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VARA
n curînd, ne vom 
reîntîlni cu vara 
studențească și, 
împreună cu ea, 
vom călători, în- 
soțindu-i pe cei 
aproape o sută de 

mii de studenți ai patriei, pe 
numeroaselfe'drumuri ale va
canței. Ii vom vizita la adre
sele lor noi — de vară. In 
primulTrînd, în tabere. Vilele 
cochete de la Pîrîul Rece, Si
naia, Predeal, Păltiniș, Izvo
rul Mureșului se pregătesc, 
ca-n fiecare vară, să-i pri
mească pe oaspeții obișnuiți ai 
vacanțelor — studenții. O cură 
de aer, odihnă, voie bună, îm
preună cu colegii, pe crestele 
munților, în poienele umbroa
se — ce-ți poți dori mai mult, 
ca epilog la un an de învăță
tură rodnică ’. Dar Marea ? 
Ați uitat Marea, vor spune 
studenții, obișnuiți ca în ano
timpul fierbinte să poposească 
pe malul Mării. Nu, n-am ui
tat Marea; Costineștiul, oră
șelul studențesc de vară, îm
bracă în aceste zile veșminte 
reînnoite, nerăbdător fiind să 
trăiască, alături de studenți, 
farmecul zilelor de tabără. Nu 
i-am uitat nici pe studenții 
din toate centrele universitare 
care vor beneficia de bilete 
de tratament în diferite stați
uni balneo-climaterice. Nici 
pe cei care vor pomi în ex
cursiile în circuit ce se vor or
ganiza pe plan central. A- 
proape 15 000 de studenți ne 
vor invita să-i însoțim în ta
bere, la odihnă și în excursi
ile în circuit. Nimeni nu va 
regreta dînd curs acestor in
vitații. Pentru că știm, există 
o tradiție, fapte din vacanțele 
trecute, care confirmă frumu
sețea și romantismul zilelor 
petrecute vara într-un colec
tiv studențesc aflat la odihnă 
sau în excursie. Măsurile care 
s-au luat de pe acum de că
tre C.C. al U.T.M. și Comitetul 
executiv al U.A.S.R. arată că 
și în această vacanță zilele 
vor fi la fel de frumoase.

In programe vor fi înscrise, 
în primul rînd, activitățile pe 
care studenții le vor dedica 
sărbătoririi măreței zile din 
istoria patriei — 23 August, 
ziua Eliberării patriei de sub 
jugul fascist — în semn de a- 
dîncă recunoștință și dragoste 
față de partid și popor, pentru 
bucuria ce le-au dăruit-o de 
a trăi și învăța în anii minu
nați ai socialismului. Pentru 
posibilitatea de a învăța în 
amfiteatre spațioase, în labo
ratoare bine înzestrate. Pen
tru ceasurile de odihnă pe 
care și le petrec în căminele 
noi — adevărate orășele stu
dențești. Pentru 
zilelor de vacanță. Pentru ti- 
'‘herâțdă 9 cîhâofftă;v lipsita de.. *’
*g?iff;upb t^îfesc. Pentru,
prețuirea și încrederea cu care 
este înconjurat tineretul stu
dios din patria noastră.

In programe vor fi consem
nate întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu muncitori 
și colectiviști, simpozioane și 
seri culturale, spectacole stu
dențești, toate închinate marii

frumusețile

l sărbători. Asemenea activități
1 și numeroase altele, care, sînt,
, de asemenea, îndrăgite de stu- 
, denți, le dau prilejul să cu

noască mai bine, mai profund, 
tradițiile revoluționare ale po
porului nostru, lupta eroică a 
clasei muncitoare, ce s-a rea
lizat în cei 20 de ani de viață 
liberă, ce a înfăptuit, prin 
hărnicia sa, sub conducerea 
partidului, poporul nostru 
muncitor.

Intîlniri cu personalități de 
pe tărîmul științelor și arte
lor, academicieni, oameni de 
cultură, convorbiri pe teme 
internaționale de mare actua
litate, cu specialiști, oameni de 
înaltă calificare ; deci multe 
ceasuri de adevărată eferves
cență spirituală, cu pasionan
tele dezbateri pe o foarte lar
gă gamă tematică. Apoi, con
cursuri diverse : pentru cel 
mai bun șahist, pentru cel 
mai bun recitator, amuzante 
și instructive concursuri-ghi- 
citori, audiții muzicale, nume
roase seri de dans și, în afară 
de acestea, baluri și carnava
luri studențești. Adunînd toate 
acestea, poți reconstitui at
mosfera tinerească, de bună 
dispoziție, specifică zilelor de 
vacanță, de destindere și re- 
confortare după eforturile 
muncii dintr-un an.

In vederea dezvoltării inte
resului față de anumite activi
tăți culturale și sportive, pre
cum și pentru instruirea ca
drelor U.T.M. și de asociație, 
se vor organiza, în timpul va
canței, o tabără de odihnă și 
instruire, un curs de instruire 
teoretică și practică pentru 
membrii cinecluburilor, dife
rite acțiuni turistice. De ase
menea, se vor organiza bri
găzi complexe formate din 
studenții de la facultățile de 
filologie, geografie, științe na
turale, arte plastice, conserva
tor, care să facă cercetări pe 
anumite itinerarii privind așe
zarea. caracteristicile natura
le, realizările regimului de
mocrat-popular. producția fol
clorică, monumente de artă 
etc., pe baza cărora să prezin
te apoi expuneri in fața stu
denților in cadrul unor simpo
zioane.

Ansamblurile artistice stu
dențești vor pleca în grupuri 
compacte la odihnă. Aceasta 
va permite ca membrii an
samblurilor să-și continue re
petițiile și totodată să prezinte 
spectacole in fața colegilor lor 
aflați in tabere.

In itinerariul vacanței se în
scriu și excursiile în circuit. 
Acestea sînt organizate de 
U.A.S.R. cu concursul O.N.T.- 
ului. Deplasîndu-se după un 
program bine chibzuit, stu
denții vor ,ave^ oq^zia șq, cu- 
noască obiective industriale.

. .agricole, soci al -culturale,mulți 
își vor vedea poate pentru 
prima dată viitoarele locuri 
de muncă. Vor învăța și se 
vor destinde. Cu prilejul ex
cursiilor. studenții își vor vi
zita unii altora facultățile, o-

„Scînteia tineretului”
(Continuare in pafl. a Ill-a)
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Victor Mirea este conducător auto pe o bascu
lantă de 12 tone. A venit pe șantierul Combi- 
-ct’aiui siderurgic de la Galați cînd se săpau 
primele fundații. De atunci a transportat cu 
tmapina sa zeci de mii de m c de pămînt. Frun
taș A producție, pentru rezultatele obținute în 

în acest an, lună 
în întrecerea so-

mul 1963, el își menține și 
ie lună, titlul de evidențiat 

cialistă.
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Proletari din toate țățile, uniți-vă!

cinteia 
tineretului

Organ C entral al Uniunii Tineretului Muncitor
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Continuă intens 
lucrările 

de întreținere 
a culturilor

în gospodăriile agricole co
lective din regiunea București 
continuă intens lucrările de 
întreținere a culturilor și pre
gătirile pentru recoltările de 
vară. La porumb prașila a 
treia a fost efectuată pe mai 
mult de o treime din supra
fața cultivată. în unele uni
tăți această lucrare se apro
pie de sfîrșit, întreținerea este 
avansată,t și la celelalte culturi. 
La sfecla de zahăr prașila a 
treia a fost terminată, iar la 
floarea-soarelui a fost execu- 

t tată în proporție de 75 la sută.
La aceste culturi a început 
prașila a patra.

Datorită ritmului susținut în 
care se desfășoară lucrările de 
întreținere a culturilor, în re
giune există condiții ca pînă 
la începerea recoltărilor de 
vară să se termine prașila a 
treia la porumb și la floarea- 
soarelui și cea de a patra la 
sfecla de zahăr.

&

Preludiu
Aici, în locul care se cheamă Birjava 

sub stîncăraia Pietrosului-Rodnei, e abia 
un fir de apă îndrăzneață, limpede și 
se cheamă Bistrița Aurie. De aici își în
cepe marea călătorie, mereu izvorînd. 
mereu, grăbind, mereu tînără. S-a adăpat 
in undele ei pletosul Bogdan, într-o zi 
din veleatul 1359, pe cînd fugărea un 
zimbru; a coborît pe firul ei sălbatic 
spre Cirlibaba, așezare veche care păs
trează cu mindrie, în monografia ei, nu
mele întemeietorului.

Contemporană cu acel început de isto
rie moldovenească, contemporană cu 
Bicazul hidrocentralei, Bistrița a rămas 
tînără de la prima întemeiere pînă la 
aceea din zilele noastre, a muncit cu 
tăietorii de pădure, cu plutașii, cu mine
rii, cu păstorii „Mioriței", cu țăranii și 
constructorii de case ; a cunoscut jocul 
aprins și doina de dor, haiducia și re
volta : a cunoscut și a fost părtașă la 
muncă și victorii, cu primii brigadieri 
ai Bicazului. a îndrăznit și a grăbit cu 
ei și, iată, la poarta viitorului, bate îm
preună cu ei, tînără ca ei.

o noua lainica
de produse Inctatc
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CRONICA
ACTUALITĂȚIIDe la Ministerul învățămintului

Ministerul invățămîntului 
anunță că în vederea con
cursului de admitere pentru 
anul universitar 1964—1965, 
se organizează de către in
stitutele de învățămînt su
perior consultații pentru 
toate disciplinele de con
curs.

Aceste consultații au loc 
după cum urmează : între 
25 august și 5 septembrie 
pentru facultățile care încep 
concursul de admitere la 7 
septembrie ; între 6 șl 16 
septembrie pentru facultăți-

le care încep concursul Ia 
18 septembrie.

Consultațiile se organi
zează pe grupe și sînt gra
tuite. Pot să beneficieze 
de ele candidați! care au 
depus actele și au fost În
scriși pentru concurs. Can
didași din alte localități 
beneficiază, contra cost, 
de cazare în cămine și de 
masă la cantinele studen
țești.

Consultațiile au drept 
scop să sprijine munca in
dividuală de pregătire a 
candidaților.

La Bacău a intrat 
funcție * o nouă fabrică de 
produse lactate cu o capa
citate de prelucrare de 
50 000 1 lapte pe zi. Fabri
ca este dotată cu instalații 
și .utilaje dintre cele mai 
moderne, necesare depozi
tării, păstrării șl prelucră
rii laptelui și a produselor 
lactate, care au fost fabri
cate în cea mai mare parte 
în țară.

Concurs si festival de muzică ușoară romînească
frftre 14'și T9'iulie; va avea'loc la Ma

maia al doilea Concurs și festival de mu
zică ușoară romînească, organizate de 
Consiliul muzicii din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

La festival își vor da concursul un mare 
număr de cunoscuți soliști, precum și or
chestrele de muzică ușoară ale Radiotele- 
viziunii. Casei de discuri „Electrecord-: și 
Teatrului muzical ..Constantin Tar.ase-*. 
Fiecare cintec va fi interpretat de dte doi

soliști. Pe lingă ede 24'lucrări selecțio
nate în prima etapă a concursului vdr fi 
prezentate selecțiuni de. cele mai valoroase 
creații ale genului realizate în ultima vre
me, inclusiv succesele Festivalului de mu
zică ușoară romînească de anul trecut. 
Festivalul se va încheia cu an concert fes
tiv cuprinzând lucrările premiate.

(Aferpre»)
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Nocturnă la Stejaru
apele par a-și întârzia volbura, par 
a-și încetini murmurul.

Dar vin zorile, zorii zilei de muncă, 
soarele o îmbracă în zale de luptător 
pașnic — zalele luminii și Bistrița gră
bește, tînără spre zi, spre oameni, spre 
șantiere, spre viitor.

Amfiteatrul 
pădurilor

Grațieri acordate

de Consiliul de Stat

al Republicii Populare Romine
Pxintr-un Decret al Consiliului 

de’ Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne, enu» la 16 iunie anul cu
rent afnt grațiațl de restul pe
depsei ce mai aveau de executat 
un număr de 2 500 persoane con
damnate pentru infracțiuni contra 
••carității statului.

Acete Decret de. grațiere urmea
ză altor Decrete similare emise în 
decursul ultimilor ani de Consi
liul de Stat. Astfel, au fost gra
țiate de restul pedepselor la care 
au fost condamnate pentru infrac
țiuni împotriva securității statu
lui, în anul 196a — >304 per
soane, în anul 1963 — 2 982 de 
persoane, iar în 1964, printr-un 
Decret anterior, emis la 9 aprilie, 
2 464 de persoane. Se află în pre
gătire noi grațieri, astfel ca pînă 
la cea de-a XX-a aniversare a 
Eliberării patriei de sub jugul fas. 
dst, practic să nu mai exiște în 
Romînla deținuți pentru infrac
țiuni politice.

Grațierile acordate constituie o 
nouă expresie a tăriei de nezdrun

a-

cinat a orinduirii democrat-popu- 
lare. Profundele transformări în
noitoare care au avut loc în țara 
noastră — desființarea deselor 
exploatatoare, victoria socialismu
lui în toate sectoarele economiei 
naționale, avîntul industriei,
griculturil, culturii, ridicarea sis
tematică a nivelului de trai au 
consolidat și mai mult unitatea 
întregului popor în jurul partidu
lui și guvernului, devotamentul 
său față de cauza construirii so
cialismului. Prefacerile politice, 
sociale ți economice înfăptuite în 
anii regimului democrat-popular 
stau la temelia creșterii continue 
a conștiinței socialiste și fac po
sibilă folosirea pe o scară tot mai 
largă a feluritelor mijloace de in
fluențare obștească pentru comba
terea actelor antisociale.

Măsurile de grațiere creează ce
lor ce au încălcat în trecut legile 
statului posibilitatea reîntoarcerii 
la o muncă cinstită și utilă so
cietății.

Bistrița nu e numai a geografiei, e și 
a istoriei.

Uneori, în amurguri de aur și stâncă, 
la ceasul tăcerii, Bistrița își ascultă cîn- 
tăreții. Vine atunci o înfiorare de 
„frunză verdeu și de altunde urcă, pline

Tomnatec. Șesuri, Lala, Rotunda, 
Bitca plutașilor, Botuș...

Pădurile îmbracă amfiteatrul munților, 
de jur împrejur. Aici e zona forestieri
lor : tăietori de pădure, funiculariști, me-

bană, pentru masa de prinz. Domnește 
înăuntru căldura și intimitatea aceea 
care te îndreptățesc să numești o locuin
ță „acasă". Ceaunașul, pălăriile, ruc
sacurile, aburii mîncării la bucătărie ; 
dincolo — planiglobul pentru călătoriile 
de seară „Noutăți pe harta lumii", căr
țile bibliotecii volante și caietul citito
rilor din care simți grija meticuloasă a 
maistrului Gavrilă Hanțing, conducăto
rul cercului de citit și unul dintre cei 
mai pasionați cititori de la Tomnatec. Și 
în vreme ce, afară, ultimele rafale ale 
iernii caută să sperie pe nu știu cine, 
aici se întocmește următoarea etapă a 
campaniei de împăduriri, întârziată puțin 
de iarna lungă. Sînt de față inginerul- 
șef din partea I.F.-Iacobeni, tovarășul
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de miez și tâlc, cuvintele humuleșteanu- 
lui Ion Creangă; și din altă parte răsar 
pașii drumețului Calistrat Hogaș, cu pă
lăria și mantia sa romantică și cu opin
cile din piele de vițel — ciudată apari- 
ție prin Munții Neamțului; pentru ca 
dintr-o operă cit o istorie, să se audă 
nemuritoarele povestiri adevărate ale lui 
Mihail Sadoveanu. Sînt asemenea 
amurguri, pe Bistrița; în ceasul acela

canid, plutași. Pînă in nordul acesta ple
tos de păduri, își întinde hotarul I.F.-ul 
Iacobeni.

62 000 de hectare-pădure I
Tomnatec. Una din zăpezile lunii mai 

se învîrtejește afară, ascunzînd vederii 
Pasul Prislopului. Aici, la un „pas" de 
Maramureș, lucrează brigada de tăietori 
a lui Timiș Nicoară Scorobonacă — 23 
de oameni spătoși, cu mîinile late și 
frunțile înalte. Acum s-au strîns în ca-

Nichiforel din partea Ocolului silvic 
Cîrlibaba, maiștrii pădurari... Așadar, 
totalul de împădurit, pe I.F. Iacobeni — 
1130 de hectare: 810 hectare la secto
rul Cîrlibaba, 300 la sectorul Iacobeni; 
20 de hectare' s-au plantat la Cîrlibaba, 
prin muncă patriotică, iar la Iacobeni — 
30 de hectare. Pentru următoarele zile 
trebuie să se dea asaltul. 4 milioane de 
puieți de molid și foioase, din pepinie
rele de la Botuș, Deaca, Țibău, Cîrlibaba

au fost plantați deja. Pădurile tinere... 
30 de tineri într-o cabană din apropiere 
așteaptă ca vremea să se limpezească 
puțin, să pornească din nou la plantat. 
De cele mai multe ori se lucrează chiar 
și pe ploaie; pe cîte un versant întreg, 
oameni, sub pelerine de plastic, plan
tează.

...Așezarea de la Șesuri « un centru 
forestier în toată puterea cuvîntului. 
Cabanele din lemn, clubul, cantina, bi
rourile... Peste tot te întâmpină lucruri 
care au devenit obișnuite pentru oamenii 
din zilele noastre: lumina electrică, bi
blioteca, Școala pentru cei 8 elevi etc.

Aici, la Șesuri, trebuie făcut popas 
mai lung. Trebuie cunoscuți tinerii 
fruntași Scoropan Martin, lohan Tomazi, 
fasonatori, sau Gheorghe Doboș care 
mînuiește fierăstrăul electric. Sectorul 
Șesuri este unul dintre cele mai bune, 
ca realizări. Calificarea, valorificarea 
masei lemnoase și calitatea produselor 
sînt dteva probleme care aduc în con
temporaneitate vechea meserie de tăietor* 
de pădure. Dar noul te întâmpină mai 
ales, prin oameni. Prin oamenii aceștia 
mari, impresionanți, care muncesc ore în 
șir în ploaie, iar apoi umplu sala clubu
lui la o seară literară „Eminescu — 
steaua poeziei noastre"; la tinerii aceș
tia care mai învîrtesc jocurile pe scena 
clubului din inima muntelui și fac repe
tiții la brigada artistică; noul, la oame
nii aceștia de la Șesuri care se angajează

FLORENȚA ALBIT

(Continuare în pag. a Il-a)

Ne-am oprit la S.M.T. 
Ianca, raionul Făurei cu 
gtndul să ne informăm 
despre mersul lucrărilor de 
reparații. Ideea noastră n-a 
putut fi realizată: mecani
zatorii de la S.M.T, Ianca 
terminaseră reparațiile. Ul
timele combine și tractoa
re, după ce făcuseră roda
jul, se pregăteau să ia dru
mul ogoarelor. Acest mo
ment a fost surprins pe 
peliculă și de fotoreporte- 

, rul nostru.
Dar asta nu înseamnă că 

în stațiune o zi de lucru nu 
consemnează evenimente 
care să rețină atenția. Di
rectorul stațiunii, tovarășul 
ing. Andrei Cojocaru și in
ginerul mecanic șef, tova
rășul Alex. Bunget au fă
cut o scurtă trecere în re
vistă a evenimentelor pe
trecute în ziua de 13 iunie. 
Le redăm și noi pe scurt, 
considerînd că relatarea nu 
mai comportă nici un fel 
de comentarii.

— Tinerii mecanizatori 
Gavrilă Pungă, Nicolae 
Neacșu și Gh. Neacșu au 
făcut rodajul ultimelor 3 
combine și au plecat cu ele 
la brigăzile de tractoare 
(imaginea de sus).

— Ionel Popa și Alex. 
Maraloiu au terminat și ei 
reparațiile la cele 2 trac
toare. Cu asta s-a pus 
punct acestui capitol.

— Azi s-au distribuit 
brigăzilor primele 3 com
bine universale pentru si
loz.

— S-a definitivat repar
tizarea absolvenților școlii 
profesionale de mecanici a- 
gricoli în brigăzile în care 
vor lucra de acum înainte.

— în depozitul de carbu
ranți au intrat 7 tone de 
motorină și tot azi a fost 
expediată jumătate din ea, 
la brigăzi.

— La instructajul pri
vind reglarea, funcționarea, 
îngrijirea și exploatarea 
combinei C 1 au participat 
absolut toți tractoriștii ca
re vor lucra pe aceste ma
șini și cei 16 șefi de bri
găzi..

— De la brigăzile de 
tractoare a sosit vestea că 
cele 6 prese de balotat 
paie, reparate în ateliere au 
fost supuse primului exa
men, balotatul lucernei. Ele 
se comportă bine. A fost 
balotată lucerna cosită de 
pe circa 200 de hectare.

Au mai avut loc și alte 
evenimente. Fiecare din 
ele își are semnificația lui 
pentru activitatea stațiunii 
in această perioadă. Se 
cuvine a sublinia, în în
cheiere, că la S.M.T. Ianca, 
așa după cum reiese din 
cele arătate mai sus, în li
nii mari, au fost terminate 
pregătirile pentru seceriș. 
O atenție deosebită se a- 
cordă acum perfecționării, 
în continuare, ale cunoștin
țelor profesionale a tuturor 
mecanizatorilor. începută în 
stațiune, această acțiune 
va continua și acolo în 
cîmp, la brigăzile de trac
toare.

V. VASILE



O cerință permanentă
pentru specialiști

lanul tehnic al 
Uzinei „Electropu- 
tere“ pe anul în 
curs are ca princi
pale obiective asi- 

, milarea unor noi 
produse, aplica

rea unor procedee tehnologice 
noi, mecanizarea în continuare 
a operațiunilor care necesită 
un volum mare de muncă, e- 
fectuarea unor cercetări teh
nico-științifice de importanță 
deosebită pentru dezvoltarea 
producției. Realizarea acestor 
obiective cere din partea ingi
nerilor și tehnicienilor cunoaș
terea curentă a noutăților 
științifice și tehnice, însușirea 
celor mai eficiente soluții teh
nologice.

La noi, forma principală de 
cunoaștere și studiere a nou
tăților tehnice este documen
tarea, care se realizează fie 
printr-o informare personală, 
fie prin intermediul serviciilor 
de documentare. Biblioteca 
tehnică a uzinei dispune de 
peste 35 000 volume la care se 
adaugă alte cîteva sute de pu
blicații de specialitate din țară 
și străinătate. Documentarea 
personală se face prin inter
mediul listelor de cărți noi, fi
șelor de informare pentru re
viste, standarde, prospecte noi 
etc. Adesea se face însă apel 
la biroul de documentare al 
uzinei, care rămîne sursa 
principală de informare și co
ordonatorul acestei activități. 
Aici au loc consultații, se dau 
Indicații metodice pentru găsi
rea documentației necesare. Se 
fac traduceri din publicațiile 
străine, se procură sub formă 
de fotocopii și microfilme ma
terialele importante ce nu se 
găsesc la biblioteca uzinei.

Pentru ușurarea activității 
de documentare personală, la 
serviciile de bază și secțiile 
uzinei, s-au înființat 42 de bi-

blioteci volante dotate cu căr
țile și revistele necesare 
activității de proiectare și cer
cetare. în cadrul serviciilor și 
secțiilor s-au creat 41 de colec
tive de documentare care stu
diază în mod organizat mate
rialele apărute și le selecțio
nează în scopul aplicării lor în 
producție. Această acțiune este 
mai bine organizată la servi
ciul tehnic al fabricii de trans
formatoare care și-a format un

stră pentru îmbogățirea per
manentă a cunoștințelor pro
fesionale ale inginerilor și teh
nicienilor. o constituie propa
ganda tehnică prin conferințe. 
Aceasta se desfășoară pe baza 
planului comun de propagandă 
tehnico-documentară întocmit, 
la indicația comitetului de 
partid, de către conducerea ad
ministrativă în colaborare cu 
comisia de ingineri și tehni
cieni de pe lîngă comitetul 
sindicatului și comitetul 
U.T.M. Planul conține confe
rințe la nivelul serviciilor teh
nice, secțiilor de producție și 
atelierelor și răspunde cerin
țelor cele mai actuale ale 
producției. El a fost îmbogățit 
pe baza experienței acumu
late în anul trecut și a fost 
completat cu forme noi ca : ci

miofflm
mriuiOK

TEHNICO-STIINTIFICE
fișier pe probleme, execută cu 
forțe proprii cercetări docu
mentare și editează un buletin 
informativ pentru uzul fa
bricii.

In luna trecută a fost or
ganizată o consfătuire pe teme 
de documentare. Subliniind 
realizările mai importante ob
ținute, referatele ca și dis
cuțiile au indicat o serie de 
probleme ce trebuie rezolvate. 
Subliniem cîteva : îmbunătă
țirea muncii desfășurate în 
grupele de documentare din 
secții și servicii, întocmirea 
fișierului 
periodice, 
prospectoteci

O altă formă folosită cu 
bune rezultate și în uzina noa-

pentru publicații 
amenajarea unei 

centrale etc.

cluri «cnferințe tehnice pe 
teme actuale — susținute de 
specialiști din afara uzinei — 
săptămîna cărții tehnice, con
sultații documentare și altele.

O contribuție importantă în 
ridicarea nivelului de cunoș
tințe profesionale al persona
lului tehnic, a avut-o organi
zarea schimburilor de expe
riență și a sesiunilor de comu
nicări tehnico-științifice. Pro- 
iectanții noștri de autoutilare 
au studiat, bunăoară, expe
riența uzinelor „Steagul Roșu" 
și „Tractorul" din Brașov, în 
domeniul mașinilor-agregat. 
Un număr mare de ingineri și 
tehnicieni care au făcut parte 
din diverse delegații de specia
liști au informat restul perso-

naiului tehnic, la reîntoarcerea 
în uzină, asupra constatărilor 
făcute cu ocazia vizitării unor 
întreprinderi sau expoziții din 
țară și de peste hotare, au ți
nut referate ilustrate cu ma
terial documentar.

Acțiunile inițiate în scopul 
ridicării gradului de pregătire 
profesională a inginerilor și 
tehnicienilor au avut ca rezul
tat creșterea competenței aces
tora în rezolvarea problemelor 
de proiectare în uzină. Au fost 
obținute rezultate însemnate 
pe linia asimilării de noi pro
duse și modernizarea tipurilor 
mai vechi. S-a trecut astfel la 
fabricația seriilor unitare de 
mașini electrice și transforma
toare, s-au proiectat și execu
tat noi tipuri de aparate elec
trice de medie și înaltă ten
siune și s-au adus o serie de 
îmbunătățiri calitative locomo
tivei Diesel-electrice.

Prin reproiectarea seriei de 
mașini asincrone de curent al
ternativ au fost reduse gabari
tele și greutățile cu peste 10 
la sută față de vechile tipuri, 
iar la mașinile sincrone cu 
peste 8 la sută. Noua serie de 
transformatoare de măsură de 
35 KV, care înlocuiește cons
trucțiile vechi, disparate, adu
ce o economie de 1 400 000 lei 
pe an, iar prin unificarea 
construcțiilor se reduce simți
tor greutatea și gabaritul.

S-au obținut realizări impor
tante și pe linia de autoutilare 
și modernizare de utilaje. 
S-au întocmit proiectele și 
sînt în curs de execuție o se
rie de alte utilaje și instalații 
importante.

Deoarece adaptarea și apli
carea a tot ce este bun și folo
sitor în știința și tehnica mon
dială se poate face numai cu 
personal tehnic bine pregătit 
din punct de vedere profesio
nal, activitatea de ridicare a 
nivelului de cunoștințe a ingi
nerilor și tehnicienilor va con
stitui și pe viitor o problemă 
de care uzina se va preocupa 
în mod deosebit.

Ing. E. MÎRZAN 
șef de serviciu 
Ing. I. ROMEE 

adjunctul șefului serviciului 
tehnic central — Uzina 

„Electroputere" — Craiova

• Uzina cu

de cîmp 
în întrecere

în ultimele zile, profitînd de 
timpul frumos, colectiviștii din 
comuna Mihăiești, raionul 
Drăgănești-Olt, regiunea Ar
geș, au intensificat ritmul lu
crărilor de întreținere a cul
turilor prășitoare. Ei au efec
tuat prașila I mecanică și ma
nuală și răritul la floarea- 
soarelui, iar la sfecla de zahăr 
s-a executat buchetatul pe în
treaga suprafață.

La cultura porumbului au 
fost prășite mecanic toate cele 
632 de hectare, iar manual a- 
proape 500 de hectare. Zilele 
următoare se va trece cu toa
te forțele la executarea celei 
de a doua prașile la sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui.

Fruntașe la executarea lu
crărilor de întreținere a cul
turilor prășitoare sînt brigăzi
le conduse de comuniștii Ale
xandru Gigina, Jane Tîrno- 
veanu și Constantin Crăciun. 
Ei au fost, de altfel, primii și 
la însămînțarea acestor cul
turi.

VASILE T BIȘAG
colectivist

300 de elevi

® Emblema scolii

mergem emblema uzinei

CÂRTI noi
„MAI REPEDE

CA GINDUL"
Prin nenumăratele 

sale aplicații, datori
te în special calcula
toarelor electronice, 
cibernetica pătrunde 
azi în tot mai multe 
domenii de activitate. 
Recent, literatura de 
informare științifică 
pentru tineret s-a 
îmbogățit cu o nouă 
lucrare, datorită prof. 
Edmond Nicolau, cu
noscut atît prin lu
crările sale de spe
cialitate cît și prin 
activitatea de răspîn- 
dire a cunoștințelor 
științifice în dome
niul ciberneticii.

Noua lucrare apă
rută este intitulată în 
mod sugestiv „Mai 
repede ca gîndui" 
tocmai pentru a sub 
linia marea viteză de

lucru a actualelor 
calculatoare electro
nice, viteză ce poate 
ajunge la două mili
oane de operații pe 
secundă.

Lucrarea începe 
prin a introduce pe 
cititor în cîteva din 
problemele r;atema- 
tice legate de bazele 
ciberneticii, anume : 
logica matematică și 
teoria mulțimilor. Cu 
această ocazie se con
stată că este posibil 
ca atunci cînd lucru
rile sînt prezentate 
de un bun cunoscător 
al problemelor, chiar 
și probleme deosebit 
de abstracte să fie 
expuse într-un mod 
accesibil cercurilor 
largi de nespecialiști.

In continuare, se

arată cum cu ajuto
rul acestui instru
ment matematic se 
poate înțelege func
ționarea calculatoa
relor digitale. Un ca
pitol este rezervat 
modelelor electronice.

In a doua parte a 
lucrării se prezintă 
cîteva din cele mai 
actuale aplicații ale 
ciberneticii : condu
cerea optimală a în
treprinderilor indu
striale. automatiza
rea traficului fero
viar etc. Se expun, de 
asemenea, unele pro
bleme în legătură cu 
unele metode mate
matice noi dezvolta
te, în special în le
gătură cu cibernetica 
și calculatoarele digi
tale, oum ar fi, de 
exemplu, programa
rea liniară a trans
porturilor în vederea 
realizării lor în con
diții optime.

Ing. A. POPOVICI

„ADOLESCENȚA"
Cartea tratează 

probleme de mare în
semnătate pentru e- 
ducația tinerilor care 
sînt la vîrsta majo
ratului. Ea continuă, 
sub anumite aspecte, 
o altă lucrare dato
rată acelorași autori, 
referitoare la preado
lescentă, apărută cu 
un an în urmă. Avem, 
așadar, de-a face cu o

serie de lucrări des
tinate tinerilor, cu 
intenția de a-i sfătui 
în cîteva probleme 
esențiale ale perioa
delor de formare prin 
care trec, probleme 
privind atît dezvolta
rea fizică, dar și 
psihică, orientarea 
profesională, auto- 
educația etc. Realiza-

tă de către un medic 
(Dr. Marcela Pitiș) și 
de un psiholog (C. 
Păunescu) lucrarea 
are, în plus, meritul 
unei contribuții știin
țifice la elucidarea 
unor probleme care 
interesează tineretul.

M. HUSMAN

Bucuria succesului! (Stu
dentul Eugen Anghel din a- 
nul I, grupa 142 a Facultății 
de geologie tehnică de la 
Institutul de Petrol, Gaze și 
Geologie din Capitală, a 
obținut nota maximă la 

examenul de chimie)

Foto : AGERPRES

• De la Năvodari la Baia Mare

învățăm ?

I? A F E
GRUPUL

ȘCOLAR

PETROL

CHIMIE

NĂVODARI

T
15,15; 17; 19; 21), Lu- 
18,15; — grădină ora 
15; 17; 19; — grădină

CINEMA

Lacul de acumulare Bicaz. Călătoria plutelor se încheie aici, la poalele Ceahlăului

MADAME SANS-GfîNE — film pentru 
ecran panoramic, rulează la Patria (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). CEI TREI 
MUȘCHETARI — cinemascop (ambele se
rii) rulează la Republica, (orele 9; 12,45; 
16,30; 20,30), București (orele 8,45; 12,30; 
16,15; 20), Excelsior (orele 9; 13; 17; 21), 
Gri vița (orele 8; 12; 16; 20), Melodia (ore
le 9; 12,45; 16,30; 20,15), Modern (orele 
9,45; 13,30; 17,15; 20,45), Arenele Libertă
ții (ora 21,15), Patinoarul 23 August (ora 
21), Grădina Doina (ora 21). CERUL ȘI 
MOCIRLA rulează la Carpați (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20,15), Festival (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21 — grădină ora 20,15), 
Flamura (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20), Sta
dionul Dinamo (ora 21). OMUL DIN FO
TOGRAFIE rulează la Capitol (orele 9.30; 
11,45; 14; 16.15; 18,45; 21 — ora
2030). Aurora (orele 10; 12; 18.15;
— grădină ora 2030). ANOTIMPURI ru
lează la Giulești (orele 9; 11.15; 13.30: 
15,45; 18: 20.15). LUMEA COMICA A LUI 
HAROLD LLOYD rulează ia Victoria (o-

rele 9,30; 11,15; 13; 
ceafărul (orele 16; 
20,30), Lira (orele 
ora 20,30). HARAKIRT — cinemascop ru
lează la Central (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). LIMUZINA NEAGRA — ci
nemascop rulează la Lumina (orele 
10—14 în continuare; 16; 18,15; 20,30). LO- 
COTENET CRISTINA rulează la Union 
(orele 15; 17; 19; 21). SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTĂ rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30; diminea
ța program pentru copii ora 10). QIVI- 
TOQ — ÎN GRĂDINA ZOOLOGICA — 
rulează la Timpuri Noi (orele 10—21 în 
continuare). CEI PATRU CĂLUGĂRI — 
rulează la înfrățirea între popoare (orele 
10; 16: 18.15; 20,30), Arta (orele (14,30;

adină ora 20,15), Flo- 
5; 20.30) POMPIE

RUL ATOMIC rulează la Cultural (orele 
15; 17; 19: 21). AM AJUNS ȘI REGE ru
lează la Feroviar (orele 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

La 3 km de Mamaia, spre 
capul Midia, se înalță Uzinele 
de superfosfați și acid sulfuric 
Năvodari. Cine trece pragul 
uzinei și-i străbate secțiile nu 
poate să nu observe, alături 
de muncitori, grupuri de ti
neri (uneori prea tineri ca 
să-i confunzi cu muncitorii) 
măsurînd cu gravitate apara
tele sau notîndu-și ceva în 
caiete. Aceștia sînt elevi ai 
școlii profesionale care func
ționează pe lîngă uzină. 
Școala e nouă, ca și uzina. 
Anul acesta va intra în pro
ducție a treia promoție de ab
solvenți. „Va intra" este un fel 
de a spune, căci o mare parte 
din absolvenții școlii rămîn 
aici, în uzină. Evenimentul, 
deși festiv, a căpătat de mult 
coordonatele obișnuitului. Pen
tru că școala se află în incin- 
ta uzinei, pentru că elevii își 
petrec aici, în practică, o 
bună parte din timp, pentru 
că muncitorii îi privesc, ca pe 
adevărați tovarăși de muncă. 
De altfel, în limbajul localni
cilor, Grupul școlar petrol- 
chimie de la Năvodari se mai 
numește și „Uzina cu 300 de 
elevi'. Iar elaiii jtiB cum să 
răspundă cinstei țarc li se 
face. Emblema' pe care o poar
tă pe mâneca uniformei nu 
reprezintă numai școala, ci și 
uzina. Mai ales uzina. In dis
cuții, în adunările generale 
U.T.M., în întreaga lor activi
tate, ei privesc totul cu matu
ritate din perspectiva viitoru
lui muncitor.

Profilată pe două meserii, 
școala oferă elevilor condiții 
optime de viață și studii. Toți 
elevii sînt bursieri — au la 
dispoziție gratuit cantină, că
min și îmbrăcăminte. Timp 
de 3 ani ei pot învăța una din 
cele două meserii : a) operator 
chimist în fabricarea compu
șilor anorganici ai sulfului și 
îngrășămintelor fosfatice; b) 
mecanic de întreținere a utila
jului chimic și de rafinării. 
Materiile de specialitate (teh
nologia meseriei, electrotehni
că, chimie tehnologică, meca
nică tehnică etc.) sînt predate 
de către specialiști — cei mai 
buni ingineri ai uzinei. Labo
ratoarele și atelierele bine 
utilate, cu care este înzestrată 
școala, îi ajută pe elevi să

descifreze mai ușor tainele 
meseriei, s-o stăpînească te
meinic, s-o îndrăgească. La 
fel și cele 8 000 de volume din 
biblioteca școlii, ca și bogata 
bibliotecă tehnică a uzinei, 
începînd din anul II, elevii 
fac trei zile pe săptămîna 
practică în uzină, urmînd ca 
trimestrul III din ultimul an 
școlar să-l efectueze în între
prinderile pentru care se pre
gătesc și în care vor lucra 
după terminarea școlii. La 
absolvire li se înmînează cer
tificatul de muncitor calificat.

O convorbire cu tovarășul 
inginer Aurelian Stoica, di
rector de studii, ne oferă ta
bloul vast al întreprinderilor 
industriale în care lucrează în 
prezent foștii elevi ai școlii.

— De la Năvodari pînă la 
Baia Mare, în toate citadelele 
industriei chimice se pot în- 
tîlni absolvenți ai școlii noas
tre. Fabrica de celuloză de la 
Palas, Combinatul chimic din 
orașul Victoria, la Baia Mare 
ca și în Copșa Mică, — iată 
numai cîteva locuri unde foștii 
noștri elevi și-au cîștigat pre
țuirea celorlalți muncitori. De 
la mulți dintre ei primim pe 
adresa școlii Sțcris&rî î$~care 
ne vorbesc despre munca lor, 
despre succesele și bucuriile 
lor.

Alții au rămas aici, în uzi
nă. Voicu Dumitru lucrează 
la linia de superfosfați, Tapeș 
Alexandru la prepararea aci
dului sulfuric. Cu toate că au 
absolvit școala numai cu un 
an în urmă, pentru calitatea 
muncii lor, pentru cunoștin
țele temeinice pe care le stă- 
pînesc, ei au fost încadrați 
deja în categoria a V-a de sa
larizare. E un merit și o mîn- 
drie a lor că lucrează într-o 
uzină care produce îngrășă
minte chimice pentru agricul
tura noastră socialistă. E, în 
același timp, o dovadă a pre
gătirii temeinice pe care o 
primesc elevii în școală...

Anul acesta școala primește 
absolvenți a 7 clase elemen
tare din toate regiunile țării. 
Pentru aceasta ei trebuie să 
fie recomandați de către în
treprinderi cu profil chimic, 
unde vor lucra după absol
vire.

ION ANDREIȚĂ

Dialogul patriei cu timpul
(Urmare din pag. I) 

să depășească planul pînă la 23 August, 
cu 250 mc lemn și care, cu ocazia de
plasării brigăzii tehnico-științifice a I.F.- 
ului, la gura de exploatare, au pus în
trebări de felul (păstrez formularea în
tocmai) :

— A existat sau nu poetul și scriitorul 
Homer ?

— Pe ce se bazează teoria lui Darwzn, 
asupra obîrșiei omului ?

— Cum se explică că o parte din nori 
se încarcă cu electricitate pozitivă și al
ții cu electricitate negativă ?

— Cu ce viteză se deplasează Pămîn- 
tul în Cosmos ? Cum se calculează a- 
ceastă viteză, avînd în vedere că în 
Cosmos nu se află un punct fix pentru 
orientare ?

M-am oprit mai pe larg la acest (apa
rent) amănunt, tocmai pentru a arăta 
evidența acestui nou, nu în mirări și în 
întrebări naive, ci în raționamente ma
ture care țin de-acum de o cultură ge
nerală, de o frământare intimă a oame
nilor.

Călătoria continuă. Lăsăm în urmă 
centrul forestier — Șesuri, funicularul 
de la Rotunda, haiturile pentru plutărit 
și ajungem la Bîtca, cabana și lacul de 
unde pornesc cele mai multe plute. Dar, 
pentru a face cunoștință cu plutașii, să 
coborîm în Ciocănești, satul cu cea mai 
veche tradiție în plutărit. din sus de 
Dorna.

Se spune că plutăritul e vechi pe 
Bistrița. într-o monografie a raionului 
Vatra-Dornei se dă chiar o dată dintr-un 
document: încă din 1446, în vremea lui 
Ștefan cel Mare, se vorbește despre plu
tărit.

Șeful brigăzii de plutași este Viorel 
Drăgan, om tînăr de 28 de ani. E acest 
Viorel Drăgan mic de statură, de mirare 
chiar față de tovarășii lui spătoși și pie- 
troși. Dacă își ia pălăria de pe cap, își 
dă jos mantaua impermeabilă și cișmele 
înalte, rămîne ca un flăcăiandru subțire, 
cu ciuful castaniu, tuns scurt și ochi 
gravi — copilărești. Dar adevăratul Vio
rel Drăgan (care s-a impus tovarășilor 
săi ca plutaș prin agerime și pricepere, 
iar ca secretar de partid prin buna or
ganizare și prin grija pentru ceilalți din 
brigadă), trebuie cunoscut conducînd 
pluta cu mișcări iuți, împărțind oamenii 
și plutele în zori, la hait, împreună cu 
mai vîrstnicul Bădița Hărăluță; prelu- 
crînd cifrele de plan (pe luna aprilie — 
22 000 mc de lemn au avut de transpor
tat plutașii: au realizat 25 000 mc) ; tre
buie auzit cînd dă ultimele indicații, la 
Bîtca, înainte de pornirea plutelor : 
„Atenție la închisori, să nu se rumpă 
lemnele !".

Tovarășii săi povestesc uneori, cum l-a 
luat haitul, la începutul lui aprilie pe 
cînd luptau cu gheața Bistriței, cum a 
acționat în cutare sau cutare împreju
rare. Dar Viorel Drăgan e tăcut din fire 
și nelăudăros. Iar dacă e să laude, apoi 
îi laudă pe Lehaci Traian care (ca și el, 
Viorel Drăgan) a primit insigna de frun
taș în producție; pe Moldovan Dumitru, 
Morar Vasile, Leliuc Dumitru care fac 
parte din echipa de dansuri a plutașilor 
și pe Șcheu Dumitru care conduce for
mația de dansuri. Pentru că, trebuie să 
știți, ciocăneștenii nu sînt numai vestiți 
plutași, ci și vestiți dansatori. Formația 
lor de dansuri — 20 de perechi, toți 
muncitori forestieri cu fetele și nevestele 
lor — și taraful de fluierași, conduși de 
Nistor Giosan au repurtat multe succese 
pe scenele concursurilor raionale și re
gionale...

E aici, la Ciocănești, un meșter zidar : 

Dumitru Tomoioagă. Ce pune el în li
nie, de se armonizează cu altă linie, în 
culoare — de începe să cînte ? Și cîte 
fețe noi arată satul azi, șoselei turistice 
care va trece spre Maramureș, în partea 
aceasta de țară ! Chenarele naționale — 
motivul geometric — deschid ferestre 
spre arta poporului nostru, de veacuri 
și veacuri.

Și, un amănunt plin de semnificație: 
astăzi, la sfatul popular al comunei, au 
fost cerute încă 11 autorizații pentru 
construcția de case noi. Acestea se vor 
alătura căminului nou iluminat cu neon 
(se pare că această instalație cu neon, 
pe scenă, a fost cam zguduită la prima 
ei întîlnire cu dansatorii — plutași care 
repetau „Ciocăneșteanca") ; se vor ală
tura celorlalte înnoiri ale satului: ra
diourile, mobila nouă și fiii care merg 
la școală, mai departe. Pentru că, totuși, 
plutăritul își va încheia istoria în cu- 
rînd...

Totuși, din zori cînd lumina înspicată 
cu brumă trezește pădurile și Bistrița e 
un șopot toată, și-o așteptare, trece din 
poartă-n poartă mașina care-i duce pe 
plutași în sus, spre Bîtca. Pe lacul hai
tului, plutele lungi din patru și cinci 
„table", așteaptă. Apa mfrre, adunată 
toată noaptea, își exersează puterea, ca 
pe o claviatură, pe catargele de molid. 
Și iată, sub un albastru clar ca un stri
găt tînăr, începe călătoria cu pluta spre 
Argestru, spre întreprinderile de indus
trializare a lemnului de la Vatra-Dornei. 
Leliuc Dumitru, plutaș-dansator, condu
ce tot într-un fel de dans pluta, înmlă- 
diind-o după mlădierile Bistriței...

Bistrița muncește. Planul plutașilor de 
la Bîtca, de a transporta în trei trimes
tre 190 000 mc de lemn este, într-un fel, 
și planul ei de producție.

Dar Bistrița mai are de muncă și mai 
jos. Acum intră, împreună cu lemnele, 
pe jghiaburile întreprinderii de indus

trializare a lemnului de la Vatra-Dornei. 
La sala gatere, la secția de lăzi, la 
hala de cherestea, sau la secția de stupi, 
pretutindeni te întimpină mașini moder
ne — fierăstraie panglică, mașini de 
rindeluit, noi.

Undeva, la secția lăzi, îți atrage aten
ția o tăbliță-afiș: „Nu lucra la a- 
ceastă mașină, dacă nu ești calificat!“ 
Intr-adevăr, problema calificării, a spe
cializării, este aici, ca pretutindeni în 
țară, imperativul zilelor noastre.

La mașina de care era vorba mai sus, 
lucrează doi tineri, căsătoriți, care s-au 
cunoscut și s-au calificat aici, care se în
trec în însușirea tainelor meseriei și în 
producție : Violeta și Ion Andraș. Ei_ rea
lizează zilnic cîte o normă și jumătate. 
Tot aici mai e la ordinea zilei și un alt 
imperativ, de care țin seama tinerii, mai 
ales: acela pentru o calificare univer
sală. Toți trebuie să învețe bine lucrul 
la toate mașinile secției.

Trecînd mai departe, la secția cheres
tea, faci cunoștință cu sortatorii, acești 
specialiști care cunosc fiecare calitate a 
lemnului, care știu să deosebească che
resteaua de molid de Coșna, vestită în 
multe țări ale lumii, de celelalte calități. 
Aici putem face cunoștință cu tînăra 
Ghizela Irimescu, șefă de brigadă la sor
tare, sau cu Viorica Vasiliu sortatoare 
și elevă la școala medie serală ; cu Vasile 
Alexei, secretar U.T.M. și fruntaș în în
trecerea socialistă, sau cu Dumitru Mi- 
hăiescu, dansator pasionat.
întreprinderea de industrializare a lem

nului se laudă mai ales cu buna calitate 
a produselor sale, cerute cu preferință, 
în multe țări. Astfel, Bistrița însăși iese 
din anonimat; între fluviile lumii și ale 
Europei, rîul carpatin își aduce aportul 
său la aceeași operă mare a oamenilor- 
munca.

Itinerar în adîncuri
Undeva, în adîncuri, acolo unde abia 

încep izvoarele, fără să-și cunoască nu- 
numele de Bistriță, de Dornă, de Neagra, 
Șarului — acolo sînt ascunse aceste co
mori — minereurile. Dacă s-ar face o 
secțiune în Munții Domelor, ele ar 

apare ca într-o vitrină fantastică. O 
vitrină, în mic, a bogățiilor subsolului, 
se găsește la serviciul geologic al între
prinderii miniere de la Vatra Dornei. Cei 
trei tineri geologi -— Maria Dănilă, Toa- 
der Mațenco și Nicolae Szekely aduc în 
traiste, din adâncul minelor, recolta lor 
zilnică. Apoi purced la sortarea lor 
după calitate. Cîteva din obiective
le geologilor de exploatare de la mi
nele Dornei sînt cercetările pentru găsi
rea procedeului de separare a carbona- 
ților și silicaților de mangan care se ex
ploatează în minele vechi ale Iacobeni- 
lor; metoda de dirijare a procesului 
tehnologic, pentru obținerea unei cali
tăți superioare, valorificarea resurselor 
naturale, integral...

Dar tot ei sînt cei care deschid o 
poartă spre viitor. Cercetările lor scor
monesc adîncul, în profunzime, desco

TINEREȚEA
——BM—B™—gKWiilll lllWlinil llllllllll II li Iii i MM—

perind noi și noi bogății. Astfel, aici, 
la Dealul Rusului, exploatare mai veche, 
ei fac o lucrare de cercetare pentru con
turarea zăcământului de mangan. Tot la 
Dealul Rusului, echipa condusă de geo
logi, datorită ridicării calificării, a ajuns 
la viteze de înaintare rapidă — 100 m 
liniari, față de 50—60 m liniari pînă 
acum.

Dar, centrul minier, cu tradiție pe va
lea Bistriței („Valea Fierului" — cum 
i-a spus, în cartea cu același titlu, Dra- 
goș Vicol) este Iacobeni, cu minele Ar
șița și Nepomuceni, mai cunoscute. Dacă 
mai sus, la Șesuri ori la Cîrlibaba, te 
întâmpinau adevărate centre muncito
rești forestiere, Iacobenii sînt un ade
vărat centru minier. El te întâmpină pe 
apa Bistriței, cu blocuri noi, cu un club 
„Minerul", cu furnicularele și cuptoare

le de prăjire a oxidului de mangan, cu 
școala profesională minieră.

Dar nu numai la Iacobeni, ci și la 
Șarul Dornei, la Dîrmoxa, la Nepomu- 
ceni, la Orata sau Argestru și în atîtea 
locuri, pe apa și pe afluenții Bistriței, 
— pe unde sînt guri de exploatare de 
mult știute, încep construcțiile care 
anunță centre miniere înfloritoare. 
Cît despre realizările minerilor din 
raionul Vatra Dornei, orice vizitator 
al Stațiunii Vatra-Dornei întîlnește ma
rile panouri cu fotografii și nume care 
popularizează inovațiile minerilor de 
aici.

în anul 1963, întreprinderea minieră 
Iacobeni a primit steagul de fruntașă 
pe raion, pentru inovații. „Mecanizarea 
încărcării cuptoarelor de prăjire a mi
nereului", aparținînd tînărului inginer 
Costică Soare și colectivului său, sau,

„Reducerea sterilului vizibil cu 1 la 
sută, din 4 la sută admis", performanță 
a șefului de brigadă Petru Măriuță, 
sau „Transportul minereului de mangan 
direct la rampa de încărcare", datorat 
lui Constantin Marchitan sînt tot atâtea 
inovații și soluții noi, rod al cunoștin
țelor și preocupării permanente de îm
bogățire a cunoașterii.

Spuneam, mai sus, că geologii des
chid, în egală măsură, porți spre tre
cutul pămîntului și porți spre viitor. O 
asemenea poartă spre viitor este șantie
rul de la Leșul Ursului, al marelui com
plex de industrializare minieră din mun
ții aceștia.

Coborînd de la Dorna, prin Cheile Bis
triței, pe la Zugreni și Toance — locuri 
de o frumusețe și o sălbăticie neîncepută, 
trecînd prin Broștenii copilăriei lui



Vara studențească Atletii continuă 
ascensiunea

(Urmare din pag. I) 

rașele, vor schimba impresii, 
vor lega prietenii.

Drumurile vacanței îi vor 
purta de-a lungul și de-a latul 
țării nu numai pe studenții 
care pornesc în excursiile de 
circuit, ci și pe acei care își 
vor petrece o parte a vacan
ței în satele și orașele natale, 
pe acei care se vor afla la 
practică sau vor rămîne în o- 
rașele universitare. Bunăoară, 
pentru acei care vor rămîne 
în centrele universitare, ca
sele de cultură, cluburile, ba
zele sportive care sînt puse 
la dispoziția studenților, tre
buie să-și profileze de pe a- 
cum programul pe specificul 
etapei pe care o vom inaugura 
— vacanța. Organizațiile 
U.T.M. și consiliile U.A.S.R. să 
se îngrijească din vreme de 
întocmirea unor programe zil
nice bogate, care să fie rodul 
consultării masei studențești 
și al valorificării experienței 
anilor trecuți, astfel ca ace
stea să înmănuncheze prefe
rințele și preocupările „bene
ficiarilor" — studenți. Cînd, 
dacă nu în vacanță, cînd cea
surile libere sînt mai nume
roase, studentul se va putea 
bucura din plin de tovărășia 
cărții de lectură, de desfăta
rea spirituală pe care ți-o 
prilejuiește vizionarea unui 
spectacol, a muzeelor, expozi
țiilor, participarea la audiții 
muzicale, învățarea cîntecelor 
și poeziilor! Iată de ce este 
atît de necesar .ca manifestă
rile culturale, atît de solici
tate de studenți, să ocupe lo
cul însemnat, ce li se cuvine, 
în programul de vacanță. E’.e 
vor fi o continuare — firește 
la alte proporții — a activită
ților din timpul anului uni
versitar. Studenții vor primi, 
așadar, zeci de invitații la o 
bogată viață culturală. Pro
gramul să fie afișat și anunța: 
încă de pe acum pentru ca 
studenții să știe ce surprize le 
pregătește această vacantă- 
să-și aleagă activitățile care-- 
interesează și la care doresc

participe ca spectatori, dar și 
ca organizatori.

Și studenții care își vor pe
trece o parte a vacanței în 
satele natale vor avea prile
jul unor preocupări foarte di
verse. Cu siguranță că se vor 
alătura, ca deobicei, părinților 
la treburile colectivei, iar în 
ceasurile de răgaz, scena că
minului cultural, terenurile 
sportive le vor sta la dispo
ziție pentru a participa, ală
turi de tinerii săteni și de ele
vii aflați și ei în vacanță, la 
activitatea cultural-artistirâ și 
sportivă.

Drumurile vacantei duc și 
spre numeroase gospocăru a- 
gricole de stat Ne qramtâw o 
imagine din pruncie zc* de 
vacanță : coloanele oe cami
oane care pornesc, P—ry de 
studenți și voie lamă, sțre 
GAS. Se pleacă la «axi pa
triotică ! Această piecare a 
devenit o tradiție F- 
două săptămir.i petrecuse pe 
ogoarele gospodâriSsr. ssar— 
cînd cu tinxie. sosesc, pe *- 
dresele facol^țăte sensor, de 

S. — acesra - 
de <*"****" 7 du: cw rJrese
universitare, vo? pseea. pe^trx 
mai li pa
triotică. EL vor avea sa 
* ia că ceva dm beuocti 
tei se datcevază $x 
din t-wyJ Jar 
ce pcven la mxars 
pre bT art=£ t.i 
cevâra^l-* fe

rse a -

Scenă din piesa „Oedip M Ccioa&c* — bob* poaatiesti • Teo- 
truhn jC. L KoCtirs**

rile institutelor, în colaborare 
cu alte foruri, au luat anul 
acesta măsuri corespunzătoare 
pentru buna organizare a 
practicii studenților- S-au al
cătuit cu grijă programele și 
s-au luat măsuri pentru crea
rea unor condiții cit mai bune 
de realizare a aresioea. Orga
nizațiilor U-TAL șî asociații
lor stiadentil-or Je revine sar
cina să-i indrjme pe studenți 
ti Mtifed ~ _rr. z. - 
lele de practică, să dovedească 
in pe șanrier. sau in
gospodâr-je, o daripiină seri
oasă. să respecte întocmai 
procraenul de zx=eă. Grupele 
de ssufesti să fie îndrumate 
să SsBOsească poebditățile ce 

se var crea pentru a parti- 
:spa ±_reet ti procesul de pro- 
âacșse. fc *. eoerea studierii 
cesor ssa. mdrrne procedee 
^ennxrur^jce . sâ sobele ajuto
ri ncnr Pxucg. tehnicienilor 

jc»e»r.-i_ ri_ :r penuu c:bin-
acrea sar totitice deprinderi 
prtter. să fie receptive la 
lirir-_e acestora. De aseme- 

ua*. ese rar trebui să contri- 
twe la mfiona unor iniția-

- ■ z fe vor
fisa peafna • cit mai bună fo- 
kcze a nailer de practică, 
rx: zr fi, bunăoară, studierea 
de cfere stadenți a unor teme 
eaee să fie apoi dezbătute în 
eemmie realiza-
iea onor piese și aparate 
paafirw laboratoarele facultăți- 
-•X : ...y.rea unor sesi-

.r:.2—e in care 
Mfetifc să facă comunicări 
i-r-pra rezultatelor obținute 
pa laăa stafierii in uzină a 
iSBeiar pe care le-au luat în 
cmetiR, organizarea unor 
ăexnaaeti științifice, a unor 
tiaapootoone etc. Dar nu nu
nti tifiL Oqpnizațiile U.T.M. 
s. zsoeatule studențești sînt 
cbereatie să se preocupe cu 
=ulti grt;â de alcătuirea unor
programe comune cu tinerii 
ansocten. care să cuprindă 
acfiWtofea ce se va desfășura

- - : •. z: :re ce muncă.
Si le ofere astfel studenților 

.. uhesm in in- 
ttegfiBe viafe afectivelor uzi- 

șantierelor, gospodării- 
:r atitizri de care își desfă- 

. u .m.-.ua Ex:s:ă o bună 
experiență și ea poate fi din 
pte valorificată, în colaborare
cr-'-câ cu organizațiile U.T.M. 
rin întreprinderi și sate. Să 
1-* Gfenm studenților posibili- 

I taeea ai pregătească în comun 
I ci tinerii muncitori activități 

rri rural-artistice și sportive, 
‘ ecoeursuri, schimburi de ex

periență, să-i invităm să por
nească împreună în excursii, 

| să se distreze împreună. Se
v?r crea astfel legături și mai 
tra.nice intre studenți și vii
torul lor loc de muncă.

Oriunde vom poposi pe iti- 
nerariile vacanței studențești 
vom întîlni semne care ne vor 
dovedi că se desfășoară o o- 
cihnă activă, bogată, intere
santă, care cuprinde masa lar
gă a studenților.

La 1 iulie, deci, vom porni, 
pe drumurile vacanței, alături 
ce studenți, și vom participa 
din toată inima la bucuriile 
Itr. Să le urăm cît mai multe 
bucurii, o vacanță plăcută, re- 

I coofortantă!

Premiera pieselor ..Oedip rege"
și „Oedip la Colonos-- la Teatrul „C. I. Nottara"

Teatrul „C. I. Nottara' a 
prezentat marți seara, in pre
mieră, în sala Magheru două 
tragedii de Sofocle: „Oed:p 
rege", în traducerea lui Mihai 
Nasta și „Oedip la Colonos", 
în traducerea lui George Fo- 
tino.

Piesa „Oedip rege" a fost

interpreta ti fe te Dicbisea- 
na. lua $ar fee Punea.
Radu ZXunârrun _ Serga Du- 
mstresez. MTtiar Ssrirreanu, 
Geta CSbriV Gr. Anghel 
Seetfeamx Lori zt Dis-
tribriha peess JMgp !• Co- 
lonoș' a cariat George 
Demetru, artist eaerri. Mag-

dalena Buznea, Cristina Tacoi, 
Florin Stroe. Ion Punea, Geor
ge Buznea, Gr. Anghel Sece- 
leanu și Ion Damian.

Regia și scenografia specta- 
eclriui sint semnate de Mir
cea Marosin.

(Agerpres)

Creangă, întîlnești, din nou, același 
cu pași de-o poștă peste aceste 
vechi. Șantierul este anunțat in felul cel 
mai obișnuit posibil, de mașini — ace<:*. 
cărăuși moderni, rivalele Bistriței. Prin
tre aceste mașini mai sînt și cursele, de 
trei ori pe zi, care aduc și duc minerii pe 
șantier. Din Borca, Broșteni, Holda, Ho'.- 
dița, Barnar, vin, la orele schimbului, 
mașinile încărcate. E, într-un fel, aceeași 
cursă, la aceeași oră matinală, care o- 
prește la porțile plutașilor. Dar aici, la 
Borca și Holdița, foștii plutași care aș- 
teaptă-n răscruci, au înlocuit pălăria cu 
pană de cocoș de munte, cu casca de mi
ner, iar țapina, cu lămpașul.

Începe aici, mai jos de Toance o isto
rie nouă. Iată, s-au ridicat, pe malul 
înalt, blocurile — locuință și birourile ; 
s-au plantat primii tei cu frunză mărun-

letor fe 7«fere h Broștem, s-a calificat 
eâă, ssmt; Dnutm Fedeleș, fost lega
tar ffefe, • feoefet ehectrician de 
wfe, iar Pare Rbsv, meccnic de loco- 
afeM te afei. Dsr șantierele nu califi
ci ante n daa ««mai o sumă 
ic aareftiafe; pe fantiere, oame- 
■n stat poți ta fața unor situa
ții cere cer MifefeMrea imediată, se rea
lizează ceea i^.c-esionaata creștere în 
speciclzuzea < leasă

Despre toate acestea, vorbește tovară
șul raaieafia Ckmae, secretar al comite
tului UJTJt. ti» Leșul Ursului, maistru 
miner, cd care a apărut primul în uni
forma de miner. Io setul lui, Broșteni. Era 
în 1955, and a absotoft școala tehnică; 
cam in aceez . vreme au început prime
le lucrări la Leșul Ursului. El spune 
simplu: ^ie-am învățat aici, armînd și 
beton înd“.

BISTRIȚEI
ta, s-au stabilit obiceiuri, s-au întemeiat 
primele familii ale șantierului.

Tunelul de peste 6 km care străpunge 
muntele spre Ostra-Gura Humorului, se 
apropie de sfîrșit. Întîlnești, într-un fel, 
emoția de la Bicaz, aceeași întrecere de 
la tunel-intrare și tunel-ieșire. De alt
fel, Nistor Fluture, maistrul care condu
ce brigada din capătul acesta, a lucrat ca 
artificier la tunelul Bicaz. Dincolo, la 
Ostra, brigada este condusă de Crișan. 
Cei de acolo dețin acum („deocamdată" 
— spun cei din brigada lui Flutu
re) steagul de fruntași. Entuziasmul 
specific tuturor șantierelor își gă- 
sește cel mai firesc vad, în întrece- 
-ea care se desfășoară în toate sectoarele. 
De altfel, trebuie spus dinainte, 60—70 
la sută din muncitorii șantierului sînt 
tineri. Astfel, Vasile Tomega, fost tă-

Din lunile de început, cînd se înainta 
numai cu 23 de metri, pînă în acestea 
de acum, cînd se înaintează cu 150 de 
metri, a mai trecut ceva vreme. Acum 
întrecerea continuă, cu mai multă tărie 
decît înainte. Mina de la Leșul Ursului 
se anunță ca una dintre cele mai mo
derne exploatări. Pentru utilajul cu care 
va fi înzestrată se pune de acum pro
blema unei înalte calificări.

In vreme ce în alte ascunzișuri 
ale ' muntelui, geologii află noi bogății, 
noi comori, pe apa Bistriței mai apare 
încă un punct însemnat cu roșu: Leșul 
Ursului.

Acolo, în adine, oamenii grăbesc; 
sus lucrează forestierii și plutașii, 
remorcile apropie lemnele de mari
le combinate; pădurile tinere cresc 
și viitorii specialiști învață în școlile 
elementare și în școlile tehnice. E o

Ploaia de sîmbătă după-a- 
miază care a îngreunat mult 
desfășurarea campionatului 
de atletism pe echipe al Ca
pitalei a fost urmată duminică 
de „ploaia" de recorduri. At- 
leții noștri fruntași, prof ițind 
de crîmpeiul de cer senin, au 
reușit din nou cîteva perfor
manțe remarcabile. In fruntea 
lor, recordul republican la a- 
runcarea discului de 55,16 m 
al Liei Manoliu, care o situia- 
zâ din nou și în acest an prin
tre primele șase aruncătoare 
ale lumii. Totodată, perfor
manța realizată îi dă drept de 
participare la Tokio.

Alt record, tot la aruncarea 
discului, însă la bărbați, a fost 
doborît de Vasile Sălăjan. Cu 
o constanță care îi demon^ 
strează forma bună în care se 
află, el a reușit să întreacă 
vechiul record (Virgil Mano- 
lescu 52,52 m) de trei ori în 
cadrul aceluiași concurs (53,05; 
53,21; 53,38 m, actualul re
cord).

La prăjină, re
cordul lui Petre â
Astafei de 4,60 m £
este desigur un 
popas scurt pe 
drumul pe care au 
pornit prăjiniștii U
noștri, de acomo- 
dare cu prăjinile 
supraelastice și de 
atingere a celor 5 
m înălțime la care 
au început să-și măsoare for
țele prăjiniștii de valoare 
înaltă.

Cu tot timpul neprielnic, C. 
Costache a reușit să îmbună
tățească recordul republican 
de juniori, de astădată cu cio
canul de seniori, obținînd 
57,35 m.

altă performanță superi
oară recordului republican de 
junioare a obținut și Valeria 
Bufanu la 80 m garduri cu 
11,4 sec. Dar această perfor
manță nu va putea fi omolo
gată deoarece a lipsit un ane- 
mometru. Aceste aparate de 
măsurat viteza vîntului sînt 
tot atît de necesare pentru în
registrarea performanțelor ofi
ciale ca și cronometrele sau 
ruletele. Federația de specia
litate trebuie să se ocupe cu 
seriozitate de procurarea ace
stor aparate simple, la toate 
bazele sportive și chiar la fie
care secție de atletism în par
te, fiindcă numai așa se pot 
respecta prevederile regula
mentului de desfășurare a 
competițiilor atletice, iar an
trenorii și tehnicienii pot a- 
precia just performanțele a- 
tleților lor. De altfel și în 
altă competiție desfășurată de 
curînd pe Stadionul Tineretu
lui, la săritura în lungime, 
fiind un anemometru neco
respunzător probelor atletice, 
pentru omologarea recordu
lui lui M. Calnicov-Simio-
nescu au fost necesare cal
cule numeroase de mecanică 
și trigonometrie, care să sta
bilească ajutorul „primit" de 
atleți de la vîntul din spate.

Concursul de sîmbătă a mai 
scos în evidență cîteva com
portări frumoase, dacă ținem 
seama de condițiile atmosfe
rice existente. Rodica Voro- 
neanu și Niculina Balea au 
sărit 1,60 m la înălțime pe o 
pistă de elan alunecoasă, 
Gheorghe Popescu a obținut 
74,79 m la suliță, N. Popov schi 
a sărit 7,25 m la lungime, iar 
N. Macovei a alergat, fără ad
versar de valoarea sa, 14,8 sec. 
pe 110 m garduri. De aseme
nea, cei 63,16 m ai lui C. Dră- 
gulescu la ciocan sint de re
ținut. Atleții continuă aproape 
zilnic ascensiunea, iar seria 
recordurilor a fost completată 
ieri după-amiază pe stadionul 
„23 August" unde Valeriu 
Jurcă și-a întrecut recordul 
stabilit de curînd la 400 m 
garduri. Noul record : 51,3 
secunde.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Vedere a noului cartier de locuințe din orașul Roman.

• Astă-seară, pe 
stadionul Partizan din 
Belgrad, se dispută 
meciul de fotbal din
tre selecționata divi
zionară din R. P. Ro- 
mînă și reprezentativa 
olimpică de fotbal 
a Iugoslaviei. Jocul va 
începe la orele 21

le 18, pe stadionul 
Republicii. în deschi
dere de la orele 16,15 
selecționata de juniori 
a Capitalei va întîlni 
pe Metalul București.

(ora

• Sîmbătă 20 iu
nie în parcul Di
namo clubul Dinamo 
organizează o după- 
amiază sportivă. Pe 
diferitele baze ale 
parcului se vor desfă
șura concursuri de

• Pe velodromul 
din orașul Plevna a 
început concursul 
internațional ciclist 
la care participă e- 
chipe de pistarzi 
din R. P. Bulgaria 
și R. P. Romînă. 
Proba de urmărire 
pe echipe a fost 
cîștigată de selec
ționata R. P. Romî
ne (Burlacu, Volo- 
șin, Duță, Bărbules- 
cu) care a stabilit 
totodată, și un va-

R.

R.P.R.). Gazdele 
prezenta o 
din care nu vor lipsi 
cunoscuții internațio
nali Radovici, Zamba- 
ta, Jucovici și Sa- 
mardjici. Din echipa 
divizionară vor face 
parte printre alții An
drei, Greavu, Dumi- 
triu, Hajdu, Năstures- 
cu etc.

vor
formație

PE SCURT

cestui meci, Federația 
italiană de specialita
te a selecționat ur
mătoarea formație: 
100 m, 200 m, ștafe
ta 4 X 100 m : Car- 
boncini, Meocci, Par- 
megiani, Sampani și 
Trio ; 400 m : Cesari, 
Nardi ; 800 m : Fer- 
rucci, Torello ; 80 m 
garduri : Bertoni, Ma
sotti; săritura în înăl
țime : Cacciavilani,
Giardi ; săritura în 
lungime : Vettorazzo, 
Trio ; greutate : Maz- 
zacurati, Ricci ; disc : 
Fancello, Ricci ; su
liță: Mazzacurati, Ri- 
cobono.

Primirea de către tovarășul Ion Gheorghe Maurer a ministrului economiei Belgiei
Președintele Consiliului de Miniștri al 

R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți la amiază pe dl. Antoine 
Spinoy, ministrul economiei Belgiei.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire care a decurs într-o atmosferă a- 
micală și la care au luat parte Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Victor Ionescu, ministrul 
comerțului exterior, și Ion Deleanu, ad
junct al ministrului industriei petrolu
lui și .chimiei.

A fost de față dl. Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei la București.

(Agerpres)

me-
vo-

haltere, atletism, 
ciuri de handbal, 
lei și întreceri de ci
clism pe velodrom. La 
orele 18 va avea loc 
meciul de fotbal E- 
lectronica — Metalul 
Floreasca.

loros record națio
nal CU timpul de 
4'45”5/10. Echipa 
bulgară a realizat 
timpul de 4'51 ”8/10 
La viteză, pe primul 
loc s-a situat cicli
stul bulgar B. No- 
vakov.

• S-a stabilit ca 
meciul restanță din 
cadrul campionatului 
cat. A de fotbal între 
echipele Steaua și 
U. T. Arad să se des
fășoare joi, de la ore-

• în incinta pati
noarului „23 August" 
din Capitală va avea 
loc astăzi de la orele 
17 dubla întâlnire in
ternațională de lupte 
olasice și libere dintre 
selecționatele R. P. 
Romîne și Japoniei.

© La 21 iunie, pe 
stadionul din orașul 
Bari, se va desfășura 
întâlnirea internațio
nală de atletism din
tre echipele feminine 
ale Italiei și R. P. Ro
mîne. în vederea a-

• Joi va avea loc 
la Roma, în cadrul 
preliminariilor turneu
lui preolimpic de fot
bal, meciul dintre re
prezentativele Italiei 
și R. P. Polone. Fede
rația italiană a alcă
tuit următoarea for
mație : Zoff, Poletti, 
Noletti, Rosato, Ber- 
celino, Ladetti, Do- 
menghini, Mazzola, 
Petroni, De Sisti, For
tunato.

(Agerpres)

N. Navasart, antrenor al lotului R.P.R. de caiac-canoe, dă indicații înaintea u- 
nui antrenament, echipajului de caiac format din Nicoară, Ivanov H., Ar- 

limov, Conțolenco

mișcare continuă, frumoasă, tînără, că
reia Bistrița i se armonizează prin miș
carea ei, prin tinerețea ei.

Cascadele luminii
Mai jos de Broșteni, te cuprinde din 

nou pacea pădurii. Te cuprinde, iarăși 
pădurea, în acest mai care, aici, e abia 
început de primăvară. Numai Bistrița are 
o febrilitate în murmur, o nerăbdare în 
curgere aproape de Poiana Teiului. Iată, 
niciodată, înainte nu mi-a părut valea 
atît de largă ca acum, cînd de pe un mal 
pe altul se arcuiește cu grație, viaductul 
de beton. Lung și subțire, apare în aceas
tă dimineață, nou ca lumina, ca lumea a- 
ceasta care se deschide spre lacul de a- 
cumulare. A mai rămas stingheră, dinco
lo de viaduct, Piatra Teiului și legenda 
ei. Cîndva, avea o anumită măreție, cum 
stătea în apa Bistriței misterioasă și de 
neclintit. Acum, de la înălțimea șoselei 
noi, îmi apare atît de mică piatra, cu le
genda ei!

O ultimă privire înapoi — și vaporul 
se desprinde de puntea debarcaderului 
— Bistricioara.

începe o nouă călătorie. Bistrița de 
acum e un rîu ridicat la puterea n —o 
mare în care încape, cum nu s-a în- 
tîmplat niciodată înainte, însuși Ceah
lăul, cu toate meterezele lui, în oglinda 
pe care i-o așterne lacul.

Și în timp ce plutim spre Bicaz, chem 
la un colocviu, amintirile. In timpul 
șantierului am bătut aceste sate cu pi
ciorul, kilometru de kilometru — acum 
nu se mai potrivesc, acestor locuri, no
țiunile de pas, de kilometru...

La Poiana Teiului cunoscusem prin 
1959 o tînără ingineră care lucra la dru
mul nou. Și iată, numele inginerei nu-l 
mai știu, a rămas undeva, în filele unui 
reportaj, dar șoseaua la care lucra, pen
tru prima dată în cariera ei de inginer, 
a rămas împrumutând ceva din statura 
ei subțire, unduită. La debarcaderul 
Hangu, unde oprește vaporul, într-o pri

măvară asemenea celei de acum, aproape 
de luna cînd avea să înceapă acumularea 
lacului, se vindeau, într-o răscruce, ră
saduri de garofițe și puieți de pomi 
fructiferi. Și mi s-a părut, acesta, cel 
mai frumos simbol al acelei strămutări 
pașnice: plecînd din vatra satului 
vechi, de lîngă merii care se îndoiseră 
deasupra portițelor vechi, luau meri și 
garofițe pentru pragurile caselor noi.

Izvorul Alb, Secu, Potoci... lată, plute
le se îndreaptă, remorcate de-o șalupă, 
spre rampa de încărcare-auto. Vapo
rul trece, cu liniștea unei noi permanen
țe, pe locurile acestea care încep o altă 
istorie.

S-a urcat la „Portul" Ceahlău un băie- 
țandru de 14—15 ani. A primit defilarea 
munților și pădurilor la pupa vasului, cu 
mîinile proptite pe șolduri într-un gest 
de stăpîn al locurilor și al istoriei lor. 
El e un contemporan al Bicazului! Și a- 
cum, cum stă, la fel de drept, pe puntea 
vasului, silueta lui se suprapune o clipă, 
peste barajul care a apărut în față; și-l 
domină.

Zi obișnuită la Bicaz. Turiștii veniți 
din toate regiunile țării au umplut ma
rea terasă; pe șoseaua care traversează 
coronamentul barajului se plimbă pere
chile tinere; se scriu ilustrate, se așteap
tă șalupele pentru plimbare; se aud che
mări, cîntece.

Cei care au cunoscut șantierul aud un
deva, dincolo de glasurile și chemările 
de-acum, vocile de-atunci. Dacă ai lovi în 
baraj cu un diapazon uriaș s-ar porni 
toată simfonia aceea, parte cu parte, ră
masă în lamelele de beton, în stânca spă
lată centimetru cu centimetru, în firele 
de beton vibrate și vibrînd de vocile, de 
inimile oamenilor care au crescut bara
jul.

S-ar mai auzi glasurile lui Moș Cozac 
și ale ortacilor săi și glasul tânăr al lui 
Traian Irimuș și poate vorbele de dra
goste pe care și le-au spus, pe atunci,

Gheorghe Stoica și iubita, astăzi soția — I 
atunci brigadieri la Bicaz. Azi, sînt | 
toți > la hidrocentrala de pe Argeș ; alții 
sînt altunde, pe alte șantiere, ducînd pre- I 
tutindeni, cu ei, tinerețea Bicazului.

Alții au rămas aici. Și apele pornite în 
jos de Stejaru au cunoscut treptele lu- I 
minii, așa cum ei înșiși, oamenii gene- | 
rației aceleia romantice și grave, au cu- . 
noscut treptele specializării, spre matu- I 
ritate. L

Și iată că, pereche rîului care pomeș- „ 
te în jos de Stejarul, se naște o Bistriță I 
aeriană, metamorfozată în kilowați. Stil- I 
pii înaltei tensiuni escaladează munții, - 
în aceeași curgere tumultuoasă, refăcînd I 
itinerarul Bistriței, înapoi, spre izvor; I 
în vreme ce, cealaltă Bistrița trece prin ■ 
cele 12 cascade — hidrocentrale, in aval I 
de Bicaz. Dacă această cădere a apei și ■ 
înălțări ale luminii, dacă aceste cascade - 
continue ar putea fi cuprinse cu ochiul, I 
de undeva, de sus! Și, ca la un apel, I 
Bistrița răspunde — prezent! — alături . 
de oameni.

Bistrița nu îmbătrînește. Nu se lasă ■ 
miturilor, nu-și încetinește undele, nu I 
se lasă cursului leneș. Are firea ■ 
oamenilor ale căror mîini trudesc, a | 
căror minte caută continuu: Bistrița | 
cunoaște febra acestei generații a . 
șantierelor, contemporană cu ea, tânără I 
ca ideile generoase și ca versurile „Mio- B 
riței". Atât de tânără, incit de la înălți- I 
mea barajului Bicaz, ca de pe o cumpă- I
nă a luminii, care echilibrează avalul 
și amontele, poți să vezi, poți deschide 
o fereastră, cu specialiștii, spre viitor, 
poți s-o iei părtașă, în acest viitor.

Bistrița Aurie... întâi un fir subțire în 
care încăpea atâta lumină; și cealaltă 
Bistriță Aurie, Bistrița din firele de 
înaltă tensiune, Bistrița luminii, trecînd 
prin toate hidrocentralele, în acele cas
cade ale kilowaților, însumînd energii 
uriașe, nebănuite înainte; Bistrița me
reu tînără, bătând cu oamenii, la porțile 
viitorului.

Semnarea unui acord de colaborare 
tehnico-științifică 

intre R. P. Romină și Republica Italia
Marți s-a semnat la Ministerul Aface

rilor Externe un acord de colaborară 
tehnico-științifică între R. P. Romină și 
Republica Italia.

Acordul prevede lărgirea colaborării 
tehnico-șîiințifice între cele două țări, 
prin organizarea de vizite de specialiști 
și tehnicieni, atribuirea reciprocă de 
burse pentru studii și specializare, ela
borarea în comun de proiecte și studii 
in vederea construiri: de întreprinderi 
industriale sau în vederea modernizării 
lor, acordarea de patente și licențe în 
diferite ramuri industriale, schimb de 
documentație tehnică, acordarea reci
procă de asistență tehnică etc.

Acordul a fost semnat din partea gu
vernului romîn de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor exter
ne, iar din partea guvernului italian de 
către Alberto Paveri Fontana, ambasa
dorul Republicii Italia in R. P. Romină.

La ceremonia semnării au asistat prof. 
Nicolae Glosau, prim-vicepreședințe al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Virgil Actarian. adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romine, funcționari superiori 
din M-nisieru] Afacerilor Externe, și 
membri ai Ambasadei Italiei la Bucu
rești.

După semnare, P. Macovei și A. P. 
Fontana au rostit cuvintâri.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit Capitala 

înaltul comisar al Franței pentru ener
gia atomică, prof. Francis Perrin, care, 
împreună cu soția, a făcut o vizită în 
țara noastră.

★
Marți dimineața a părăsit Capitala, 

întoreîndu-se în patrie, Duncan M. 
Weatherstone, lordul primar al orașului 
Edinburg — Marea Britanie, care a vi
zitat țara noastră la invitația Comitetu
lui Executiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei.

♦
Ministrul comerțului exterior, Victor 

Ionescu, a oferit marți un dejun cu o- 
cazia vizitei în țara noastră a ministru
lui economiei Belgiei, Antoine Spinoy și 
a membrilor conducerii societății „Union 
Chimique Belge“ care îl însoțesc.

★
Ambasadorul Belgiei în R. P. Romină, 

Honore Cambier, a oferit marți un coc
teil în cinstea d-lui Antoine Spinoy, mi
nistrul economiei Belgiei care face o vi
zită în țara noastră.

Au participat Victor Ionescu, ministrul 
Comerțului Exterior, Bujor Almășan, 
ministrul Minelor și Energiei Electrice, 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Ion Deleanu și 
Iancu Horațiu, adjuncți ai ministrului 
Industriei Petrolului și Chimiei, alte 
persoane oficiale, oameni de știință și 
cultură, funcționari superiori din Mini
sterul Afacerilor Externe, precum și șefi 
ai unor misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Delegația culturală din R. P. Chineză 

condusă de Hu Iiu-chih, locțiitor al mi
nistrului culturii, care se află în țara 
noastră în schimb de experiență în ca
drul planului pentru aplicarea acordului 
de colaborare culturală și științifică 
dintre R. P. Romînă și R. P. Chineză, a 
fost primită marți dimineața de Con
stanța Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Au participat Dumitru Popescu, Vir
gil Florea și Ion Moraru, vicepreședinți 
ai Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Au fost de față Liu Fan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

★
In sala de marmură a Caseii Scînteii 

a avut loc în zilele de 15 și 16 iunie o 
consfătuire cu președinții și secretarii 
comisiilor raionale și orășenești pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice din 
întreaga țară. Consfătuirea a fost 
organizată de Consiliul pentru răs
pîndirea cunoștințelor cultural-științifi- 
ce din Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă.

(Agerpres)



GENEVA

încheierea Conferinței

Scrisoarea președintelui ( 
S.U.A. privind 

garantarea creditelor 
pentru Rominia

Congresul Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Raportul lui Gomulka
pentru comerț și dezvoltare
R.P.Romină aleasă in Consiliul pentru comerț internațional

GENEVA 16 (Agerpres), — Co
respondență specială :

După aproape trei luni de in
tensă activitate, Conferința Nați
unilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare și-a încheiat marți lu
crările. Peste 7 ooo de discursuri 
și intervenții, aproximativ 250 de 
propuneri, iată cîteva din datele 
ce formează bilanțul acestei întil- 
niri economice internaționale, care 
a reunit la masa tratativelor pe 
reprezentanții celor 119 state 
participante. Mai presus insă de 
aceste cifre se află importanța 
problemelor dezbătute, ca și a re
comandărilor adoptate.

S-a hotărît în unanimitate înfi
ințarea noilor foruri internațio
nale ale conferinței care capătă 
un caracter permanent. Ea urmea
ză să se întrunească pentru a 
doua oară la începutul anului 
1966.

A fost creat Consiliul pentru 
comerț internațional și dezvol
tare care va fi organul perma-

GENEVA 16 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul declara
țiilor finale la Conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și dez
voltare, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, a spus :

Oricare ar fi deficiențele și spe
ranțele nerealizate ale conferinței 
noastre, ea este un început cate
goric și ireversibil. Este un fapt 
esențial că pentru majoritatea ță
rilor lumii, pentru omenire în ge
neral, necesitatea unei dezvoltări 
economice accelerate este o pro
blemă centrală, o cauză vitală. 
Conferința are meritul netăgăduit 
de a fi identificat acele resorturi 
și procedee ale sistemului comer
cial internațional care creează de
zavantaje permanente țărilor în 
curs de dezvoltare, împiedieînd e- 
forturile lor spre obținerea unor 
ritmuri de dezvoltare mai înalte 
și a unui nivel de viață mai bun.

După părerea noastră, a spus în 
continuare Mircea Malița, este o 
realizare importantă faptul că e- 
forturile viitoare în această direc
ție se vor întemeia pe terenul so
lid al principiilor adoptate de Co
misia a 5-a, dintre care primul 
este redactat astfel: ,.Relațiile e- 
conomice între state, inclusiv re-

----- •------

N. S. Hrușciov 
în Danemarca
COPENHAGA 16 Trimisul 

special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite :

în dimineața zilei de 16 iu
nie, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și persoanele care îl 
însoțesc, au sosit cu vaporul 
„Bașkiria" în portul capitalei 
Danemarcei, Copenhaga, în- 
tr-0 vizită oficială. Pe cheiul 
Langeline, oaspeții sovietici 
au fost întâmpinați de premie
rul danez Jens Otto Krag, de 
Per Haeekerup, ministrul afa
cerilor externe și de alte ofi
cialități. Erau de față șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Copenhaga, ziariști da
nezi și străini.

După trecerea în revistă a 
gărzii de onoare, premierul 
Danemarcei, Otto Krag și N. 
S. Hrușciov au rostit cuvîn- 
tări. Seara guvernul danez a 
oferit o recepție în cinstea șe
fului guvernului sovietic și a 
persoanelor care îl însoțesc.

pescvirt»pe scurt
BELGRAD. — Edvard Kar- 

deli, președintele Skupștinei 
Federative, a primit pe parti- 
cipanții la cea de-a IV-a întâl
nire a reprezentanților comi
tetelor naționale de colaborare 
balcanică — printre care și 
din R.P. Romînă — și a avut 
cu ei o discuție prietenească.

ROMA. — La Florența au în
ceput festivitățile în legătură cu 
împlinirea a 400 de ani de la 
moartea lui Michelangelo Buonar
roti. La deschidere au participat 
senatorul Giovanni Gronchi — 
președintele Comitetului național 
pentru sărbătorirea lui Michelan
gelo, președintele Camerei italie
ne, — Bucciarelli-Ducci, primarul 
orașului Florența — La Pira, nu
meroși oan^eni de artă și cultură.

S-a organizat cu acest prilej o 
vizită la Casa memorială ,,Buonar
roti" și la Bibloiteca Laurenziana, 
unde s-a deschis o «poziție de 
manuscrise și autografe ale lui 
Michelangelo.

PHENIAN. - Uniunea Scriito
rilor din Rqniblica Populară De
mocrată Coreeană a organizat la 
15 iunie, o adunare festivă consa
crată împlinirii a 75 de ani de la 
moartea lui M. Eminescu. Confe

si dezvoltare
nent al conferinței. Consiliul se 
va întruni de două ori pe an. Au 
fost alese 55 de țări ca membre 
ale Consiliului, printre care și 
R. P. Romini.

Raul Prebisch za conduce se
cretariatul Consiliului și va face 
parte din secretariatul general al 
O.N.U.

In cadrul ședinței de închidere 
mai mulți delegați au făcut decla
rații, în numele țărilor din princi
palele zone geografice ale lumii, 
referitoare la rezultatele conferin
ței. Cu acest prilej s-a remarcat 
cu satisfacție ca la această confe
rință au fost prezentate o serie 
de propuneri pozitive în -vederea 
normalizării comerțului mondial 
și a reglementării unor probleme 
de importanță vitală pentru tine
rele state independente.

De asemenea, vorbitorii au sub
liniat însemnătatea principiilor 
formulate aici, după care să se 
ghideze toate țările în relațiile lor 
economice. O parte din acestea, 

Cuvîntul reprezentantului R.P. Romine
lațiile comerciale, vor fi bazate pe 
respectul principiului egalității su. 
verane a statelor, al autodetermi
nării popoarelor și al neameste
cului în treburile interne ale altor 
state11. Guvernul romîn s-a stră
duit de mult timp, de fapt din 
1957, să vadă aceste principii for
mulate, și își exprimă dorința și 
speranța că în viitorul apropiat 
ele vor fi consfințite solemn în- 
tr-un document internațional.

Mircea Malița a subliniat apoi 
că rezultatele constatate nu s-ar 
fi putut realiza fără perseverența 
și acțiunile solidare ale țărilor în 
curs de dezvoltare, ceea ce repre
zintă una din trăsăturile cele mii 
caracteristice ale acestei conferințe.

Delegația țării noastre, a spus 
vorbitorul, a venit la conferință 
animată de dorința vie de a con
tribui lr eforturile comune îa ve
derea promovării unor re'-itri eco
nomice stabile si echitabile, ee 
natură să creeze condiții favon- 
bile progresului eccnoszxic a- t»- 
turor țărilor în curs de der«robtrt- 
să consohdeze ia depend erța ic: e-

In Comitetul celor 18
GENEVA 16 Agerpres — 

Marți. Comitetul crier 18 state 
pentru dezarmare s-a înrnaa: in 
cea de-a 190-a ședință pleaară 

' sub președinția reprezentantul— 
Birmaniei.

Luînd cuvîntul. conducâtemZ 
delegației sovietice in cadrul Co
mitetului celor 15 state pentru 
dezarmare. V. A. Zona. a decla
rat că „din nefericire penă îl 
prezent nu s-a realizat nâc aa 

I progres în direcția dezarmăm ge- 
■ nerale și totale*. Totuși- a spus 
i conducătorul delegației soviencr 
1 posibilități pentru înlăturare» 
! divergențelor, pentru hotăriri re- 
: dproc acceptabile există- DaU 

puterile ocodentaie sic: de bcxd, 
o nouă etapă, plină de promisiuni 

1 s-ar putea deschide în fața Catrr- 
’ tetului nostru*.

Conducătorul delegației sovre- 
' tice a insistat pentru reabzaraa 
, unui acord de principiu asupra 

planului sovietic privitor la crea- 
: rea „umbrelei nucleare*. în con

tinuare, delegatul sovietic, a atras 
î atenția membrilor Comitetului 

rința despre viața și optra Ini 
M. Eminescu a fost urmată de re
citări din lirica marelui poet ro
mîn.

WASHINGTON. — Ca 53 
voturi, contra 23, Senatul ameri
can a respins o încercare de ulti
mă oră a senatorilor din sud de a 
modifica proiectul de lege privind 
drepturile civile. Este vorba de un 
amendament prezentat de senato
rul Robert Byrd (Virginia de vest) 
prin care se încerca menținerea 
discriminării rasiale în hoteluri, 
restaurante, în sălile de specta
cole si în alte locuri publice. A- 
mendamentul a fost susținut, prin
tre alții, și de senatorul Barry 
Goldwater. Potrivit agenției Asso
ciated Press, se așteaptă ca dez
baterile din Senat asupra proiec
tului de lege privind drepturile 
civile id ia sflrfit In cursul sâp- 
iăjnlnii acesteia, prin supunerea 
la vot a proiectului.

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
deschis al XX-laa Congres al Fe- 
derațiai internaționala a arhivelor 
cinematografica, la caia participă 
reprezentanți a 25 de țări, printre 
care și R. P. Romînă. în cadrul 
congresului vor fi discutate proble
mele păstrării filmelor, dezvoltării 
colaborării arhivelor cinematogra

au in vedere ca schimburile co
merciale externe să fie fondate 
pe respectarea principiului egali
tății și suveranității între state, 
al autodeterminării popoarelor și 
neamestecului-în treburile interne 
ale altor țări ; ca toate statele să 
fie suverane în comerțul liber ai 
celelalte țări și să dispună liber 
de resursele lor naturale, în inte
resul dezvoltării economice, a 
bunăstării propriului popor.

Sub privirile unei asistențe 
numeroase, delegați, observatori, 
ziariști, împuterniciții celor 119 
state participante au început, 
după ora 14 (ora Genevei), si 
semneze actul final al conferin
ței. Din partea țării noastre ac
tul final a fost semnat de Mircea 
Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

Cu aceasta a luat sfîrșit cea 
mai importantă conferință care 
s-a întrunit vreodată pentru a 
dezbate problemele comerțului 
internațional și ale dezvoltării e- 
conomice.

conomică, să asigure lărgirea co
operării internaționale între state 
independente, suverane și egale în 
drepturi. De pe această poziție noi 
am susținut întotdeauna acele 
propuneri menite să accelereze 
dezvoltarea economică a acestor 
țări, să elimine obstacolele și 
practicile discriminatorii în co
merțul internațional, să asigure 
mijloace de finanțare adecvată a 
comerțului și dezvoltării.

în încheierea discursului său, 
Mircea Malița a arătat că dele
gația romînă va pleca de la con
ferință convinsă de urgenta re
zolvării problemelor pe care a- 
ceastă conferință le-a pas într-o 
lumină a rit de puternici

Rodini». consecventă Țri .aspri
lor care fc pcirica «-
:emă fz ir țr 1 ti 5= derrottarea

□ste k eâztdb-e. si Ia
j.ogtfTa.-ea xscr pas—
k or xLiSmr» zzzezzav»octală !»- 
•se xr» snry'e.

aâac uS asupra luzunutului unei 
sczsee > grrerrclur. R.D.G. către 
Cjgî.sr? ta care se propune ca 
cee Cocă star» germane sâ nu 
rcseăe rrrra atxnxâ. (Anterior, 
V. A Zcc—. l-a pricit pe F. Tuhn, 
sedu Seeur- organizatnlo.- rnter- 

« ■ Ministerului Afaceri- 
iar Extern» a! R-D.G, care i-a 
• ■■ -« scrisoarea guvernului

Desperate Germane 
căca Q» îerui cescr rS cu rugâ- 
----- — se a o c rura Corni te-

La curif-area sa ddegarul a- 
ryncar.. VrTrav. Foster, s-a de- 
£an: or amrd cs stabilirea unui

de Isctu fn cadrul 
de âearxare care să

se acure dc pire'erri vehiculelor 
desenat» transportării arme: nu- 
u-eare la pută.

Reercentantu -Anglie Italiei, 
Macax •: Canada au vorbit 
cespr» e_fern* aspecte ale dezar- 
măSE general» r totale

Laerănle Corni tetalui vor fi re-

fic». eralr.' «mt aArre c±tta‘.c- 
grahe» nat-ctala în tfrile care au 

pe calea darrcltlrl: iadepes- 
dente.

NJW DELHI. — PrfM2. snudstru 
al Indiei, Lei Bzl-.zzzr Shertri. a 
adresat președinte.'zi Pcfcstanu-’u:, 
yiohammed Aisb Kkaa, o scrisoa
re de rispxrs la sseaajul de feh- 
citaie trimis de acesta cu ocazia 
alegerii sale în iznet» de prim- 
ministru. In scrisoare premierul 
indian ..Impdriăsefte vederile pre
ședintelui Khan potrivit căruia 
stabilirea unei atmosfere „de bu
năvoință, înțelegere ti prietenie 
intre India ți Pakistar. ar fi cea 
mai mare contribuție" la relațiile 
dintre cele două popoare, .’a scri
soare se subliniază că cele două 
țări trebuie să lupte ,xss răbdare 
si perseverență pentru a soluționa 
divergențe!^ existente Intre eie.

I
BELGRAD — Comisia mixtă 

iugoilavo-cehoaîovacă do co
laborare tehnico-stiințifică a 
adoptat un program care pre
vede un volum de două ori 
mai mare al colaborării tehni- 
co-științifice dintre cele două

>e scurt

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — După cum transmite 
Buletinul de știri al Casei 
Albe, președintele S.UJL, 
Lyndon Johnson, a adresat o 
scrisoare președinților Came
rei Reprezentanților și Sena
tului în care le aduce oficial 
la cunoștință că autoriză Ban
ca guvernamentală de export
import să garanteze credite pe 
termen scurt și mijlociu pen
tru vînzări de produse și ser
vicii către Romînia. Această 
hotărîre — a arătat președin
tele — se referă la toate tipu
rile de produse și servicii ale 
Statelor Unite.

Agenția precizează că. în 
virtutea unei legi adoptate a- 
nul trecut de Congres, pre
ședintele S.U.A. are dreptul sâ 
autorize Banca de export
import să garanteze credite 
țărilor socialiste, anunțînd în 
prealabil Congresul de o ase
menea hotărîre.

MESAJUL PRINȚULUI 
SUFANUVONG

KHANG KHAI 16 (Agerpres).-
Postul de radio „Vocea Laose- 

lui* a anunțat că prințul Sufan»- 
vong, președintele partidului Neo 
Lao Haksat și viceprenrier în gu
vernul de coaliție al Laosuhn. 1 
adresat premierului laoțian, prin
țul Suvanna Fumma. un roesa- in 
care îi propune organizarea rapi
dă a unei întâlniri a reprezentan
ților celor trei grupin pccnce 
laoțiene. în mesaj este reir.mati 
poziția partidului Neo Lac Haksat 
în favoarea convocării la Geneva 
a unei conferințe a celor 14 sem
natari ai acordurilor cu privire 
Ia Laos.

----- •------

însemnări

DELICT
La Seul, pcșcăriilr sin: fzpz»- 

agiesserat» Scbaherm lat Pai 
Cran H: az răi: aa. sccpua ce 
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trei BOK. De oboceu e> ar im c 
la capâxl arrrmleZr pohr-Tte 
în ztaml ^Kyun^ryang Si:~an~*- 
Trei ziarișri — d.recrcrul ș: <bx 
din reporterii săi. In fata procu
raturii li s-a comunicat acuzația 
pHnă de gravitate de a fi violat o 
lege specială care interzice apa
riția de materiale ce prejudiciază 
ordinea publică. Mai mult: in
fracțiunea a fost comisă „în mod 
deliberat" — aprecia reprezentan
tul organelor judiciare. Dar, în 
fond, ce s-a întâmplat ? Un exem
plar al ziarului încriminat se gă
sea pe masa procurorului. Cu cer
neală înconjurase vizibil un re
portaj și fotografia care îl înso
țea. In fotografie — cîțiva copi
landri. Niște școlari cu fețe triste, 
palide, ce priveau lipsiți de cu
riozitate. Chipuri de copii flă- 
mînzi de la periferia Seulului. 
Pe coloanele alăturate — o tenta
tivă de schițare a vieții deloc ve
selă, împovărată de greutăți, pe 
care o trăiesc mulți din copiii de 
vîrstă școlară ai Coreei de sud. 
Reportajul a înfuriat pe domnii 
cu funcții oficiale. Acuzațiile au 
fost rostite cu accentuată gravi
tate...

Ziarele din Seul s-au obișnuit 
să apară cu spații albe. Coloane 
masacrate de cenzură. Știri ce nu 
trebuie să vadă lumina tiparului. 
Căci ofițerii cu atribuții de cen
zori nu admit abateri. Iar cînd 
ele se săvîrșesc (teribilă infracți
une: o fotografie cu copii ce poar
tă pecetea foamei), autorii lor a- 
jung, fără prea mare întârziere, 
într-una din pușcăriile supraaglo
merate ale Seulului.

M. RAMURA

țări. Programul cuprinde schim
buri de documentație tehnică, 
de specialiști și experți din in
dustrie, agricultură, construc
ții, transporturi și alte ramuri 
ale economiei.

ATENA. — La Atena a-a anun
ța! oficial că primul ministru al 
Greciei ,G. Papandreu, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Stav
ros Kostopoulos, va pleca la 24 iu
nie la Washington, la invitația 
președintelui S.U.A., Johnson. în 
cursul vizitei sale în capitala 
S.U.A, premierul grec va avea o 
sene de întrevederi cu președin
te Johnson și cu alte oficialități 

a’.e administrației americane, pri- 
vtnd problema Ciprului.

WASHINGTON. — Secre
tarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a făcut în fața comisiei 
pentru afacerile externe a Se
natului o expunere asupra si
tuației din Asia de sud-est. A- 
poi Dean Rusk a răspuns la 
întrebările membrilor comi
siei.

NICOSIA. — Potrivit relatărilor 
corespondentului din Nicosia al a- 
genției France Presse, în regiunile 
Limassol și Lamaca din sudul

OTcra ee 1— îtrih trtirrirri 
- ocezoe. speenrea producției 
^dujîna> cu 45—47 la rată;

— sporirea eforturilor pen
tru avintul producției agri
cole și pentru intensificarea 
agriculturii, sporirea produc
ției globale agricole cu 14—15 
la sută;

— creșterea considerabilă a 
volumului comerțului exterior, 
Îmbunătățirea structurii ex
portului, menținîndu-se echi
librul balanței d,e plăți;

— lărgirea și îmbogățirea 
bazei naționale de materii pri
me prin creșterea continuă a 
producției industriale extrac
tive, folosirea largă de mate
riale noi mai economicoase și 
cheltuirea mai chibzuită a 
materialelor în industria pre
lucrătoare ;

— asigurarea a aproxima
tiv 1,5 milioane de noi locuri 
de muncă în sectorul socia
list al economiei naționale ;

— asigurarea creșterii veni
tului național cel puțin în 
proporție de 30 la sută, iar a 
fondului de consum, calculat 
pe cap de locuitor — în pro
porție de 20 la sută.

Ponderea investițiilor în 
venitul național trebuie să 
sporească de la 17,8 la sută 
la 19,9 la sută. Intr-o serie de 
alte țării, atât socialiste cît și 
capitaliste, acest indicator 
este mai înalt.

Noi, — a subliniat W. Go
mulka — trebuie să ne orien
tăm spre modernizarea struc
turii industriei. Aceasta în
seamnă că trebuie să punem 
un accent și mai mare pe dez
voltarea construcției de ma
șini și a chimiei. De aceea,

insulei au început luni încorporă
rile tinerilor greci, în conformitate 
cu recenta hotărîre a guvernului 
cipriot de a crea o gardă naționa
lă. Potrivit agenției, în aceste re
giuni vor fi încorporați peste 1 400 
de tineri.

MOSCOVA. — TASS anunță că 
următoarea sesiune, a IV-a, a So
vietului Suprem al U.R.S.S. va fi 
convocată la 13 iulie 1964.

NEW YORK. — Intr-un raport 
dat publicității de către un grup 
de experți numit de secretarul 
general al O.N.U., U Thant, se re
comandă ca Senegalul și Gambia 
(colonie britanică cu drept de au
tonomie internă) să înceapă nego
cieri ,,cît mai curînd posibil' în 
privința unei cooperării viitoare 
între cele două țări. Raportul su
gerează crearea unei federații a 
Senegalului și Gambiei.

BUENOS AIRES. — Guvernul 
argentinian a anunțat luarea unor 
noi măsuri cu caracter economic 
pentru a împiedica înrăutățirea si
tuației financiare a țării. Banca 
centrală a Argentinei a emis un 
ordin către toate băncile particula
re și casele de schimb prin care se 
restrîng substanțial ieșirile de aur 
și devize din țară.

îaîi âe creșterea > pre—
ssetâc Tdi jCj

3 5® sasă sa

tar

xm oe rr-xșr~.:

prwA’n» —j-eS > CO- 
povocez va 

pe vxtor țârJer soci>- 
-jae. iz przxzl rizd țărilor 
parsepaz» ta CAXR. Dorim 
3q n .arna* să eoctmcă*n. ci și 
să Lărgjz kî-. —.ixri de mărfun 
cs tăr-Je capctahsîe. pe baza 
pzacptuim avantajului reci
proc eduwdenL

Fatr.rit evaluărilor prelimi
nare. salariul mediu real va 
rreșie în 1370 cu aproximativ 
’• la suiâ față de 1965. In a- 
■B MW—1S7D urmează să fie 
construita cu cel puțin 27,5 la 
suta mai multa camere de lo
curi deci: în actualul cincinal.

In cadrul reformei radicale 
a invățâmînuilui de 7 ani. 
mediu și profesional, care a 
iix.eput dupâ anul I960, o în- 
iemnâtata deosebit de mare o 
va avea transformarea școlii 
elemer.iare de 7 ani în școală 
de 8 ani.

Rapcrvul analizează in con- 
i_nuare roiul și sarcinile știin
țelor sociale. Partidul nostru, 
se spune în raport, a tins și 
unde spre dezvoltarea științe
lor sociale în spiritul mar- 
iLsm-leninismului, în spiritul 
■^Jtai împotriva ideologiei 
burgheze.

Partidul nu poate privi cu 
ndiferență și râmine neutru 
față de conținutul ideologic și 
moral al creației și activității 
adtnrata. Noi dorim ca crea- 
ria noastră literară și artistică 
să 5e pătrunsă de idealurile 
poîr-ousmului șî interaaționa- 
-smul-n socialist- Tocmai de 

aceea luptăm împotriva ten
dințelor regresive, care se ma
nifestă adesea în literatură și 
in creația artistică, tendințe 
care își găsesc expresia în pe
simism, iar uneori în neîncre
derea fățișă în socialism. Mai 
des decît în operele artistice, 
aceste tendințe se vădesc în 
acțiunile și în poziția politică 
a unor scriitori și artiști plas
tici, care de altfel sînt puțini 
la număr.

Există în cercurile de crea
ție oameni care poartă pică 
orînduirii noastre, care sub 
pretextul luptei pentru liber
tatea creației, cer libertatea 
propagandei antisocialiste, iar 
adesea merg și mai departe și 
în această luptă cer în mod 
conștient ajutor reacționarilor, 
centrelor străine, ostile Polo
niei. Majoritatea covîrșitoare 
a intelectualității creatoare se 
desolidarizează de poziția și 
concepțiile lor.

în continuare, raportul ara
tă că peste 40 la sută din 
populația Poloniei o alcătuiesc 
oameni care n-au depășit vîr- 
sta de 19 ani. Opt milioane de 
tineri învață în școli de dife
rite grade. Statul socialist în
conjoară copiii și tineretul cu 
o mare grijă. 327,2 mii absol
venți ai instituțiilor de învă- 
țămînt superior, care și-au 
însușit studiile în Polonia 
populară, alcătuiesc astăzi 
uriașa majoritate a cadrelor 
cu studii superioare de care 
dispune țara. Din acest nu
măr, 50 la sută sînt fii și fiice 
de muncitori și țărani. în 
perioada care a trecut de la 
Congresul al IlI-lea mișcarea 
organizată de tineret s-a 
transformat într-o mișcare de 
masă, unită din punct de ve
dere ideologic și politic, gru- 
pînd în prezent aproape 3 mi
lioane de oameni. Toate or
ganizațiile de tineret își des
fășoară activitatea sub condu
cerea partidului, ele sînt unite 
prin aceeași ideologie, prin 
idealuri comune, și sarcini 
comune.

Baza puterii populare — a 
subliniat raportorul — este a- 
lianța dintre muncitori și ță
rani. încercările de a ridica 
bariere artificiale între oame
nii muncii, luînd ca criteriu 
poziția față de religie, sînt 
sortite eșecului. Singurul cri
teriu de apreciere a poziției 
fiecărui cetățean este atitudi
nea lui patriotică față de 
muncă, aportul la construirea 
socialismului, chipul lui moral 
și social.

Respectarea legalității socia
liste, apărarea intereselor sta
tului și a drepturilor cetățea
nului, lărgirea participării ma
selor de oameni ai muncii la 
conducerea țării este și rămî- 
ne directiva de bază a 
P.M.U.P.

W. Gomulka a arătat că în 
cei 5 ani care au trecut de la 
Congresul al IlI-lea al parti
dului s-au petrecut foarte 
multe evenimente și schim
bări în relațiile internaționale.

Raportul de forțe pe arena 

ăntena^onală s-a modificat 
ia fimuu lumii socialiste, în 
tawea forțelor care mili- 

țmentă pentru 
păcii și libertății 

popoarelor.
In nport se arată că „au 

arat loc deptasâri importante 
in interiorul lagărului țărilor 
ăaperia&ste, care slăbesc po-
- nnatate lie capitalu- 
taâ aaaerican și subminează 
pnftsen emnomică, militară și 
pefitieă a S.U-A. in lagărul at-

E a :r_-
tnt in starfînl unei crize fă- 
țișe*. Statrie socialiste opun 
.-urse. înarmărilor programul 
iezarmârri generale și totale, 

opun politicii ..războiului 
rece* și amenințăru cu con
flagrația americă, politica co- 
exMen|tf pnșmce și întrecerii 
pașr ce dintre cele două sis
teme sociale pentru realizarea 
unor nînnm mai înalte de 
creștere economică, pentru ni
velul de trai mai înalt al po
poarelor.

Sute de milioane de oameni 
de diferite rase și naționali
tăți. de (fiferite concepții și 
credințe religioase, au spriji
nit ideile dezar mării și coexis
tenței pașnice care deschid în 
fața cmenirri noi perspective 
de dezvoltare.

In rindul cercurilor condu
cătoare din Occident crește 
numărul oamenilor care apre
ciază lucid situația creată și 
care înțeleg că dacă socialis
mul nu poate fi învins în răz
boi, este mai bine să se re
nunțe la vechea cale și să se 
accepte -provocarea pașnică" 
lansată de el.

„Totodată insă, in diferite 
regiuni ale globului pămîntesc 
continuă să fie dusă politica 
amenințărilor și amestecului 
armat în treburile popoarelor 
care doresc să-și hotărască 
singure soarta. Cuba este țin
ta unor permanente amenin
țări, atacuri piraterești, pre
cum și a blocadei economice. 
Un nou focar de conflicte ar
mat ia proporții în Vietnamul 
de sud. O amenințare asemă
nătoare planează deasupra 
Laosului*.

Cel mai mare obstacol în 
calea spre destinderea și evo
luția pașnică a relațiilor in- 
.emațianale — a spus.rapor- 
:orui — continua ! s^^rămînă 
problema germana?

„Poporul german — a spus 
W. Gomulka — ca și celelalte 
popoare, are dreptul la unitate 
și autodeterminare. Dar Po
lonia, Uniunea Sovietică, sta
tele Tratatului de la Varșovia 
nu vor fi niciodată de acord 
ca imperialiștii vest-germani, 
cărora le revine răspunderea 
pentru încălcarea cea mai 
sîngeroasă și brutală a drep
turilor atîtor popoare din Eu
ropa la autodeterminare — să 
poată abuza de acest drept 
pentru justificarea acaparării 
R.D.G. și a revanșei în scopul 
de a reduce la zero rezulta
tele victoriei asupra fascis
mului german pentru care 
și-au dat viața zeci de milioa
ne de oameni".

Reunificarea Germaniei în 
condițiile păcii, democrației și 
ale lichidării militarismului
— și numai o astfel de reuni- 
ficare este posibilă — consti
tuie problema unui proces is
toric îndelungat care ar putea 
progresa numai în condițiile 
încetării cursei înarmărilor, 
în condițiile destinderii în 
Europa. în această situație, 
rezolvarea problemei germa
ne se rezumă la recunoașterea 
actualei realități din Germa
nia, la recunoașterea celor 
două state germane — R.D.G. 
și R.F.G. — precum și la re
glementarea statutului Berli
nului occidental, la recunoaș
terea actualelor frontiere ale 
Germaniei ca definitive, adică 
a frontierei dintre R.D.G. și 
Polonia și frontierei dintre 
R.D.G. și R.F.G., se rezumă la 
renunțarea de către cele două 
state germane la înarmarea 
nucleară. Cea mai bună formă 
a unei astfel de soluționări a 
problemei germane ar fi în
cheierea Tratatului de pace 
cu Germania. Avertizînd îm
potriva politicii restabilirii 
forței militare a R.F.G., ra
portul arată că neadmiterea 
înarmării atomice a R.F.G. 
este condiția primordială a 
destinderii în Europa. Polo
nia a manifestat în această 
problemă o importantă iniția
tivă. încă în anul 1957, ea a 
propus crearea unei zone de- 
nuclearizate în Europa cen
trală. în anul 1960, în cadrul 
celei de-a 15-a sesiuni a 
O.N.U., a propus să se înce
teze cursa înarmărilor și să se 
interzică transmiterea armei 
nucleare statelor care nu dis
pun de această armă.

„în atmosfera favorabilă 
care s-a creat ca urmare a 
semnării Tratatului de la Mos
cova — a spus raportorul — 
am propus anul trecut înghe
țarea înarmărilor nucleare în 
Europa centrală. Propunerea 
noastră s-a bucurat de apro
bare pretutindeni unde oame
nii caută mijloace pentru îm
bunătățirea situației politice 
în Europa. De aceea, statele 
occidentale n-au respins fățiș 
propunerea noastră, lăsîndu-și 
o portiță deschisă pentru vii
tor. în schimb, propunerea po
loneză a fost primită cu osti

litate în R.F.G., unde orice pas 
în direcția destinderii este 
considerat ca o amenințare a 
„intereselor" statului de la 
Bonn.

S-au copt condițiile pentru 
tratative constructive, potrivit 
propunerilor sovietice, asupra 
încheierii unui pact de nea
gresiune dintre statele Trata
tului de la Varșovia și statei» 
Pactului Atlantic, potrivit pro
punerii privind retragerea 
trupelor străine și reducerea 
proporțională în mod cores
punzător a forțelor armate, 
potrivit propunerii privind in
terzicerea răspîndirii armei 
nucleare în țările care nu dis
pun pînă în prezent de această 
armă, precum și potrivit pro
punerii R.D.G. privind renun
țarea de către cele două state 
germane la înarmarea nu
cleară și potrivit noilor pro
puneri sovietice privind dis
trugerea întregii aviații de 
bombardament, precum și po
trivit altor propuneri.

Analizînd problemele luptei 
mondiale dintre socialism și 
capitalism, raportorul a amin
tit ca principiile acestei stra
tegii și tactici ale mișcării co
muniste au fost elaborate în 
comun de către partidele co
muniste și muncitorești și 
și-au găsit expresia în Decla
rația Consfătuirii celor 81 par
tide comuniste și muncitorești 
care a avut loc la Moscova în 
anul 1960 și anterior în Decla
rația partidelor din țările so
cialiste din anul 1957.

Partidele comuniste și state
le socialiste—a spus W. Gomul
ka — n-au lăsat nici o umbră 
de îndoială asupra faptului că 
politica coexistenței pașnice 
nu Înseamnă înghețarea statu- 
quoului, nici în relațiile socia
le din interiorul statelor capi
taliste, nici în relațiile dintre 
colonialiști și popoarele înro
bite și exploatate.

în prezent — a declarat vor
bitorul — problema centra
lă pentru majoritatea covîrși
toare a țărilor „celei de-a treia 
lumi“, este problema dezvoltă
rii lor economice. Pe măsură 
ce caracterul impropriu al căii 
capitaliste de dezvoltare devi
ne tot mai evident, unele gu
verne într-adevăr independen
te ale tinerelor state naționale, 
deștont conduse de forțe c*r® 
nu Tmpărtașesi ideologia Mar
xistă și care sint neproletare 
din punctul de vedere al pozi
ției de clasă, nu numai că pro
clamă direcția socialistă a dez
voltării țărilor lor, ci înfăptu
iesc reforme sociale asemănă
toare prin esența lor cu cele 
care au fost înfăptuite deja în 
țările de democrație populară.

Vorbitorul s-a ocupat apoi 
de divergențele din mișcarea 
comunistă și muncitorească in
ternațională. Referindu-se la 
problema restabilirii unității 
mișcării comuniste, el a arătat 
că „în legătură cu aceasta o 
serie de partide frățești insistă 
asupra convocării unei noi con
sfătuiri internaționale". El a 
exprimat părerea că „pregăti
rile pentru consfătuire trebuie 
să înceapă atunci cînd pentru 
aceasta se vor exprima majo
ritatea partidelor comuniste și 
muncitorești" și că „dezacor
dul unui singur partid sau al 
cîtorva partide nu poate fi 
considerat drept un obstacol de 
neînlăturat pentru convocarea 
conferinței". „Pare util — a 
spus W. Gomulka — să se în
ceapă în viitorul cel mai apro
piat pregătirea consfătuirii cu 
participarea unor partide re
prezentând principalele regiuni 
ale lumii".

Baza ideologică de neclintit 
a politicii partidului — se sub
liniază în raport — este mar
xism - leninismul. Ideologia 
marxist-leninistă trebuie să se 
dezvolte și să se îmbogățească 
paralel cu schimbările care se 
petrec în lume, întrecîndu-le și 
apreciind din punct de vedere 
științific perspectivele care a- 
par în fața omenirii. Condiția 
dezvoltării creatoare a mar- 
xism-leninismului este în pri
mul rînd confruntarea perma
nentă a tezelor sale cu realita
tea în care trăiește și acțio
nează partidul. Activitatea te
oretică a P.M.U.P. deschide a- 
cele căi de construcție socia
listă în Polonia care îmbină în 
modul cel mai just legile uni
versale ale marxism-leninîs- 
mului cu condițiile și tradiții
le naționale ale țării noastre.

Vorbind despre creșterea e- 
fectivului partidului, în peri
oada dintre Congresele III și 
IV, raportorul a subliniat că o 
jumătate din numărul mem
brilor de partid sînt oameni 
care au intrat în rîndurjle lui 
după Congresul al IlI-lea. Pînă 
la data de 1 iunie 1964 în par
tid se aflau 1 568 000 de mem
bri și candidați de partid. Da
torită afluxului de forțe tine
re, proaspete, partidul a în
tinerit și s-a întărit din punct 
de vedere cantitativ și calita
tiv.

în încheiere W. Gomulka a 
spus că partidul este j,o mare 
forță socială și politică, capa
bilă să conducă toate dome
niile vieții în țara noastră. 
Partidul nostru a dovedit 
acest lucru în practică. E^este 
în stare să poarte greutatea 
răspunderii pentru îndeplini
rea tuturor’ sarcinilor pe care 
ni le trasăm nouă, țării și po
porului la actualul congres".
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