silvia Du
mitru și Ludea Rotaru lucrează fn secția aparate de măsură 
și control. Piesele pe care le execută cer multă atenție și 
pricepere. Iată-le, pe cele două tinere, reglind un voltmetru.

Foto: S. VIOREL

I
I

m asistat, de cu- 
rînd, la o consfă
tuire cu părinții 
elevilor din ultima 
clasă a unui liceu 
din București. Dis
cuții destul 
monotone: 
dintre 

arătau mulțumiți 
(și poate, pe bună 
alții încercau să le 
mite purtări, 
părerea că odată cu trecerea 
anilor, cu maturizarea, ei se 
vor îndrepta. Pînă cînd s-a ri
dicat un inginer (tatăl celui 
mai bun elev din clasă) pentru 
a face o destăinuire dureroa
să : de cîteva săptămini se 
afla în conflict (la „cuțite") 
cu băiatul, din care pricină a- 
cesta se mutase de acasă, gă- 
sindu-și adăpost la niște co
legi. De fapt, era vorba de un 
conflict mai vechi. Motivul: 
alegerea profesiei. încă de 
mic, de pe la șapte, opt ani, 
băiatul se dovedise interesat 
de sculptură și începuse să 
modeleze. Pe la unsprezece 
ani, participase, cu cîteva lu
crări, la o expoziție a elevilor. 
Dar nimeni nu-i remarcase 
lucrările, iar tatăl, sfătuit de 
colegi și de rude, își sfătuise 
fiul să se lase păgubaș. (Cam 
de atunci, băiatul a început să 
lucreze „pe ascuns"). Doi ani 
mai tîrziu, cînd tatăl uitase de 
expoziție și de insuccesul bă
iatului, unul dintre cei mai 
buni sculptori ai noștri se a- 
răta ineîntat de a fi descoperit 
un talent viguros în sculptură 
— elevul M. G. Astfel, a iz
bucnit scandalul în familie: 
băiatul voia să continue, să lu
creze „pe față", voia să-și

de unii părinți se 
de copii 
dreptate), 

scuze anu- 
exprimîndu-și

transforme camera în atelier, 
mama ținea partea băiatului, 
iar tatăl acuza. își acuza băia
tul de neseriozitate și lipsă de 
talent, pe maestru de oarecare 
fățărnicie, pe colegii băiatului 
de exaltare prostească... în 
cele din urmă, doi sculptori 
chemați în ajutor, i-au dat 
dreptate tatălui: încă nu se 
conturează nimic precis, s-ar 
putea ca, după ani de muncă 
să iasă ceva, deși... Băiatul și-a 
căutat și el sprijinitori, și i-a 
găsit. Un coleg i-a pus la dis
poziție o cămăruță-atelier.

în tinerețe, tatăl își încer
case și el puterile în sculptură, 
apoi în grafică, dar fără suc
ces. încercările de atunci îi lă
saseră un gust amar pentru 
toată viața. Ani pierduți, spu
nea el, după șase ani a trebuit 
să-mi caut o meserie. Și m-arn 
înscris la Politehnică. în me
seria de inginer, mediocritatea 
se iartă mai ușor, dar în artă 
nu, niciodată. Și n-aș suporta 
ca fiul meu să fie un sculptor 
mediocru, iar la treizeci, ori 
patruzeci de ani să se apuce 
de altă meserie Or, și mai 
rău, să trăiască din vînt... Ce 
părere aveți ?

Discuția s-a încins, furtu
noasă. Mai mult de jumătate 
din cei de față se arătau de 
partea băiatului: să fie lăsat 
băiatul să hotărască singur; 
să-și urmeze pasiunea ; chiar 
de-ar fi să piardă niște ani... 
Iar dirigintele a întrebat:

— Sînteți convins că dacă 
s-ar înscrie la Politehnică ar 
ieși un inginer bun din el ?

— Sînt convins de altceva, 
a spus tatăl: că ingineria se

(Continuare tn pag. a III-a)



Raid prin căminele culturale
din raionul Balș,

naintea calenda
rului, primăvara 
iși face tot mai 
mult loc în pr co
ci'pâri le satului, 
in discuțiile și pla
nurile țăranilor 
cooperatori. Pre
ședinții, brigadie

rii, șefii de echipă o trec 
în agendele muncii zilnice, 
în planurile săptămînale și 
lunare. Hotărîrile adunărilor 
generale prind viață. Toate 
forțele sînt îndreptate pentru 
realizarea hotărîrii unanime •— 
recolte mai bogate decît în a- 
nii trecuți. Se pregătește fin

ale muncii în cooperativă 
(desfundatul viilor, irigările, 
plantatul pomilor, fertilizarea 
solului.)

Tovarășul director, Cismaru 
Gh. ne-a expus planul .activi
tăților care șe Vor organiza 
în continuare; seară de între
bări și răspunsuri —.„Pregă
tirea terenului și însămînță- 
rile“, o călătorie pe hartă — 
„Cooperative fruntașe în cam
pania de înșămînțări și 
fruntașe - la recoltat", sim
pozioane : „Cum înființăm 
o livadă, de.pomi", „Timpul 
optim pentru însămînțatul cul-

gătit de bibliotecarul Ciortescu 
Titus. In cadrul bibliotecii se 
pregătește o consfătuire cu 
membrii brigăzii viticole, sec
tor mare și cu perspectivă în 
această cooperativă. S-au pro
curat și difuzat în brigadă 
cele mai noi cărți de viticul
tură. La aceasta ' Consfătuire 
vor participa Specialiștii con
siliului agricol raional.

In raidul nostru ne-au re
ținut atenția unele forme de 
manifestări cultural-educative 
interesante, atrăgătoare atît 
pentru această perioadă cit și 
pentru celelalte perioade ale 
anului.

O inițiativă bună a cămine
lor culturale din raionul Balș 
este organizarea schimburilor 
de experiență pe șcenă. Ar
tiștii căminului cultural din 
lancu Jianu s-au prezentat în 
această perioadă pe scenele 
căminelor culturale din comu-

mul pas — prima campanie a 
acestui an — campania de 
primăvară.

. Despre toate acestea am a- 
flat nu numai la sediile coo
perativelor agricole de pro
ducție din raionul Balș, regiu
nea Oltenia, ci și la căminele 
culturale. In majoritatea că
minelor culturale din acest ra
ion, ca punct important la or-

In program :
CAMPANI A

dinea zilei este înscrisă CAM
PANIA DE PRIMĂVARĂ. La 
căminul cultural din comuna 
lancu Jianu întreg colectivul 
este preocupat de pregătirea 
unor activități bogate, în spri
jinul lucrărilor de primăvară. 
Deși cele două brigăzi artistice 
de agitație, prezintă acum pe 
scenă programe noi prin care 
popularizează sarcinile planu
lui de producție pe anul 1966, 
colectivele de creație pregă
tesc alte texte noip domeniul 
de inspirație — campania. în 
carnețele au apărut date des
pre pregătirea . semințelor, a 
utilajelor, despre fertilizarea 
tarlalelor. Din comparații a 
tot ce a fost lucrat bine în 
primăvara trecută și a dat re
zultate bune cu ce a fost lu
crat mai slab și cu întîrziere 
se trag concluzii pentru mun
ca din această primăvară.

După activitățile desfășurate 
se poate spune că la acest că

min pregătirile pentru întîmpi-

turilor irigate". Ne-a enurrțe- 
rat și cîteva conferințe ținind 
să adauge că toate aceste ac- 
tiVități Vpr fi îiișpțite de prd-. o. 
grame artistice........... ;;7 . Tină rut. profesor ' Ceaușii ' 
Mfrcea din/. comuna Călui .a 
pregătit un nou text pentru, 
bfigada Care activează pe lîn-' 
gă cămintit cultural, legat de . 
lucrările de irigări, terasări,, ' 
înșămînțări și alte munci de 
primăvară. în această comu
nă inginerul agronom și pre
ședintele cooperativei agri
cole, țin foarte des conferințe, 
au „ Ipc seri de , întrebări Și 
răspunsuri, simpozioane.

Din activitățile cu care în- 
tîmpină campania de primă
vară căminul cultural din co
muna Morunglav am remarcat 
noul text al brigăzii artistice, 
„In pas cu primăvara", pre

sele Dobriceni, Călui, Laloș, 
Bălcești; artiștii din Călui au 
fost la Oboga și sătul Mînăs- 

. tir ea. Cu aceste prilejuri
s-au „făcut confruntări. ărtisti- 

. .ce, s-au aflat noutăți din viața 
.■cp.mtîn.eior vecine, fiecare a 
învățat din experiența celuilalt și 'că o formă nouă de mani
festare artistică a atras sute 
de spectatori-

Iii comunele lancu Jianu, 
Șopîtlița, Marunglav și în alte 
comune se organizează perio
dic ziua specialistului, Ingine
rul agronom, medicul uman și 
veterinar, se întîlnesc cu ță
ranii cooperatori plinind în 
discuție diferite teme științi
fice și de specialitate.

în numeroase cămine se or
ganizează ziua tineretului. 
Dar, se observă o tendință de 
formalism, de uniformizare,

se organizează manifestări să
race, rupte de munca și fră- 
mintările tineretului. De obi
cei se ține cite o conferință 
despre educație, în general, o 
recenzie și puțin dans. Pentru 
tinerii care lucrează în dife
rite sectoare ale cooperative
lor ar fi foarte bine venite 
concursurile „Cine știe, cîș- 
tigă" pe teme agrozootehnice, 
chiar de campanie, simpozioa
ne, sărbătorirea fruntașilor 
etc. Sînt cămine unde s-a for
mat tradiția duminicilor cul
tural-sportive, sau a serbări
lor cu programe bogate 
(Gropșani, Șopîrlița, lancu 
Jianu etc).

întâmpinarea primăverii la 
sate indiferent de formele de 
manifestare impune o bogată 
activitate culturală la toate 
căminele culturale.

La Oboga, brigada artistică 
n-a mai apărut pe scenă din 
vara trecută, formația de tea
tru de aproape un an, forma
ția de dansuri — foarte rar. 
Acum, aceste formații sînt în 
pregătire. Pînă cînd ?

Deși puține la număr, sînt 
și cămine culturale la care cei 
ce conduc încă nu s-au gindit 
la... primăvară.

La căminul cultural din cen
trul comunei Bobicești în a- 
fară de cîteva conferințe nu 
s-a organizat nimic care să 
reflecte sarcinile economice 
ale cooperativei agricole pen
tru perioada aceasta, iar di
rectorul căminului din satul 
Leotești ne-a declarat că bri
gada artistică prezintă un text 
din decembrie și încă nu s-a 
gindit la altul. Despre ingine
rul agronom știe că trece din 
cînd în cînd pe la cămin dar 
nu poate spune exact cînd și 
despre ce a vorbit țăranilor 
cooperatori.

în comunele unde activita
tea culturală este slabă, orga
nizațiile U.T.C. nu sprijină a- 
ceastă activitate. Secretarii 
comitetelor comunale fac par
te din consiliul de conducere 
al căminului, dar în nume
roase cazuri nu ajută cu ni
mic activul cultural. Comite
tul raional U. T. C. ar putea, 
pentru a îndrepta și aici lu
crurile, să popularizeze și să 
generalizeze experiența comi
tetelor U.T.C. din comuna 
Curtișoara, Orica de Sus, Ian- 
cu Jianu și altele care au re
zultate frumoase în munca de 
atragere a tineretului la acti
vitatea căminului cultural.

AURELIA POPESCU

„Semnele primăverii" — (La cooperativa agricolă de produc
ție din Jilava-București, o nouă șarjă de pui de o zi)

Foto: AGERPRES

PE URMELE SCRISORILOR
NEPUBLICATE

Autocritică 
sinceră

narea campaniei de primăvară 
se fac de la începutul anului 
1966; săptămânal s-au ținut 
conferințe, seri de calcul, de 
întrebări și răspunsuri, ci
cluri de filme agricole privind 
cele mai importante obiective

Stagiuni teatrale 
permanente pentru 
localitățile regiuniiPITEȘTI (de la corespondentul nostru)Teatrul de stat din Pitești a inițiat organizarea unor stagiuni permanente în orașele și centrele muncitorești din regiune. De curînd s-a deschis o asemenea stagiune permanentă în orașul Cîmpulung Muscel, urmînd ca evenimen-. tul să aibă loc și în Curtea de Argeș, Găești, Rîmnicu Vîl- cea, precum și în alte localități. la cooperativa „Mun-Noi modele de cusături naționale, purtate de înseși creatoarele lor de 

citoarea" din TopOloveni, regiunea Argeș
Foto: AGERPRES

La căminul cultural 
„Mai puține nunți, 
mai rrailte spectacole"

„Nu pot lăuda pe acei care se 
ocupă de activitatea culiutal-ar- 
tistică din comuna mea deoarece 
la căminul cultural, pe lingă spec
tacolele cinematografice, nu se 
mai organizează altceva in aiară 
de nunti. Am dori ca la căminul 
cultural să asistăm la mai multe 
spectacole și la mai pu/ine nunți.

Apoi și în gospodărirea comu
nei se maniiestă unele neglijente. 
Deși este Împrejmuită de gard de 
ciment, școala generală stă de 
trei ani de zile fără por;i' — 
ne-a scris tînărul P. ZAMFIR din 
Comuna Ciocănești, raionul Ră- 
cari.

Scrisoarea, trimisă conducerii 
sfatului popular raional, a prilejuit 
o amplă analiză a activității cultu- 
ral-artistice desfășurată în comuna 
Ciocănești. La ședința care a avut 
loc au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale, cadre didactice, 
activiști culturali.

Au fost stabilite măsuri Cores
punzătoare, iar roadele aplicării 
lor au și început să se vadă. Ca
drele didactice, cu sprijinul, co
mitetului executiv al sfatului 
popular și al comitetului comu
nal U.T.C., au reorganizat. . brț-, 
gada artistică de agitație. Aceas
ta a și prezentat în fața săteni
lor primul spectacol. Asemenea 
spectacole vor fi prezentate de 
acum înainte, periodic, pe scena 
căminului cultural.

Au fost luate măsuri ca Ia că
minul cultural să nu se mai or
ganizeze nunți.

De asemenea, s-a stabilit ca 
pînă la 30 iunie a.c. să sa mon
teze porți la gardul de beton Care 
împrejmuiește școala generală. Ele 
vor fi confecționate din resurse 
locale, cu sprijinul cetățenilor.

biblioteca comunală este acum 
mult mai bine îngrijită. S-a asi
gurat încălzirea încăperii.

în scrisoarea sa, corespondentul 
nostru voluntar propunea ca în

vechiul Palat Cant.acuzino din a- 
ceâstă comună să se amenajeze 
un club. Acestei clădiri însă i s-a 
stabilit o altă destinație, demnă 
de trecutul ei. Este prevăzută a 
fi restaurată șl amenajată ca 
muzeu.

Cu prilejul analizei care a avut 
loc a reieșit că în intensificarea 
activității cultural-artist.ice, ca și 
în înfrumusețarea Comunei, sar
cini importante revin și organiza
ției U.T.C. care trebuie să-i an
treneze într-o mai mare măsură 
pe tineri la acțiunile cultural-edu- 
cative și de interes obștesc.

Bej: a fost 
îmbunătățit 

transportul în comun
Prin construirea și darea în fo

losință a noi întreprinderi indus
triale, . în orașul Dej a crescut nu
mărul muncitorilor. Cu timpul, s-au 
ivit linele greutăți în privința 
transportului în comun.

în legătură cu acest fapt redac
ția a fost sesizată, printr-o scri
soare, de către BALINT CORNEL, 
muncitor la Combinatul de celu
loză și hîrtie din localitate.

Iată ce ne comunică Sfatul 
popular al orașului Dej :

Pentru evitarea aglomerării au
tobuzelor în orele de vîrf, ca și 
pentru eliminarea întîrzierilor de 
la lucru a unora dintre muncitori, 
întreprinderile IPROflL, CCH, 
I.R.T;A.; Șantierul I.C.H., Depoul 
de locomotive și altele, și-au 
schimbat, în mod diferențiat, pro
gramul de începere a lucrului.

Pentru transportul muncitorilor 
din schimburile de noapte, s-au 
pus în circulație 2 autobuze. De 
asemenea, pe linia 3-a (Ocna-Dej), 
a fost pus în circulație și al 
doilea autobuz. El circulă din 50 
în 50 de minute. Autobuzul care 
circula pe acest traseu dimineața 
începind de la ora 6,30, circulă 
acum de Ia ora 6, asigurînd sa- 
lariaților care intră în schimbul 
de dimineață (la ora 7) timp su
ficient pentru a se prezenta la 
lucru.

N. C.

ra

pe 
iei

(Urmare din pag. I) stalațiilor în parametri normali, au propus conducerii combinatului organizarea imediată a unui curs de instruire cu aplicații practice direct pe instalații. Cursul nu a durat mai mult de o lună de zile, dar rezultatele obținute au dovedit cit este de utilă cuprinderea și tematica . diferitelor forme de pregătire a acelor probleme și fenomene tehnologice mai puțin cunoscute, însă de mare importanță pentru bunul mers al producției.
Este datoria fiecărui condu

cător de întreprindere să spri
jine și să stimuleze inițiative
le care duc la diversificarea 
formelor de pregătire în func
ție de cerințe. A limita pregătirea oamenilor doar la cursuri — iată un mod formal de rezolvare a sarcinii privind ridicarea calificării cadrelor.Conducerea ministerului nostru apreciază faptul că în numeroase unități chimice propunerile și inițiativele care au dus la diversificarea formelor de pregătire au fost încurajate și sprijinite de colectivele de conducere, devenind astfel mijloace de perfecționare, îndrăgite și apreciate de tineri. Un exemplu grăitor în această direcție îl constituie Inițiativa comitetului U.T.C. al Combinatului de îngrășă-. minte cu azot din Piatra Neamț de a organiza un concurs intitulat „Prietenii cărții tehnice" menit să joace rolul unui „adeziv" între biblioteca tehnică și cercul de ridicare a calificării. Cu atît mai mult este apreciată această acțiune cu cit, avînd sprijinul personal al directorului combinatului, comitetul U.T.C. a organizat de curînd o consfătuire la care a invitat cadre tehnice și organe ale U.T.C. din întreprinderile chimice de la Săvi- nești și din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, demonstrînd utilitatea concursului, militînd pentru generalizarea metodei care constă nu numai în citirea literaturii de specialitate, ci și în ajutorul calificat pe care-1 primesc muncitorii pentru a înțelege cele citite.

Apare astfel, o dată în plus, 
necesitatea ca șefii de secții

să fie principalii factori în 
stabilirea diferitelor forme de 
pregătire. Ei trebuie să le organizeze și să le stabilească conținutul, ei . să le controleze și șă răspundă direct de buna funcționare și eficiența formelor.. adoptate. In multe întreprinderi se obișnuiește ca întregul complex de probleme pe care le ridică pregătirea p’rofeșionalăAs^, reyjnă exclusiv ’lucrătorilor din' serviciiic de personal și î&yățămînt cafe nu pot și nu vor putea să cunoască cerințele fiecărui sector în parte, deci nu pot stabili o tematică judicioasă, a- ceăsta fiind întocmită de regulă după -programele școlare.Continua- perfecționare a calificării . profesionale este una dintre sarcinile esențiale pe care partidul le-a pus în

tirii cadrelor, cele de la Combinatul de fibre artificiale din Brăila sau de la Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași. sînt urmare firească a faptului ca în aceste întreprinderi nu s-a acordat atenția cuvenită pregătirii cadrelor încă. din. perioada calificării și specializării lor, cu tot ajutorul primit din partea ministe- îCuliȘÎ. 5 în momentul de față, Direcțiile generale tutelare au fost nevoite' să detașeze în a- ceste unități zeci de specialiști din alte. , întreprinderi și din minister pentru a pune lucrurile la punct, ceea ce înseamnă eforturi în plus, materiale și intelectuale. Chiar și în întreprinderi mai vechi, unde în trecut a existat preocupare pentru îmbogățirea cunoștințelor de specialitate ale cadre

la bază tocmai buna pregătire a cadrelor; preocuparea conducerilor acestor întreprinderi, perseverența în pregătirea cadrelor oferă un exemplu viu pentru multe colective de muncă din industria chimică.
în prezent, și cu atît mai 

mult in viitor, completarea 
profilului chimiștilor și al me
canicilor trebuie să constituie 
una dintre principalele preo
cupări ale colectivelor de con
ducere ale întreprinderilor.Apărută la Combinatul chimic Borzești ca o inițiativă intitulată „Fiecare operator — un bun lăcătuș, fiecare lăcătuș — cunoscător al procesului tehnologic", acțiunea de inițiere în meseria cu care a- ceste două categorii de muncitori vin mereu în contact a

le colective, să continue și după intrarea în funcțiune a instalațiilor. Așa s-a procedat la Combinatul de celuloză și hîrtie r— Brăila, etapa I (și este bine să se procedeze la fel și în pregătirea cadrelor care vor pune în funcțiune instalațiile etapei a Il-a), la Uzina de aluminiu din Slatina și la Fabrica de acid sulfuric a Combinatului de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele ale căror rezultate bune sînt și urmarea unor astfel de măsuri. ■ " / J '
Deși industria chimică este 

o ramură nouă aproape în to
talitate, cadrele tinere de in
gineri și tehnicieni au dovedit 
capacitate în cunoașterea și 
stăpînirea unor tehnologii 
dintre cele mai moderne pe 
plan mondial. Pentru conti

Tinerilor chimiști - o temeinică 

pregătire profesională
fața cadrelor din toate ramurile economiei naționale în vederea asigurării îndeplinirii cu succes a planului de producție. Cu atît mai mult trebuie să ținem .. noi seama de ea, cu cit industria chimică este o ramură nouă, cu o dezvoltare ■, impetuoasă și ale cărei sarcini nu pot fi duse Ia bun sfîrșit fără temeinice cunoștințe de specialitate. Trecerea pe un plan secundar. a pregătirii cadrelor . poate fi dăunătoare nu numai . în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor dintr-o anumită perioadă, ci și a. celor de perspectivă, constituind o frînă în eforturile ce . se fac pentru creșterea producției și îmbunătățirea calității produselor. Neajunsurile . manifestate în activitatea de început a colectivului Uzinei „Danubiana", 
care mai are și acum proble
me de rezolvat ne linia pregă

lor de toate nivelurile — Ia Năvodari sau la Combinatul chimic „Victoria" — se manifestă în prezent inconsecvență în pregătirea, organizarea formală a unor forme, întreruperea lor pe parcurs. îndeplinirea planului de producție nu poate constitui o scuză. Considerăm că rezervele pot fi și mai bine valorificate, organizarea muncii și a producției poate fi perfecționată, planul poate fi realizat cu mai puține eforturi, dacă muncitorii și cadrele tehnico-ingine- rești acumulează tot mai multe cunoștințe, dacă posedă a- cea capacitate potențială pe care o oferă pregătirea profesională și care permite efectuarea cit mai multor îmbunătățiri în procesul de producție. Creșterile de capacități de la Uzinele chimice din Govora și Ocna Mureșului, de la Combinatul chimic Făgăraș au

fost preluată și de alte colective, dovedindu-și pe deplin justețea. într-adevăr, muncitor bun nu poate fi considerat decît acela care știe să se descurce în orice moment în fața unui aparat, și de aceea trebuie acordată toată atenția pregătirii operatorilor chi- miști în domeniul mecanicii și al A.M.C.-urilor. La rîndul său, lăcătușul mecanic trebuie să cunoască detaliile reacțiilor chimice din instalații pentru a conduce mai bine lucrările de intervenții și întreținere și, ajutat de operatorul chimist, să-și sporească contribuția la scurtarea timpului de imobilizare în reparație și la prelungirea vieții utilajelor.Această problemă trebuie să stea în atenția conducătorilor de întreprinderi și de școli încă de la începutul pregătirii cadrelor pentru noi

nua lor pregătire au fost luate măsuri pentru asigurarea informării tehnice de specialitate, trimiterea lâ specializare și schimburi de experiență în alte țări, organizarea cursurilor de specializare și perfecționare — cu sau fără participare în producție, serale sau fără frecvență — prin care s-a urmărit să-i pună la curent pe ingineri și tehnicieni cu ultimele noutăți din specialitatea respectivă.
Cerințele ădîncirii speciali

zării impun însă o seamă de 
îmbunătățiri sistemului de 
pregătire folosit pînă în pre
zent, care — pe lingă durata lungă a cursurilor — era dominat de un conținut teoretic, nu totdeauna legat de cerințele practice imediate ale uzinei. Conducerea ministerului a indicat ca la sfîrșitul lunii ianuarie să fie analizate formele actuale de pregătire ale

acestor cadre și să fie stabilite măsuri pentru simplificarea și în același timp, pentru creșterea eficienței formelor ce vor fi stabilite, în sensul abordării numai a problemelor de strictă specialitate. E- xistă numeroase propuneri ca în viitor, pregătirea inginerilor să fie asigurată prin scoaterea din producție timp de 3—4 săptămîni, în care timp noțiunile noi vor fi predate de specialiști dintre cei mai calificați. Rezultatul obținut recent trebuie să constituie un îndemn în această privință, în vară, 21 de ingineri elec- troniști, matematicieni și fizicieni din mai multe întreprinderi ale ministerului au urmat timp de 6 săptămîni un curs de utilizare a mașinilor de calcul și programare a problemelor de rezolvat prin calcul, condus de academician profesor • Grigore Moisil. Fiecărui inginer i s-a dat cîte o temă practică legată de specificul unității respective. Și rezultatele au început să a- pară. La Săvinești, bunăoară, problema cerea stabilirea regimului optim de programare a filării diferitelor sortimente de fire relon pe cele patru linii de filare, în așa fel îneît cantitatea filată să fie maximă și planul pe sortimente să fie cel puțin realizat. Conform soluțiilor date de problemă s-a trecut la programare și s-a realizat cu aceleași utilaje și cu același personal un spor mediu de 300 kg fire filate pe zi. De la 1 octombrie și pînă în prezent, producția suplimentară obținută în plus depășește 1.5 milioane lei.
în activitatea pe care o des

fășoară cadrele din întreprin
derile chimice pentru conti
nua perfecționare profesiona
lă, o atenție din ce în ce mai 
mare trebuie acordată folosi
rii tezaurului de informare 
tehnică de care dispun cabi
netele tehnice. Institutul de documentare tehnică și centrul de documentare al ministerului, pun la dispoziția întreprinderilor cantități tot mai mari de broșuri de specialitate, buletine de informare tehnică, traduceri. Trebuie găsite metodele cele mai bune ca documentația studiată să-și găsească aplicabilita-
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Ieri la serviciu s-au adunat cole
gii și m-au discutat pentru dra
gostea mea ușuratecă și prea din 
cale-afară de superficială.

Se adunase lume, veniseră și in
vitați dfn afară. Bărbații mă pri
veau cu admirație și indignare — 
ca pe un savant de renume mon
dial care i-ar fi trîntit pe toți la _ 
un examen de aritmetică. Femeile 
mă examinau cu interes, dar nu 
mai puțin revoltata — ca pe o 
blană urîtă dar scumpă.

— Ce-or fi găsit dragă, Ia el ? 
gîndeau mai toate, dar nu îndrăz
nea nici una s-o spună cu voce 
tare, de teamă să nu zică lumea 
că n-are gust.

„Acuzațiile" erau exacte : ceru
sem în căsătorie 30 de persoane 
diferite de sex feminin, m-am în
surat și am divorțat de cinci ori, 
m-am logodit de 14 ori. Dintre Vic
time două au murit — de dispera
re, patru sînt în evidență la 
ASCAR — le-am zdrobit iftima, 
restul n-au nimic, sînt bine sănă
toase și cred chiar că m-au uitat.

— Bine, măi băiatule, mi-a zis 
Petrică, prieten bun cu mine dar 
om serios, de unde ai prins tu 
neseriozitatea asta în dragoste ? 
De unde, măi băiatule, ai ajuns 
să privești un sentiment atît de 
profund, de înalt ca dragostea cu 
atlta ușurință ? Măcar după pri
mul divorț să te fi dezmeticit...

— Nu-i bine să te-ntris- 
tezi, nu e bine — i-ain zis 
eu, toate-n negru să le vezi, 
nu e bine. Ai greșit o dată, 
n-ai să mai greșești, a tre
cut iubirea, iar ai să iubești. 
Eu de fiecare: dată credeam 
că. nu mai greșesc și că iar 
iubesc, cu adevărat. Că 
știți, o iubire trece, alta 
vine, vorba cînteculuî :. și 
mie îmi place muzica ușoa
ră... O asct.lt mereu ia 
dio, lâ concerte.

— Și asta te învață 
tine muzica ușoară, să 
dragostea așa.?, ușor ?

— Păi să vedeți, zic ia
răși .—- Eu ca nu-s foi de 
pom ci suilet de om, cum 
să nu vreau Să fiu, riotlă 
Vieți tot viu, mSi tată, 
măi! Nouă vreau dar nu se 
poate, viata-i una, cit nt-a$ 
zbate și atunci s-o las asa 
să se ducă ? Pot să-mi |in 
întors paharul pln-ce-or 
bea alții Murfatlaru! ? Căci 
și floarea de n-o uzi se usu
că. O viață are omul — s-o 
trăim pînă la ultima clipă 
S-o udăm ca pe o floare, 
dar nouă, că nu sîntem foi 
de ponl nu ne priește apa, 
care va să zică, ci Murfat- 
larul, măi tată și de aia, 
știți...

— Da unde ai scos tu 
filozofia asta, mă ? s-a în
furiat un maistru de la Cen
trala termică.

— Dar e melodia lui Ve- 
selovschi „Cum să nu trăiesc pe 
lume ?" pe versuri de C. Cîrjan, a 
zis calmă Nuți de la Financiar 
(care mă simpatizează). O repe
tăm și noi la brigadă.

S-a făcut liniște. Au rămas toți 
cu ochii mari.

— Vedeți, le-am spus eu, cînd 
ascultați muzica ușoară vă mulțu
miți să bateți ritmul cu piciorul 
dacă vă place melodia, dar la 
text nu sînțeți atenți. Poetul însă, 
poetul pentru cine credeți că a 
muncit ? Numai ca să ia un biet 
drept de autor a stat el. zile și 
nopți la masa lui de scris (zău că 
mă indignasem). Nu, el a avut ceva 
de spus, o idee. Sau dacă nu o 
idee, tot a spus ceva. Eu de aia îl 
ascult !

Ei, se schimbase atmosfera a-
dunării.

— Ce credeți că dragostea a- 
pare așa, treptat, că se bazează 
pe cine știe ce considerente înal
te, pe idealurile comune, pe gin
gășia, pe farmecul fetei ? O fe
meie dacă îți place ceva la ea — 
ochii, zîmbetul, coafura, o acos
tezi pe stradă, în parc. în apa 
mărfi, acolo unde ti-a plăcut, pe 
loc, și gata dragostea.

— Nu ți-e rușine — s-au auzit 
cîteva glasuri. Feminine bineîn
țeles.

— Dați-mi voie, am protestat. 
Coincidență poate, dar prima so
ție am cunoscut-o așa : ne-am 
zărit pe o stradă nouă, fără tei. 
N-am simfit atuncea tiorul dra
gostei. Ne-am zlmbit din intim- 
plare și am pornit-o la plimbare 
amindoi. Doar la plimbare.

— Adică ai acostat-o pe stradă 
și ea a pornit-o cu tine — a zis 
cineva.

— Dar asta e exact ca în me
lodia lui F. Bogardo, pe versuri 
de M. Dumbravă „Fără lună, fără 
stele" a zis iar Nuți de la Finan
ciar (care mă simpatizează).

-— Exact, aici e coincidența, am 
continuat eu. La Început nici n-am- 
bănuit că între noi iubirea S-a 
ivit. Dar un bătrin ne-a spus 
„fifi fericiți, mereu ta fel sS vă 
iubiți". M-a privit atunci deodată 
mai sfios și apoi gluma am luat-o 
în serios. Fără lună, fără stele, 
fără dor și floricele a-nceptlt iu
birea noastră.

A doua soție am cunoscut-o 
așa : o floare de salcîm se rătă
cise în părul ei, ca o stea. Asta a 
fost de ajuns ca să-mi aprindă 
focul pasiunii. Era în Cișmigiu, sub 
un cer Însorit. Intr-o duminică 
ne-am întîinit și sub primul pom 
ce-abea-nflorea ne-am oprit. Via
tul prin ramuri ușor adia și par
că sulletul înviora înflorind In 
inimi dragostea.

— Vai ce frumos, a exclamat 
Nuți (Ei nu, că și eu o simpati
zez) e ca în cîntecul „Floare de 
salcîm" de Noru Demetriad pe 
versuri de T. Demetriad.

— De altă soție „m-am Îndră
gostit intr-un mod ciudat, e. de 
necrezut dar e adevărat. Diana, o 

știji din poveste, este Dia
na, zeița cu arc, Diana co
site de soare are și are sta- 
tuie-ntr-un parc. Diana în 
mine trezise vise. Diana pă
rea că-i statuia fetei, care 
în vis mi-apărea. M-am gin
dit că înlr-o zi pe acea fată 
O Voi zări. Și am zărit-p țol 
hi parc. Ea eră... dar lără 
arc. Și gata.

— Vai ce frumos, a ex
clamat iar Nuți. (Prevăd că 
ea 0 să fie a șasea soție a 
mea). Ca in ,.Diana" de P. 
Firulescu cu versuri, de M. 
Dumbravă.

— Următoarea soție am 
găsit-o așa : In Vălul mării, 
dartsînd în soare ne-am în- 
iîlnit. Privind zîmbetul ză
rii beți de lumină am tre
sărit. Noi doi în valul mă
rii cîntam iubirea ce-nmu- 
gttfea — eXâct ca „Noi doi 
și malul mării" de E. Deda 
pe versuri de E. Mirea i-am 
luat-o eu înainte lui Nuți. 
Asta ca. să mă refer numai 
la soții, de altele nici tiu 
mai vorbesc.

— Aș putea — am trium
fat eu — să vă Citez o 
mulțime de melodii care 
demonstrează fără putință 
de tăgadă că doi ochi pot 
trezi dragostea, că un zita- 
bet poate trezi focul inimii 
la zece băieți deodată, că 
singură inima, da, numai 
ea, cafe face tica-ta poăte 
să-ți spună dacă iubești sau 

nu... Or, vă dați seama, că toate fe
tele au doi ochi, verzi, albaștri sau 
căprui, dar ochi, și că toate zim- 
besc. Cum să mă orientez pe cară 
s-o iubesc și pe care nu. O iau 
și eu la intîmplare. Că dragostea 
e un joc în care Pricind poți cre
de că măi ai șanse de noroc. Cum 
bine- șe spune în melodia lui 
Anatol Albin „E tîrziu", pe ver
surile Elenei Popescu.

— Și fetele, fetele după ce să 
se ghideze, am fost întrebat ?

— Trece primul stol de rîndu- 
nici și un băiat, neapărat e pe a- 
proape. Cupidon, Cupidon iată-1 
vine acum, cu săgeata oprește-mi-l 
din drum. De cîte ori n-am fost 
și eu pe aproape cînd veneau rin- 
<bmicile — ca în cîntecul lui P, 
Hurmuzescu pe versuri de M. 
Teoddrescu. Ce erau să facă fe
tele — mă opreau.

Dar eu, astăzi, îmi iau totuși, 
angajamentul (și m-am uitat la 
Nuți) să ascult cu discernămint 
muzica ușoară și Cu precădere pe 
cea instrumentală, simfonică, sau 
de Operă. Vreau să mă fac Pm 
serios.

Vă promit.
Și le-am promis. Dar stau și mă 

întreb, pe mine m-au criticat că 
m-am luat după ce spuneau în 
cîntecele lor o serie de textieri și 
de compozitori de muzică ușoară. 
Eu mi-am făcut autocritica, mă 
rog. Dar ei ? De la ei nici o au
tocritică ?

A. BANC

Pictorul Aurel Ciupe, maestru emerit al artei, in atelier

Foto: AGERlPRES

te în rezolvarea problemelor producției, Exemplul oferit de organizația U.T.C. de la Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț, precum și experiența bogată a Combinatului chimic-Bor- zești, a Fabricii de antibiotice Iași și a altor unități, pot fi generalizate în toate celelalte uzine și combinate chimice.Pornind de la faptul că într-o ramură nouă a industriei patriei noastre au fost obținute mari succese intr-un timp relativ scurt, conducerea ministerului adresează tuturor cadrelor din chimie și în special tinerilor, care formează majoritatea, un călduros îndemn de a munci cu tot devotamentul pentru îndeplinirea sarcinilor sporite trasate lor de par

tid, de a-și pune toate cunoștințele în slujba îmbunătățirii procesului de producție, de a se ocupa și mai bine, cu și mai multă perseverență de perfecționarea cunoștințelor profesionale.Conducerea ministerului a- preciază încă o dată inițiativa ziarului „Scînteia tineretului" de a supune unei largi dezbateri problemele actuale ale calificării și specializării, cadrelor. De asemenea, ne exprimăm convingerea că eforturile ziarului de a generaliza cele mai bune experiențe vor găsi un larg ecou în rîndul conducătorilor de întreprinderi, al organizației U.T.C., sindicatelor și al tinerilor chimiști, care își vor îmbunătăți în permanență metodele de pregătire profesională.

asct.lt
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HCOPERIRE iN EAPTE
arca „înfrățirea" 

Mpe care construc
torii de mașini-u
nelte din Oradea 
o înscriu pe freze . 
universale, mașini 
de găurit, șepin- 
guri, ciocane 
pneumatice și-a 

cucerit cu autoritate aprecieri 
unanime atît în întreprinde
rile din țară cit și în cele 40 
de țări din Asia și Europa 
unde uzina își exportă produ
sele.

Oamenii în salopete din fața 
utilajelor și agregatelor, de 
purile cele mai moderne, 
birourile de concepție sau 
boratoare, sînt preocupați să 
dea o continuă strălucire măr
cii uzinei lor.

— în primul an al noului 
cincinal — spunea tovarășul Petre Mărgineanu, inginerul 
șef al uzinei „înfrățirea" — 
am pășit cu sarcini importan
te, cu angajamente mobiliza
toare la îndeplinirea cărora ti
nerii uzinei participă cu tot 
elanul. Colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri s-a 
angajat, printre altele, să de
pășească cu 600 000 lei produc
ția globală și 500 000 lei pro
ducția marfă vîndută și înca
sată, să îmbogățească execuția 
la partea hidraulică a șepin- 
gurilor cu cursa de 424 mm și 
700 mm, să reducă procentul 
de rebut cu 0,5 la sută față de 
cel admis la turnătorie și cu 
0,2 la sută la prelucrări meca
nice. Putem, fi siguri că aceste 
angajamente vor fi mult de
pășite. Ne dă această garanție 
entuziasmul cu care s-a trecut 
în toate secțiile, sectoarele, 
atelierele la înfăptuirea lor.

Conducerea uzinei, sub în
drumarea comitetului de 
partid, a întocmit un plan cu
prinzător de măsuri tehnico- 
organizatorice, menite să asi
gure realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, a angaja
mentelor luate. Ele prevăd 
îmbunătățirea proceselor de 
deservire a producției, o 
bună aprovizionare cu 
riale, scule, dispozitive 
rificatoare, întreținerea

ti- 
în 

Ia

mai 
mate- 
și ve- 
cores-

Pregătirea terenului in vederea însăminfărilor de primăvară la G.A.S. Popești-Leordeni București

Foto: AGERPRES

SOSIREA VICEPREȘEDINTELUI
VECEI EXECUTIVE FEDERALE

A R. S. F. IUGOSLAVIA, BORIS KRAIGERconvorbiri între prim-vice- președintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlă- deanu, și vicepreședintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Boris Kraiger.Au luat parte Gheorghe Cioară și Emil Drăgănescu, miniștri, Gh. Pelș, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Avram, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Ocfavian “ adjunct al ministrului gîei electrice.Au participat Iakșa ambasadorul R.S.F. Iugoslavia Ia București, și membri ai ambasadei.

La invitația prim-vicepreșe- dintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Alexandru Bîrlădeanu. marți a sosit în Capitală, vicepreședintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Boris Kraiger, cate va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, oaspetele a fost întîmpi- nat de Alexandru BîrlMrieanu, precum și de Constantin Scarlat și Emil Drăgănescu, rniniș-- tri, Ion Velea, pr-im-adjttnct al' ministrului industriei chimice,- și Gheorghe Pele, adjutict ai ministrului afacerilor ektetne.Au fost de ambasadorul Ia București, basadei.

punzătoare și repararea de ca
litate a utilajelor, înlăturarea 
neajunsurilor din transportul 
uzinal. Producția uzinei este 
impulsionată, de asemenea, de 
lucrările de investiții termi
nate la sfîrșitul anului trecut 
sau aflate în curs de execuție. 
Este vorba despre punerea in 
funcțiune a unui conveier de 
turnare, a unor noi cuptoare 
de uscat miezuri la turnătorie, 
a unei instalații mecanizate de 
vopsire etc.

Paralel, colectivul uzinei se 
preocupă de asimilarea unor 
noi tipuri de mașini-unelte cu 
performanțe tehnice ridicate, 
pentru îmbunătățirea tehnolo
giei de fabricație și aplicarea 
celor mai noi metode tehnolo
gice în vederea obținerii unei 
calități superioare a mașini- 
lor-unelte existente în fabri
cație.

— Sîntem preocupați în mo
mentul de față — ne spune Gh. Groza, secretarul comi
tetului U.T.C. pe uzină — să-i 
antrenăm activ în întrecerea 
socialistă, desfășurată în cin
stea celei de a 45-a aniversări 
a P.C.R., pe toți tinerii uzinei. 
Ce-arn făcut pentru aceasta ? 
Am adus la cunoștința tineri
lor în adunările de grupă sin
dicale, în adunările generale 
U.T.C. sarcinile de plan, an
gajamentele secțiilor din care 
fac parte. In funcție de posi
bilitățile lor, la locurile 
muncă unde lucrează, ei 
fost sprijiniți în stabilirea u- 
nor angajamente concrete. Am 
reținut din experiența anilor 
trecuți că factorul hotăritor 
în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor perso
nale, îl constituie perfecționa
rea continuă a cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor.

Am constatat că în această 
direcție comitetul U.T.C. are o 
bună experiență. Peste 300 de 
tineri au fost înscriși la cursu
rile de ridicarea calificării 
care vor începe curînd. Tinerii 
participă, de asemenea, lă stu
dierea literaturii tehnice de 
specialitate, . la concursurile 
„Cine știe, cîștigă" pe meserii. 
Au fost organizate și sînt pre
văzute a se mai organiza, 
schimburi de experiență, întîl- 
niri cu fruntași în întrecerea 
socialistă pe 1965.

O inițiativă interesantă este 
ceea ce aici în uzină se nu
mește : „judecarea produsu
lui". Despre ce este vorba ? 
Au loc, la turnătorie, zilnic, iar 
la montaj, săptămînal, analize 
ale pieselor turnate sau mon
tate cu care prilej produsul 
respectiv este supus unei „dez
bateri" minuțioase. Se anali
zează calitățile sau defectele, 
cauzele care le-au determinat, 
se stabilesc măsuri operative 
pentru îmbunătățirea muncii. 
Aceasta într-adevăr a stimu
lat răspunderea tinerilor pen
tru fiecare piesă pe care o 
execută, respectul față de 
marca uzinei. Rezultatul aces
tor acțiuni se reflectă în ac
tivitatea practică a tinerilor 
în producție. 41 dintre tineri 
au fost declarați recent frun
tași în întrecerea socialistă pe 
anul trecut. în medie 70—75 
de tineri se evidențiază lună 
de lună în întrecere. Mulți 
dintre ei, printre care-l amin
tim pe frezorul Danciu Dumi
tru, strungarul Roja Emeric, 
lăcătușul Popa Gheorghe, tur
nătorul Cutiei Dorel își depă
șesc sarcinile de plan.

Este greu să exprimi în cu
vinte atmosfera însuflețitoare 
în care se desfășoară la uzina 
„înfrățirea" în aceste zile în
trecerea socialistă pentru în
deplinirea și depășirea sarci
nilor puse în fața colectivului, 
pentru întîmpinarea glorioasei 
aniversări a partidului cu cele 
mai strălucite succese. în ca
zul acesta cifrele exprimă mai 
mult. In prima lună din acest 
an producția globală a fost 
realizată în proporție de 101,23 
la sută, producția marfă — 
107,76 la sută, productivitatea 
muncii — 100,42 la sută. Re
butul în toate secțiile a fost și 
continuă să rămînă sub cifra 
admisă. Cu fiecare zi succesele 
se întregesc; cele de ieri sînt 
depășite azi, cele de azi vor fi 
depășite mîine. Aceasta este 
dinamica întrecerii socialiste 
la Uzina

față Iakșa Peltici, R.S.F. Iugoslavia și membri ai am-
★La amiază, prim-vicepreșe- dintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeatlu, a oferit un dejun în cinstea oaspetelui.
★Marți după-amiază, la» Consiliul de Miniștri, au avut loc

de 
au Noutăti din fotbal

• S-a stabilit ca finala ,,Cupei 
campionilor europeni" la iotbal să 
se desfășoare la 11 mai la lisa
bona. Secretariatul federației por
tugheze de specialitate a avizat 
U.E.F.A. că in cazul că echipa Ben
fica Lisabona 
tru finală nu va juca pe 
său. Finala va fi programată 
alt stadion Sporting 
de. Echipa Benfica 
stadionul Lui.

(Urmare din pag. I)

Azi, la Brașov ora 14,30

Groza, ener-Petrici,
*Seara, vicepreședintele Ve- cei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Boris Krai- ger, a asistat la un spectacol de operă. (Agerpres)

In intimpinarea Congresului
al U. T. C

se va califica pen- 
terenul pe 

sau Alvala- 
dispune de

turneul in• Continuindu-și
Chile, echipa de iotbal a U.B.S.S. 
a Intilnit la Santiago selecționata 
tării pe care a InvinS-o cu scorul 
de 2—0 (1—0). Meciul a fost 
mărit ‘ de 80 000 spectatori.

ut-

au 
in

A treia confruntare...
lui nostru de a înfăptui, alături de întregul popor, sarcinile trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Corespondentul nostru din regiunea 
Maramureș ne informează că pînă ieri tineretul a colectat peste 500 tone metale vechi, a curățat o suprafață de 70 hectare pășuni (în raionul Cehul Silvaniei) și a plantat un mare număr de puteți (în raionul 
Șomcuța). Tinerii din orașul Craiova au trimis oțelăriilor patriei peste 300 tone metale vechi, iar cei din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară peste 540 tone. Peste 3 000 tineri din Ti
mișoara au luat parte la acțiunile de înfrumusețare a orașului. Mii
Salonta, Sîntana $i Chișineu- 
Criș au pentrutaților respective.Activitațea bogată, rodnică, prin care tineretul întîmpină cel de-al IV-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist reflectă, o dată mai mult, atașamentul fierbinte, dragostea tinerei noastre generații pentru Partidul Comunist Român, ho- tărîrea de a-și dărui toate forțele înfăptuirii înflorii continue a patriei socialiste

din Craiova, cei mai buni itio- delori în fier de la Uzina „E- lectroputere" și Uzina „7 Noiembrie" s-au intilnit într-jo interesantă întrecere pe tema „Cel mai bun strungar". Prin răspunsurile date la întreibările juriului, concurenții din prima serie a întrecerii, dovedfndu-și pregătirea profesională superioară, au împărtășit de fiapt celor 300 de tineri prezejnți în sală, experiența lor, metodele înaintate folosite, cunoștințele bogate cîștigate prin studiu și practică.în șirul activităților cu care tinerii întîmpină Congțresul al iV-lea al U.T.C. se înscriu, de- asemenea, numeroaseie acțiuni de muncă patrioticul, acțiuni care oglindesc, asemenea întregului avînt de munca, și creație al tinerilor, hotărîreȘ tineretu-

„Espanol" Barcelona a sosit 
din nou la București. S-a odihnit 
adormind cu gindul la băieții de 
la poalele Timpei.

„Decanul" de vîrstă, Di Stefano 
al cărui portret din ianuarie real
mente emoționează (portretul a 
fost reprodus într-un număr recent 
al revistei „Sport") va împărți 
și de astă dată amabilități, ascun- 
Zîndu-și cu subtilitate gîndurile de 
victorie. Așa darnic a fost și atunci 
în februarie, însă cu vădită tendin
ță de a sugera că ar cunoaște pro
verbul românesc, după care... „nici 
o înfrîngere nu vine singură"... 
(asta apropo de evoluția în compa
nia formației F.C. Barcelona, în fața 
căreia cedase cu 2—4). Ghinion și în 
ultima etapă a campionatului „Es
panol" a pierdut la două goluri. Sa- 
tutînd amabilitatea „bătrînului" Di 
Stefano, se cuvine să fim loiali și să 
ne mărturisim deschis ; maestre 
„Baniera roșa", cei lt stegari 
„înarmați" de Silviu Ploieșteanu 
nu au uitat că puteau învinge Și 
atunci, acolo ta Barcelona. Au 
confirmat la Brașov.

Așă-i jocul Cu balonul rotund și 
mai încercăm odată, ultima carte 
(puțin pesimism nu strică) aici la 
noi acasă, sub poalele Timpei.

Orașul, care atunci la mijlocul 
acestui februarie primăvăratec, 
ne-a întimpinat cu O ploaie torit- 
natecă, a decretat și de astă dată, 
prin voința atît de dîrză a supor-

două meciuri nu le-au fost dat să 
mediteze în liniște. De atunci s-au 
antrenat aproape zilnic, și au jucat 
de cîteva Ori pe săptămînă.

Ce declară oaspeții și gazdele ?
Dl. Jose Matia Armillias, con

ducătorul delegației, se arăta în
grijorat la sosirea în București, de 
numărul restrîns — doar 14 jucă
tori deplasați pentru al treilea 
meci. Motivul : „Espanol" are la 
ora aceasta nu mai puțin de 11 acci
dentați, o formație fără rezerve, 
printre care și Amas și Alvarez.

Zgîrciți în declarații sînt și bra
șovenii : Silviu Ploieșteanu a pre
cizat că... ,,Espanol Barcelona n-a 
depus armele" ci dimpotrivă. O si
tuație aproape similară în ceea ce 
privește formația există și la 
Brașov. Și aici s-au ivit indisponi
bilități : Ivăncescu n-a primit Încă 
avizul medicului pentru joc, In 
schimb se scontează pe participa
rea atacantului Năitănăilă, refă
cut, se pare, după accidentul de 
la Barcelona".

Să mâi avem răbdare pînă la 
ora 14,30 cînd radioul și televiziu
nea ne vor prezenta formațiile 
exacte care se vor stabili proba
bil în cabină cu cîteva minute 
înainte de al treilea joc.

Și acum, în final, chiar dacă așa 
se sfîrșdște orice avancronică : 
succes băieți 1

terilor cu reprezentanți din toată 
țara (parcă-i văd tropăind în tri
bune mai mult de emoție decît de 
frip) ziua de 2 martie să fie cea 
mai dulce zi de primăvară.

...La ora 14,30, ora Brașovului, 
Steagul roșu va încerca să coboare 
din nou steagul lui Di Stefano.

Di Stefano este amabil, dar din
colo de asta există și o umbră de 
incertitudine, care ne invită s-o 
consemnăm și o dată In plus Sâ 
sperăm la victoria finală. 
Ia victorie înaripează, pe 
rul înfrîngerii e așa de 
cit ne taie... picioarele.

Voiajul, ca și atunci, 
nu-i va predispune la odihnă și la 
ceasurile prînzului vor recunoaște 
gazonul arenei „Tractorul" unde 
s-au operat amenajări. Atunci s-au 
încălzit vreo 40 de minute fără Di 
Stefano. Acum...

Brașov, orașul unde magul He- 
rera și-a privit cu luare aminte 
adversarii dificili „băieții dih Ște
fan cel Mare" în compania acelu
iași Steagul roșu și unde unspre- 
zecele brașovean a răsturnat cal
culele antrenorului Argilla care 
recent, a demisionat are acum 
rol de gazdă, care se merită 
onorat cu o nouă victorie. Și 
băieții lui Ploieșteanu promit, au 
șanse evidente pentru că acum me
ciul se joacă de la 0 — 0.

Iti zilele care au trecut de la â- 
cel 4—2 care a egalat scorul celor

de tineri din Oradea,luat parte la acțiunile înfrumusețarea locali-• Peste 3 000 de spectatori 
urmărit Ia Novisad intîlnirea 
ternațională de fotbal in Care echi
pa gazdă VOjvOdina a primit re
plica formației Progresul București. 
Fotbaliștii iugoslavi au terminat 
învingători cu scorul de 3—0 
(0-0).

• în turneul internațional de fot
bal de la Taskent, echipa Petrolul 
Ploiești a intilnit formația „Aripile 
Sovietelor' Kuibîșev. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (2—0) 
în favoarea fotbaliștilor sovietici. 
Au marcat Jukov, Getko, respectiv 
Moldoveanu.

Gindul 
cînd no- 
trist în--------- @---------

Portret

ferme
(Urmare din pag. I)

Duminică, în sălile

probabil, INFORMAȚII

irivață de la o zi la alta, cu e- 
forturi se poate învăța, dar 
sculptura, fără har... Chiar zi
lele trecută ne-a vizitat un 
critic de artă, fiindcă vreau și 
eu să mă lămuresc. După ce a 
văzut niște lucrări, și după ce 
i-arn dat niște explicații, a ri
dicat din umeri. Nu știu ce să 
vă spun. Mă tem că va ră- 
mîne un amator, deși... Gîndi- 
ți-vă și dumneavoastră, a în
cheiat tatăl, e singurul meu 
copil...

Supus atîtor încercări, și 
după atîtea conflicte, băiatul 
se afla într-o stare cu totul 
nefavorabilă atît pregătirii 
pentru examenele de sfirșit de 
an, cit și... creației. Nu vrea să 
mai deschidă ușa micului său 
atelier pentru nimeni. Colegii 
de școală s-au împărțit și ei în 
două tabere : unii care îl ad
miră fără rezerve, sfătuind,u-l 
să stea departe de familie și 
să-și urmeze pasiunea, alții 
care îi strigă: ce mai faci 
sculptore ! — cam în bătaie de 
joc. O să se-ntoarcă acasă, din 
multe motive, tot e mai bine 
la părinți. La ce facultate o să 
dea examen de admitere ? încă 
nu s-a hotărît. Dacă S-ar în
scrie la Institutul de Arte 
Plastice n-ar mai avea o zi 
bună cu taică-său. Aceeași, a- 
ceeași poveste, tatăl se teme 
să nu iasă din Singurul lui bă
iat un sculptor de mina a 
doua, îi cere dovezi de strălu
cire, garanții... Ce dovezi ? în
treabă băiatul. Îmi place să 
modelez, am și eu niște gîn- 
duri, așteaptă să izbutesc. Și 
cînd o să se întîmple 
vrea 
treb 
mitale ți-a arătat vreo lucrare 
de-a lui, din tinerețe ? Da, i-a 
arătat, mai de mult, fotografii 
după niște sculpturi și cîteva 
afișe. Interesante, chiar foarte 
interesante, precizează băiatul. 
Ar fi ajuns un sculptor bun. 
Poate că așa credea și el, 
pe-atunci, dar au intervenit 
niște povești de familie, toți îi 
cereau să se apuce de o meserie „serioasă". Era singur la 
părinți... Dar, mai spunea bă
iatul, n-a fost vorba numai 
de familie, ci și de altceva, 
de ambiția de a reuși, de per
severență fără de care nu se 
poate face nimic. Îmi dau 
seama de asta... și hotărăsc : 
trebuie să lucrez mult, să-mi 
chinui mintea, să nu mă 
dau bătut, fiindcă nici eu nu 
vreau să fiu un sculptor medi
ocru. Dar cum să perseverez 
cînd chiar tatăl tău se îndo
iește ?!...

După îndelungi discuții și 
asigurări că voi păstra se
cretul, tînărul sculptor tot a 
acceptat să-mi arate o singură 
lucrare : un portret al tatălui.

Exprimîhd o părere de ne- 
specialist, aș spune că era un 
portret excelent.

de spori
• Sîmbătă după-amiază și dumi

nică dimineața, în sala Floreasca 
II vor avea loc întrecerile 
cursului republican atletic 
pentru seniori. La acest 
au iost invitați unii dintre 
valoroși atleți din întreaga 
lista participanților figurează 
mele lui Gh. Zamfirescu, V. Suciu, 
Viorica Viscopoleanu, Șerban Cio
chină, A. Raica și alții.

cori
de sală 
concurs 
cei mai 
tară. Pe 

nu-

VASILE RANGA

asta ? 
să știe tatăl. II în- 
pe băiat: tatăl du-

.înfrățirea".
LAL ROMULUS

• Duminică 
de la ora 19, sa
la sporturilor Fio- 
reăsca va găz
dui intîlnirea in
ternațională mas
culină 
dintre 
Rapid 

și Mladost Zagreb din 
liniilor de iinală ale „Cupei campi
onilor europeni". In vederea aces
tei întîlniri, voleibaliștii de la Ra
pid și-au continuat cu intensitate 
pregătirile. Din 101 lac parte, prin
tre alții, Drăgan, Nicolau, Cdstf- 
nescu, PavSl și Fieraru. Eeturul in- 
tîlnirii se va desfășura la 20 mar
tie, la Zagreb.

9 In stațiunea de sporturi de 
iarnă de la Gatmisch Partenkir- 
chen (R. F. Germană) s-a disputat 
meciul internațional de hochei pe 
gheață dintre echipa Z.K.L. Bra
tislava și o selecționată de tineret 
a U.R.S.S. Hocheiștii cehoslovaci 
au terminat învingători cu scorul 
de 7—3 (3—1, 1—L), 3—2).

• Cea de a doua întîlnire din
tre selecționatele Secunde de ho
chei pe gheață ale Cehoslovaciei 
și Suediei, disputată la Karlovi 
Vary, a luat sfirșit cu victoria e- 
chipei suedeze cu scorul de 4—1 
(1—0, O—o, 3—î). în primul joc 
hocheiștii cehoslovaci clștigasetS 
cu 3—0.

Cu ocazia vizitei,în țara noastră a misiunii industriale franceze, în frunte, cu dl. Rene Georges Villiers, președintele Consiliului național al patronatului francez, ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, a oferit marți un dineu.Au luat parte Alexandru Bîrlădeanu, prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, Constantin Scarlat, Dumitru Si- mulescu, Ion Marinescu, Ion Baicu, Bucur Șchiopu, miniștri, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, precum și alte persoane oficiale.Au fost de față ambasadorul Franței la Louis Pons basadei. București, Jean și membri ai am-
de volei 

echipele 
București 

cadrul op-

(Agerpres)

O UTILĂ PREZENTĂ
Gimnastică Ia spaliei

★militar al R. D.AtașatulGermane la București, lt. colonel Walter Zander, a oferit marți seara o recepție cu prilejul celei de-a X-a aniversări a Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane.Au luat parte general colonel Ion Ioniță și general maior Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului forțelor armate, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori ai Forțelor noastre Armate.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Arhitectură (într-una din ma
gaziile Fabricii de conserve 

din Tecuci)
Foto: AGERPRES

TELEVIZIUNE
MIERCURI 2 MARTIEIn jurul orei 14,30 : „Steagul Roșu“—Espanol Barcelona — transmisie de la Brașov. 19,00 Telejurnalul de seară. 19,10 Pentru cei mici. 19,25 ; Fotbal: Internazionale—Fe- rencvaros. 21,20 Recitalul vio-

loncelistului Radu Aldulescu cu concursul pianistei Helen Wohlcemuth (Elveția) și al u- nei formații de cameră dirijată de Alexandru Șumski. 21,50 Varietăți pe peliculă. 22,10 Gong. 22,45 Telejurnalul de noapte. Buletin meteorologic.
CINEMATOGRAFE

EDITORIALA
într-o grafică a clor poetic nou editat de Casa centrală a creației populare, ediție alcătuită și îngrijită de Ion Meițoiu. Grupînd creație poetică populară culeasă din toate regiunile țării, volumul cuprinde o întinsă geografie lirică a folclorului românesc contemporan, izvorît din sublimarea în metafora poeziei a bucuriilor și pasiunilor cotidiene. Producțiile, mai mult sau mai puțin anonime, apărute în numeroase culegeri și corelate de această substanțială grupare lirică oferă o imagine reală a continuei robusteți a facultății creatoare a poporului nostru. Acceptînd existenta continuității elaborării creației anonime nu putem trece cu vederea notele speciale pe care i Ie imprimă schimbările structurale produse în conștiința estetică a creatorului popular, înrîurite

îngrijită prezentare apărut volumul Fol-
de generalizarea în țara noastră a cunoașterii de carte, a pătrunderii masive prin intermediul radio-ului, televiziunii, cinematografiei a valorilor spirituale. Este una din observațiile ce se pot face lecturînd piesele lirice incluse în volum și disociate atent — în plan teoretic — de introducerea semnată de folcloristul praf. Mihai Pop.Punînd în valoare, prin intermediul unor tradiționale motive ale liricii folclorice sau prin altele de sursă cultă o substanță poetică Originală fără ă reedita însă estetic, datorită neșlefuirii de timp și de circulație nepieritoarele flori ale creației noastre folclorice, volumul Folclor poetic nou oferă, în schimb, posibilitatea descifrării mutațiilor psihologice produse în conștiința maselor a căror expresie o dau autorii

— cunoscuți sau transparent anonimi — ai poeziilor selectate în volum. Este și firesc ca într-un context de larg avînt constructiv, cînd fiecare individ al colectivității noastre are a de ficonștiința menirii sociale muncii sale, poezia lirică extracție populară să-și schimbat accentul de la cînte- cul sfîșiat de dor, de înstrăinare la unul care să celebrez® bucuriile colective.Ideea aceasta — coloană vertebrală a creației populare din ultimii ani — este susținută și alimentată continuu în antologia Folclor poetic nou devenind deseori în hainele străvechi ale poeziei populare, u- nice armonii și celebrări ale vieții plenare pe care o trăiește autorul colectiv al acestui volum.
A. V,

TOM JONES
rulează la Patria (orele 10; 
12,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (orele 9,15) 12; 15,30; 
18,15), ; Gloria (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), TofiiS (orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Au
roră (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

PROCESUL
scop

ANI CLOCOTITORI
rulează la Republica (orele 
9; 11,36: ' '
21,30).

CINE EȘTI 
D-LE SORGE?la

12,15;

14; 16,30; 10)

DUMNEATA

Lumina (orele
15; 17,45;

ALB — cinema-

rulează
9,45-,
26,30), 
12,30: 15,30; 18; 20,30).

GUSTUL MIERII
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Btrcegi (orele 10; 
12,15; 16; 18,15 : 20,30).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Capitol (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Modern (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21).

WINNETOU (seria Il-a) —
cinemascop

rulează la Festival 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
21), Grivița (orele
11,30; 13,45; 16,15; . .
21,15), Lira (orele 10; 12,15; 
17; 19; 21).

la Excelsior (orele 
12,30; 15; 17,45;
Melodia (Orele 10;

(orele
18,301 
9,15-,

18,45;

18:

18,45)

rulează
9,30;
20,30).

VIZITA
rulează
12,15; . . . . ...
Popular (orele 10,30; 16,15;
18,15; 20,30), Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

AUTORIZAȚIE DE CĂSĂTO
RIE

la Buzești (orei* 10; 
16; 18,15; 20,30),

rulează la Union (orele 15; 
17; 19-, 21), Rahova ' " 
16; 18,15; 20,30);

DUMINICĂ
rulează
11,30;
20,30).

COMOARA
ÎN COSMOS — TREPTE 
SPRE LUMINA — NUNTA 
ȚĂRĂNEASCĂ

rulează la Timpuri noi 
(orele 10—21 in continua
re).

DEPĂȘIREA
rulează la Giulești (orele

LA ORA 
la Doina 

13,45; 16;

6

(orele

(orele
18,151

SUBTERANA —

10,15; 12,30; 15,30;
20,30), Feroviar (Orele 
11,15; 13,45; 16,15;
21).

STEAUA BALETULUI 
rulează la Central 
10; 12; 14; 16,30;
20,30), Volga (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

PINGUINUL
rulează la Dacia (orele 9,30 
—14 (în continuare 1,16,15; 
18,30; 20,45), Pacea (orele 
16; 18; 20), Cosmos (orele 
16; 18; 20).

CATIFEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop

rulează la Crlngași (orele 
16; 18; 20).

TRAGEȚI IN STANISLAS 
rulează la Unirea (orele 11; 
16; 18,15; 20,30). Cotroc'eni 
(Orele 16; 18,15-, 20,30),

S-A ÎNT1MPLAT CU

(orele
18,301 

10; 121

(orele
20,30),
SAU

CE
BABY JANE

rulează la Flacăra (orele 
10; 15; 17,45; 20,30), Dru
mul Sării - — —
20).

CRIMINALUL
TA

(orele 15i 17,30

ÎN VACAN-

rulează la
9,4jj 12; 1

i Miorița (orele
14i 16,15; 18,30;

SAȘA
rulează la Munca
14,30; 16,30; 18,30;

CALEA VICTORIEI 
CHEIA VISURILOR

rulează Ia Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Fla
mura (orele 10; 12; 16; 18;
20).

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

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii

rulează la Viitorul (orele 
15; 19).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Colentina (orele 
13,30; 15,45, 18; 20).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

ȘAH LA REGE
rulează
15; 17:

DUMINICĂ
rulează
16; 18,15; 20,30).

la Ferentari (orele 
19; 21).
LA NEW YORK 
la Vitan (orele 11;



AUSTRALIA. — în timpul unei demonstrata a populației din Camberra împotriva agresiunii S.U.A. tn Vietnam

y

„Venus 3“ a atins
planeta Venus

în fața } 
urnelor J

Vizita tovarășului 
Gheorghe Radulescu la Atena

In sfîrșit, după mai 
bine de șase luni de 
presupuneri, după o 
altă lună extrem de 
irămîntată, în care 
alegerile pluteau în 
aer, erau comentate, 
se făceau pronos
ticuri cu privire la 
data ținerii lor etc., 
englezii au avut luni 
certitudinea : la 31 
martie vor fi organi
zate noi alegeri ge
nerale.

I
I

cum anume

șadar, shakespea- reiana dilemă „a fi sau a nu li" s-a rezolvat pozitiv : a fi. Mai rămine de rezolvat însă o altă problemă, absentă din monologul lui Hamlet : va fi, adică, in

I
I
I
I
I

ATENA 1. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Marți la prînz, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Ră- dulescu, însoțit de ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, Mircea Bălănescu și de consilieri ai delegației a făcut o vizită de curtoazie vicepreședintelui guvernului grec Illias Tsirimokos.I. Tsirimokos a oferit un dejun în cinstea lui Gheorghe Rădulescu. La dejun au participat din partea greacă J. Tsu- doros, ministru adjunct al coordonării, Theoharis Rentis, ministru adjunct al afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afa

cerilor Externe. Din partea română au participat Bujor Almășan, ministrul minelor, Alexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului, Mircea Bălănescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena și alte persoane oficiale.în timpul dejunului au fost rostite toasturi pentru prietenia dintre cele două popoare și dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări.Marți seara, vicepreședintele Consiliului de Miniștri Gheorghe Rădulescu însoțit de membrii delegației guvernamentale a părăsit Atena, plecînd la Cairo pe calea aerului.

mod concret, pe cine vor favoriza alegerile anunțate. Deși presa de tendință conservatoare — și era de așteptat să procedeze astfel — și-a exprimat speranța într-o. victorie a partidului lui Heath, în cercurile politice competente se dă ca sigură o victorie la scor a laburiștilor.Concluzia se bazează pe rezultatele sondajelor din ultimele luni care au indicat, unanim, un serios avans de popularitate pentru laburiști. Un sondaj Gallup, publicat vineri de „DAILY TELEGRAPH" relevă, pentru partidul lui Wilson, un avans de 9 la sută asupra conservatorilor, cu 3 la sută mai mult decît la începutul lui februarie. In aceeași zi, ..EVENING STANDARD" a publicat rezultatele unui studiu efectuat într-o circumscripție — cheie, a cărei configurație corespunde, în linii generale, cu repartizarea voturilor pe întreaga țară. Datele publicate indică o scădere considerabilă pentru liberali, o situație oarecum staționară pentru conservatori și aproape o dublare a voturilor în favoarea laburiștilor, față de cele obținute în octombrie 1964. Se afirmă că, de altfel, premierul Wilson a luat hotă- rîrea finală numai după o minuțioasă calculare a șanselor și că, în ciuda presiunilor la care a fost supus din partea unor lideri laburiști, el nu s-ar fi angajat într-o astfel de -con» fruntare dacă n-ar fi fost sigur de cîștig. în cercurile laburiste se exprimă chiar părerea că partidul lor va cîștiga la o diferență de peste 100 de mandate.Deși campania electorală va începe, oficial, la 10 martie, în mod practic ea și-a făcut debutul luni, o dată cu anunțarea datei noilor alegeri. Wilson și Heath au apărut la televiziune unde au făcut primele declarații electorale. Politica externă, problema locuințelor, problema rhodesiană, aderarea Marii Britanii la Piața Comună, sînt printpe primele subiecte de dispută anunțate.Scontînd, desigur, pe o victorie laburistă, ziarul „SUN consideră că „țara are nevoie de un guvern capabil să îndeplinească în întregime mandatul său de cinci ani". Referindu-se la șansele conservatorilor „TIMES", independent, scrie : „Nimeni nu poate pretinde că actuala opoziție conservatoare constitue un ansamblu coerent și eficace". La rîndul său „FINANCIAL TIMES" își exprimă părerea că „în cazul u- nei victorii confortabile a laburiștilor, influența aripei de stînga a acestui partid va crește considerabil".Potrivit observatorilor specializați în probleme britanice, alegerile de la 31 martie se vor solda cu schimbarea actualei configurații a parlamentului de la Londra. O dată cu aceasta, politica britanică va suferi, evident, modificări, întrucît guvernul va avea suficient spațiu de manevră în Camera Comunelor.
ION D. GOIA
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Mitingul de ia Djakarta
După cum relatează agențiile de pre

să, ia Palatul sporturilor din Djakarta 
a avut loc luni un mare miting al orga
nizației de tineret a Partidului Națio
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nal din Indo 
cuvîntul mai 
ai țării.

Adresîndu-se asistenței, Suban- 
drio, prim-viceprim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe, a con
damnat „teroarea contrarevoluțio
nară dezlănțuită în ultimele luni" 
și a declarat că „a sosit timpul ca 
revoluționarii să bareze calea reac- 
țiunii". El a spus că „principala 
condiție a ofensivei hotărîte îm
potriva activității desfășurate de 
contrarevoluție o constituie crea
rea și consolidarea unității", adău
gind că el nu cheamă la ciocniri, 
„dar dacă micul grup care acțio
nează împotriva noastră recurge 
la teroare, vom fi nevoiti să răs
pundem la lovitură cu lovitură. 
Nu ne putem opri la jumătatea 
drumului".

Luînd cuvîntul, președintele Su
karno a declarat — după cum

iezia. La miting au luat 
mulți conducători politici

transmite agenția Reuter — că : 
..Revoluția indonezianâ își va re
lua în curînd calea sa inițială cu 
o orientare de stînga".

Calificînd ultimele patru luni 
drept ,,o etapă a contrarevoluției", 
— vorbitorul a spus nă *>xistă și 
în prezent forțe care ar dori să ni
micească revoluția indoneziana și 
cuceririle ei. Potrivit agenției 
M.T.I., dr. Sukarno a declarat : 
„Mă bucur că revoluția noastră a 
intrat din nou pe vechiul ei făgaș, 
că are loc un nou avînt al forțelor 
revoluționare". „Am fost adînc 
convins că încercările de a abate 
revoluția spre dreapta vor suferi, 
în cele din urmă, un eșec". în în
cheiere, Sukarno, a subliniat că 
„revoluția indoneziana nu poate fi 
oprită de nimeni din calea sa".

• La Franklurt pe Main s-a des
chis tradiționalul tirg international 
de bunuri de consum. La actuala 
ediție participă un număr de 2 400 
firme din 26 tari intre care și 
România. Vizitînd expoziția țării 
noastre, ministrul economiei R. F. 
Germane a avut cuvinte de caldă 
apreciere pentru pavilionul român. 
„Expoziția română — a spus Kurt 
Schmucker — se remarcă prin o- 
riginatitatea amenajării și a modu
lui de expunere. Produsele prezen
tate sînt realizate cu mult gust 
artistic". Principalele ziare vest- 
germane „Sudeutsche Zeitung", 
„Frankfurter Allgemeine", „Die 
Welt", „Frankfurter Rundschau" 
consacră ample articole expoziției 
românești.

• LA LONDRA s-a deschis ex
poziția anuală a artelor menajere, 
denumită „Casa ideală". La festi
vitatea deschiderii a fost de fată 
regina mamă Elisabeta.

Întreprinderea Exportlemn din 
România participă cu un stand cu- 
prinzind garnituri de mobilă stil și 
mobila modernă. Arta execuției și 
aspectul plăcut al pieselor expuse 
la standul românesc au atras de 
la Început atenția și interesul pu
blicului vizitator, precum si al 
Dresei britanice.

• CASA UNIONALĂ de discuri 
a Uniunii Sovietice a înregistrat 
un disc intitulat „Concert întilnire 
cu compozitorii Republicii Socialis
te România". In afara suitei din 
baletul „Întoarcerea din adincuri" 
de M. Jora, discul mai cuprinde 
Divertismentul pentru orchestră de 
coarde și două clarinete de D. Ca- 
poianu, Concertul pentru pian de 
P. Bentoiu și Rapsodia 1 de George 
Enescu. Orchestra simfonică de 
sfat a Uniunii Sovietice a realizat 
înregistrarea acestor discuri sub 
baqheta dirijatului losif Conta

ți DUPĂ cum anunță agenția 
B.T.A., Comisia electorală centra
lă a dat publicității rezultatele de
finitive ale alegerilor de deputati 
în Adunarea Populară, sfaturile 
populare, de judecători populari și 
asesori populari din R. P. Bulga
ria.

Din totalul de 5 774 251 alegători 
s-au prezentat la vot 5 752 817, a- 
dică 99,63 la sută. Pentru candi- 
dații Frontului Patriei au votat 
99,85 la sută din participantii la 
vot.

Au fost aleși 415 deputați in A- 
dunarea Populară, 51 275 deputați 
în sfaturile populare, 230 judecă
tori populari și 11 597 asesori.

Situația din GhanaGeneralul Ankrah, președintele „Consiliului național de eliberare" din Ghana, a organizat la 28 februarie prima sa conferință de presă cu ziariștii străini. Vorbind despre unele probleme ale politicii interne, Ankrah a afirmat că în prezent se elaborează o serie de măsuri cu caracter economic și financiar ce vor fi anunțate curînd. El a declarat că „Consiliul național de eliberare" intenționează ca intr-un viitor nespecificat să instituie în țară o autoritate civilă și că va organiza un referendum în vederea aprobării unei noi constituții.în ce privește politica externă, generalul Ankrah a afirmat că dorește să mențină relații de bună vecinătate cu toate țările și că, în acest scop, va trimite o serie de misiuni în Niger, Coasta de Fildeș, Volta Superioară și Togo. Generalul Ankrah a declarat, pe de altă parte, că „Ghana rămîne membră a Commonwealthului dacă acest lucru nu-i va prejudicia suveranitatea" și că va respecta hotări- rile Organizației Unității Africane.în cadrul aceleiași conferințe, generalul-maior Kotoka a făcut cunoscut ziariștilor că Daniel Anihiya, președintele așa-numitului „Consiliu revoluționar ghanez în exil", a fost arestat îndată după sosirea sa la Accra.

R. D. Germană 
a cerut primirea 

în O.N.U.
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

Agenția A.D.N. transmite : Purtă
torul de cuvint al secretarului ge
neral al O.N.U. a anunțat la Pala
tul Națiunilor din New York, că 
într-o scrisoare pe care a adre
sat-o la 1 martie Iui U Thant, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane 
Walter Ulbricht, a cerut primirea 
R. D. Germane ca membru al Or
ganizației Națiunilor Unite. După 
cum a precizat purtătorul de cuvint, 
U Thant va transmite scrisoarea 
lui Walter Ulbricht președintelui 
Consiliului de Securitate, șeful de
legației iordaniene la O.N.U., Mo
hamed Farra.

Agenția TASS anunță că la 
1 martie, la ora 9 și 56 minute, 
ora Moscovei, stația inter
planetară automată „Venus 3“ 
a atins planeta Venus după 
trei luni și jumătate de zbor 
in spațiul cosmic. Stația a dus 
pe suprafața planetei Venus 
un fanion cu stema Uniunii 
Sovietice.

Intîlnirea precisă a stației 
automate cu planeta a fost a- 
sigurată prin corecția zborului 
stației, efectuată la 26 decem
brie 1965. In tot timpul zbo
rului, de pe Pământ s-a men
ținut o legătură regulată prin 
radio cu stația și s-a asigurat 
recepționarea informațiilor 
științifice obținute. La apro
pierea stației de Venus, în 
etapa finală a zborului legă
tura prin radio cu stația au
tomată nu s-a realizat.

La 27 februarie 1966, ora 5 
și 52 minute ora Moscovei, 
cealaltă stație interplanetară 
automată — „Venus-2“, lan
sată la 12 noiembrie 1965, con- 
tinuîndu-și zborul după o or
bită heliocentrică a trecut la 
24 000 km de suprafața planetei 
Venus.

Zborul acestei stații la dis
tanța prestabilită de planetă, 
fără corecție suplimentară a 
zborului, a fost asigurat doar 
prin plasarea precisă a stației 
pe traectoria interplanetară.

Experiențele efectuate cu a- 
jutorul stațiilor automate „Ve- 
nus-2“ și „Venus-3" au per
mis să se rezolve o serie de 
sarcini principial noi ale zbo-—_e-----  --------

Cu prilejul 
aniversării
P.P.R.M.ULAN BATOR 1 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la întemeierea Partidului Popular Revoluționar Mongol, la 1 martie a avut loc Ia Teatrul de Operă și Balet din Ulan Bator, o ședință festivă la care au participat conducători de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de partid, de stat și obștești, militari, oameni ai muncii din capitala R. P. Mongole.Ședința a fost deschisă de J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole. J. Sambu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, a prezentat raportul „Glorioasa aniversare a P.P.R.M.".în raportul, său J. Sambu s-a referit la calea glorioasă parcursă de P.P.R.M., de la cercurile revoluționare, apărute în cursul mișcării de eliberare națională a poporului mongol, pînă la crearea partidului marxist-leninist, care s-a situat în fruntea luptei poporului mongol pentru dezvoltarea țării pe drumul socialismului. „Toate succesele obținute în construcția socialistă a țării, a spus vorbitorul, noi le datorăm muncii dîrze a poporului mongol, conducerii înțelepte a P.P.R.M."

rurilor interplanetare și să se 
obțină noi date științifice.

Materialele despre zborul 
stațiilor menționate se prelu
crează și se studiază.

★
Referindu-se la stațiile in

terplanetare automate „Ve- 
nus-2" și „Venus-3“, cunoscu
tul astrofizician sovietic 
N. Barabașov, a declarat că 
ele vor ajuta pe astronomi să 
descopere multe taine ale a- 
cestei planete. In lumina da
telor științifice existente, a 
spus el într-o convorbire cu 
un corespondent al agenției 
TASS, se poate considera că 
în multe privințe planeta Ve
nus se aseamănă cu Pămîntul 
și doar clima este acolo deo
sebit de călduroasă.

După ce a menționat o se
rie de alți factori care spri
jină ipoteza posibilității exis
tenței unei forme de viață pe 
Venus, printre care existența 
posibilă a apei pe această pla
netă, acad. Barabașov a men
ționat că datele deținute pînă 
în prezent șînt încă insufi
ciente pentru a se putea i’orbi 
argumentat de existența vieții 
pe planetă. Dacă temperatura 
ajunge acolo la peste 300 de 
grade este puțin probabilă e- 
xistența vieții care să aibă ca 
bază substanțele albuminoide. 
Dacă însă temperatura pe Ve
nus este sub 100 de grade, 
dezvoltarea florei pe această 
planetă ar fi posibilă. „In ca
zul cină pe planeta Venus 
temperatura este și mai scă
zută, a declarat Barabașov, și 
există apă, ar putea exista și 
viață, care să fi atins un sta
diu de dezvoltare asemănător 
cu acela care a existat pe Pă- 
mînt cu milioane de ani în 
urmă".

★
Referindu-se la succesul realizat 

de Uniunea Sovietică în explorarea 
spațiului cosmic cu ajutorul stații
lor „Venus-3" și „Venus-2", co
mentatorul științific al agenției 
France Presse subliniază că atin
gerea de către stația automată „Ve- 
nus-3" a suprafeței planetei Venus, 
„reprezintă o extraordinară per
formanță de precizie. Cele două 
stații vor permite, fără îndoială, 
să se obțină lămuriri în privința 
naturii magnetice, chimice și radio
active a atmosferei care încon
joară planeta"

ctivitatea susținută 
a studenților, pre
gătirea lor temeini
că sînt întotdeau
na nu numai pre
conizate de condu
cerile facultăților 
ci și stimulate, 
impulsionate. Dacă

studentul se evidențiază în mod
deosebit primește magna cum 
laude, iar dacă se lasă pe tin- 
jală primește admonestări și 
note proaste. Ceva mai încolo 
îl așteaptă restanțele și chiar 
repetenția... Cadrele didactice 
din învățămîntul superior fac 
însă totul pentru a nu se ajun
ge aici. Ele primesc cu dragă 
inimă orice sugestie, măsură 
sau ajutor care să fie bine in
tenționate și eficace.

Cu citeva zile în urmă pe lis
ta celor care se îngrijesc de bu
nul mers al învățămintului su
perior american a apărut un 
nume nou: Pentagonul. Brusc, 
situația la învățătură a studen
ților a început să intereseze pe 
subalternii lui McNamara. Și, 
ca să obțină direct de Ia sursă
date cu privire la noua lor pa
siune, generalii au trimis con
ducerilor facultăților niște scri
sorele, înregistrate, sigilate și 
parafate, prin care cereau — 
în mod strict confidențial — să 
li se furnizeze date despre fe
lul cum învață studenții. Dar
pentru că militarii trebuie să 
se exprime în termeni preciși, 
autorii scrisorilor n-au ascuns
scopul cererii lor ; ei au infor
mat — tot strict confidențial, 
firește, — că datele cerute le 
sînt necesare pentru „a lua în 
considerare încorporarea stu
denților în armată".

Așadar, conform dorinței Pen
tagonului, ar urma ca drept u-

nică metodă de stimulare a stu
denților la învățătură să fie in
trodusă cumplita ștampilă a 
autorităților militare: „Bun 
pentru Vietnam". Profesorii ar 
trebui, potrivit Pentagonului, 
să lie mulțumiți, deoarece 
„noua metodă" constituie pen
tru ei un „ajutor nesperat".

Cu toate că generalilor le-ar 
fi plăcut ca grija lor pentru în- 
vățămîntul superior să iacă 
bună impresie, ziariștii au afir
mat (și au găsit crezare) că pu
țin îi pasă Pentagonului de uni
versitățile americane. După pă
rerea acestor ziariști, conducă
torii militari americani încearcă 
o ultimă metodă de recrutare a 
tinerilor, sau, altfel spus, caută 
nod în papură jxntru a putea să-și sporească contingentele 
din Vietnam, întrucît toate cele
lalte încercări nu mai dau re
zultate.

Dar se pare că nici această 
tentativă n-o să aibă succes. 
Cererea Pentagonului a stîrnit 
protestele cadrelor didactice, 
fntr-o declarație dată recent 
publicității, profesorii de la 
Universitatea Brandeis (statul 
Massachusetts) cer ca admini
strația să nu furnizeze astfel 
de date, întrucît profesorii „nu-și pot asuma obligația să hotărască dacă studenții trebuie să trăiască sau să moară în război". în același timp rec
torul Universității a calificat 
drept „absurdă" noua practică 
de recrutare a studenților. Nu
meroși alți profesori au adoptat 
atitudini similare. Ei au respins 
cu indignare „ajutorul nespe
rat' al Pentagonului pe care 
l-au calificat drept „practică 
reprobabilă" și „amestec nejus
tificat' în viața universitară.

ION CODRU

JAPONIA. — In fața Universității Waseda, polițiștii încearcă să împrăștie pe studenții greviști

Vîlva produsă de răpirea, în plin cen
trul Parisului, a liderului marocan de 
stînga Ben Barka, consecințele politice 
ale acestei afaceri, ca și modul în care 
s-au desfășurat primele cercetări ale 
poliției franceze, au adus în actualitate 
și alte cazuri similare. De exemplu, nu 
de mult, cotidianul francez „Le Monde" 
relua pe larg, sub semnătura unuia din
tre specialiștii acestui ziar în probleme 
sud-americane, Claude Julien, 
Jesus de Galindez 
acestei afaceri
tăzi.

ă reamintim, pe 
scurt, faptele, care 
se aseamănă cu 
scenariul unui film 
polițist. In urmă cu 
10 ani, mai exact 
la 12 martie 1956, 
proiesorul Jesus de 
Galindez, republi

can spaniol, refugiat în Franța 
și apoi în Republica Dominica
nă, și care se găsea la New 
York, coboară în stația de me
trou aflată la întretăierea stră
zii 57 cu bulevardul 8. De a-
tunci nimeni nu l-a mai văzut 
pe Galindez. O săptămînă i-a 
fost necesară poliției new-yor- 
keze pentru a intra în acțiune. 
Atunci a fost înaintată presei o 
scurtă notă găsită printre hirti- 
ile profesorului, in care se spu
nea: „In cazul cînd mi se va 
întimpla ceva, am serioase mo
tive să cred că agresorii mei 
vor fi agenți ai iui Trujillo". 
Ultimul cuvint însă, poliția l-a 
omis... pentru a evita complica
țiile diplomatice, Trujillo fiind 
pe atunci, încă, dictatorul ne
contestat la Santo Domingo. 
Toate au devenit însă mai clare 
cînd s-a aflat că teza de docto-

>«

nu a
De 
fost

„cazul 
altfel dosarul 
închis nici as

rat pe care Galindez trebuia 
s-o prezinte Ia Universitatea

voită să rețină un prim suspect. 
In mod curios însă, acesta dis
pare. Urmează atunci să fie in
terogată prietena inculpatului. 
Dar poliția sosește un minut 
prea tîrziu. Cadavrul fetei este 
găsit într-o mașină la marginea 
unei șosele.

Următoarea victimă este un 
pilot american, Murphy, care 
lucra la o companie de aviație 
dominicană. Versiunea oficială : 
sinuciderea. Intervenția în Se
nat a senatorului Morse și o 
campanie de presă, obligă, pînă 
la urmă, autoritățile dominicane 
să declare să Murphy ar fi fost

Misterul
„afacerii Galindez"

Columbia. se intitula „Era lui 
Trujillo".

Analiză pertinentă a degrin
goladei pe care o cunoștea Re
publica Dominicană sub dicta
tura singeroasă a lui Trujillo 
teza a fost publicată după dis
pariția autorului el, astfel încît 
răpitorii nu și-au atins ținta. 
Ei nu știau că Galindez lăsase 
in păstrarea unui prieten, o 
copie a racrăril.

Sub presiunea opiniei publi
ce — pe străzile New Yorkului 
au avut loc atunci chiar și 
manifestații — poliția este ne-

omorit de căite un alt pilot, 
Maza. Dar și acesta, după a- 
restore, este găsit spînzurat în 
celulă. Ancheta dovedește însă 
că Maza în realitate nu s-a 
spînzurat. ci a fost omorit. 
Deci, o a treia victimă. Chiar 
și un film polițist s-ar fi 
mulțumit cu atîția morți. Une
ori însă, realitatea este mai 
crudă decît ficțiunea.

După cercetări îndelungate, 
care au dus, printre altele, la a- 
restarea unui anume Frank, de 
profesie avocat, și care se ocu
pa cu reprezentarea intereselor

lui Trujillo la Washington, se 
descoperă că de pe un aeroport 
american a decolat un avion 
cu direcția Santo Domingo 
chiar în ziua răpirii lui Galin
dez. Dar, martorii dispar din 
nou. Paznicul de noapte al 
aeroportului, cu o zi înainte de 
interogatoriu, moare cu exper
tiza suspectă, „criză cardiacă". 
Este chemat la o audiere me
canicul care controlase avionul. 
„Intîmplarea" face însă ca și 
acesta să moară intr-un acci
dent de avion, deosebit de sus
pect.

Cu aceasta nu se încheie 
însă seria victimelor. La Santo 
Domingo este găsit asasinat co
lonelul Cobian, implicat și el în 
„afacerea Galindez".

Cu toate dezbaterile din Con
gresul american, cu toate arti
colele publicate în cele mai cu
noscute cotidiene americane, 
nici pînă astăzi misterul răpirii 
lui Galindez nu a fost descope
rit. Se știe doar că Frank, sin
gurul suspect reținut în aceas
tă afacere, după o condamnare 
ușoară este eliberat pe cauțiu
ne. Mai tîrziu s-a aflat că unul 
din motivele ușurinței trata
mentului aplicat lui Frank, este 
„modul onorabil" în care a lu
crat pentru Biroul federal de 
investigații și pentru C.I.A., 
după cum a declarat, în mod 
public, judecătorul cazului res
pectiv.

Chiar și fără a fi expert în 
criminalistică, este clar unde 
duc firele răpirii lui Galindez 
și ale lipsei de perspicacitate 
de care au dat dovadă poliția 
și contraspionajul american.
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