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Laminorul continuu de semi
fabricate de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara

Biblioteca CenVa’ă ț
Regională 

Hunedoera-Deva
Proletari din toate țările, unițl-vi!

cerul a

patriotică a Zile de ianuarie...

O nouă secțieComitetului Politic Consultativ

la Fabrica
(Agerpres) de celuloză-Palas

participante la Tratatul de la 
Varșovia.

I. CHIKAȘ 
tipograf

La 19 ianuarie a.c. se va în
truni la Varșovia Comitetul 
Politic Consultativ al statelor

Despre secerătorii Deltei vorbește

tineretului

studenților

reportajul din pag. a Hl-a
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egiunea Bacău, ca 
de altfel toate re
giunile țării, a cu
noscut in anii pu
terii populare o 
mare dezvoltare 
economică- Au lu

at ființă și s-au dezvoltat in
tr-un ritm rapid noi ramuri 
industriale — rezultat al po
liticii înțelepte a partidului 
nostru.

Pentru a 
instalațiile 
sînt dotate 
triale din 
pentru a 
de" cea 1

era

pune in funcțiune 
modeme cu care

! obiectivele indus- 
regiunea noastră, 

realiza produse 
mai înaltă cali

tate, era nevoie de un 
mare număr de muncitori, in
gineri, tehnicieni care să sta - 
pînească bine tehnica nouă, 
să rezolve cu succes probleme
le din ce în ce mai complexe 
pe care la ridică procesul de 
producție. Mulți dintre ținem 
care lucrează in aceste combi
nate sînt absolvenți ai ycoBtar 
profesionale. Dar puțina lor ex
periență, progresul necoatemt 
al tehnicii fac necesari o per- 
manentă preocupare pentru 
ridicarea necontenită a uiua 
lului pregătirii profesttnal

Comitetul regional U.TX 
consideră acțiunea de rwBrme 
a calificării tineretului drept 
una dintre sarcinile de cea 
mai mare importanță ce re
vine organizațiilor U. T. St
din întreprinderi- Pen", 
a sprijini realizarea et 
Comitetul regional al V.TJL 
Bacău a întreprins o serie de 
acțiuni concrete, eficace, de *- 
jutorare și îndrumare practi
că a comitetelor raionale, oră
șenești și a organizațiilor de 
bază U.T.M.

Dar pentru a putea să ajuți 
cu competență iwgjiiirațgle 
U.T.M., trebuie, mai Iutii, să 
cunoști bine sarrtnîle generale 
de dezvoltare a industriei. Iată 
de ce am socotit că e necesar 
ca, în primul rînd. activiștii 
noștri să cunoască temeinic 
tot ceea ce este legat de pro
blema creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost, îmbunătățirii calității 
produselor, ridicării continue a 
calificării profesionale. In a- 
cest scop, au fost invitați să 
vorbească în fața activiștilor 
și a secretarilor organizațiilor 
U.T.M. tovarăși din comisiile 
economice ale comitetului re
gional, comitetelor raionale și

ia peg. a IV-al

Fier

patriei
(de la corespondentulIAȘI 

nostru)
In primele zile de activitate 

ale noului an, întreprinderile 
din regiunea Iași, cu contri
buția tinerilor, au colectat și 
expediat oțelăriilor patriei 427 
tone metale vechi. S-au evi
dențiat în această acțiune ti
nerii de la Uzina metalurgică 
din Iași, Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad, Atelierele de repa
rat material rulant din Iași și 
Pașcani. Foto: AGERPRES

Vii și livezi pe terenuri in pantă

Instalație 
de centralizare 
eectrodinamică 

a Buzău

i s
ii

Bilanț rodnic în munca5

l acesta vor fi centrali-
-‘.ectrodinamic peste 30 
itâți feroviare, printre 

de pe Valea Prahovei 
ruta Orșova—Caran-

(Agerpres)

Tinerii din Valea Jiului au în
cheiat anul trecut cu rezultate 
merituorii acțiunile de muncă 
patriotică. Ei au participat la în
treținerea și repararea a 6 500 ml 
drumuri, au amenajat și întreți
nut peste 20 000 mp spații verzi, 
13 baze sportive simple și au 
plantat 10 000 pomi ornamentali.

Un mare număr de tineri au 
fost prezenți la acțiunile de îm
pădurire. Peste 30 000 de puieți 
sădiți în parchetele Intreprinde-

rii forestiere din orașul regional 
Petroșani aparțin tinerilor.

Printre succesele anului trecut 
se numără și contribuția tinerilor 
la construcția a 23 de obiective 
sociaLcuIturale și industriale și 
cele 6 000 tone de fier vechi co
lectate pentru oțelăriile patriei.

Valoarea economiilor realizate 
in 1964 de tineri prin muncă pa
triotică întrece suma de 600 000

Secerișul stufului e în toi. La Șontea, la Rus
ca, la Pardina și Sulina oameni și mașini 

iau cu asalt lanurile de mii de hectare.

Tratatului de la Varșovia7

IAȘI.— Pentru studenții din 
cele 6 institute de învățămînt 
superior din centrul universi
tar Iași se pregătește o vacan
ță plăcută și instructivă. 
Aproape 2000 dintre ei vor 
pleca în tabere la Sinaia, Pre
deal și Tușnad. Pentru cei care 
rămin în Iași. Casa de cultură 
a tineretului și studenților din 
localitate pregătește manifes
tări variate: conferințe, sim
pozioane. seri literare și muzi
cale etc. Pe scena Casei de cul
tură a tineretului și studenți
lor, colective ale Teatrului Na
țional ..Vasile Alecsandri-. O- 
perei de Stat, Filarmonicii de 
Stat -Moldova-, vor prezenta 
pentru studenți spectacole și 
concerte. Studenții de la Insti
tutul agronomic. Institutul de 
medicină și farmacie și de la 
alte institute din Iași vor pe
trece ore plăcute la cluburile 
institutelor respective.

TIMIȘOARA.— Asociațiile 
studențești din centrul univer
sitar Timișoara se preocupă de 
pregătirea vacanței de iarnă a 
studenților. La Institutul poli
tehnic, Institutul de medicină 
și Casa de cultură a studenți
lor pentru perioada vacanței 
au fost întocmite programe 
cultural-artistice care prevăd 
organizarea de gale de filme, 
seri de dans, simpozioane lite
rare, jocuri sportive etc., pre
cum și organizarea de excursii. 
300 de studenți timișoreni, frun
tași la învățătură, amatori ai 
sporturilor de iarnă, vor fi găz- 
duiți în taberele de schi de pe 
Muntele Semenic și Muntele 
Mic, alți 375 vor petrece o 
parte din vacanță la Sinaia, 
Predeal, Bușteni, Tușnad și în 
alte localități pitorești din țară.

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru)

La Fabrica de celuloză Palas 
Constanța se lucrează în aces
te zile intens la extinderea ca
pacității de producție prin con
struirea unei noi secții pentru 
fabricarea hîrtiei de scris și ti
părit. Noua secție, care va in
tra în producție la sfîrșitul pri
mului semestru al acestui an, 
va folosi celuloza din paie. 
Terminînd construcția halei 
mașinilor și a atelierelor ane
xe, constructorii montează în 
prezent utilajele. Partea umedă 
a mașinii de hîrtie a și fost 
montată complet, iar secția de 
preparare a materialului în 
procent de 90 la sută. De ase
menea au fost asigurate cadre
le necesare pentru deservirea 
noii secții prin școlarizarea a 
150 de tineri muncitori la fa
bricile de hîrtie din Bușteni 
și Bacău.

Lucrările începute anul trecut 
pentru identificarea de noi tere
nuri în pantă, supuse eroziunii, 
care urmează a fi amenajate și 
plantate cu vii și pomi, au fost 
terminate. Multe unități agricole 
socialiste din regiunile Dobrogea, 
Argeș, Galați, Oltenia și altele 
continuă în zilele favorabile din 
timpul iernii terasarea acestor te
renuri. Asemenea lucrări vor fi 
executate anul acesta pe o supra
față de încă 33 000 ha. Astfel, în 
perioada șesenalului, suprafața 
totală a terenurilor în pantă pre
gătite pentru plantații vitipomi-

cole va totaliza 216 000 ha, de-, 
pășindu-se prevederile.

La recomandările oamenilor de 
știință, începe să ia extindere din 
acest an efectuarea teraselor cu 
platforme mai mari pentru plan
tațiile pomicole intensive pe pan
tele cu o înclinare pînă la 25 la 
sută. Pe aceste terase, pomii sînt 
plantați pe două-trei rinduri, la 
distanțe de 4 m, pentru ca lucră
rile în livezi să poată fi mecani
zate. Aceste 
începînd de 
plantare și 
de fructe.

livezi intră pe rod 
Ia al 3-lea an de la 
dau producții mari

(Agerpres)

sate electrificate

Receptiv la tot ceea ce-ți
școala și facultatea

(Agerpres)

de Acad. Eugen Radulescu

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). —

De curînd au 
cate încă 5 șate 
Suceava : Bîlca, 
niș, Călugăreni 
Humorului. In ultimii 5 ani au 
fost electrificate 120 de sate. 
Numai în anul 1964 au fost 
electrificate 30 de sate iar în 
32 de sate s-a extins rețeaua

fost electrifi- 
din regiunea 
Laura, Pălti- 
și Mînăstirea

electrică. în prezent. în regiu
nea Suceava, există 215 sate 
electrificate din care 149 sînt 
racordate la sistemul energetic 
național. De remarcat este fap
tul că în prezent există în sa
tele regiunii Suceava aproape 
22 000 de gospodării individua
le racordate la rețeaua elec
trică.

prin poiene și păduri, dezvol- 
tindu-ne spiritul de observa
ție. La terminarea liceului un 
frate de-al meu m-a înscris la 
medicină. Furat de pregătirile 
pentru o excursie prin țară fă
cută cu toată clasa, avind 
drept însoțitori profesorii noș
tri îndrăgiți, am trecut cu ve
derea acest fapt. Irinerariul 
nostru a trecut insă și prin 
Cluj. Iar aici, primul popas 
l-am făcut la Academia de a- 
gricultură. I-am vizitat clădi
rile, ferma și grădina n_ cm 
sfirșit prin c mă hotărî să-i 
urmez cursurile. Prea ero

semere doriața mec, care 
născuse in liceu, de a cunoaș
te viața plantelor, de a trăi și 
manei in mijlocul naturii.' 
Mi-cm ceru* scuzele cuvenite, 
cm dat explicații ți— mi-am 
urmat calea. N-am regretat 
r.iă atunci, nici mai tirziu, 
deși au trecut de la această 
intimplare peste patru de
cenii.

S-ar putea ca unii din citi
torii acestor rinduri să deducă 
ci iu liceu n m-am ocupat 
de altceva decit de studiul 
științelor naturii; părerea 
--ar corespunde realității. Ca

orice tinăr, la vîrsta cînd totul 
îi trezește interesul, citeam li
teratură, învățam matematică 
și istorie, mergeam la specta
cole și.„ jucam fotbal (am for
mat chiar și o echipă care a 
adus liceului o cupă la un 
campionat). Dacă aveam anu
mite preferințe, nu pot spune 
că am neglijat pregătirea mea 
generală, că am desconside
rat celelalte discipline. Abia 
în anii facultății s-a conturat 
și definitivat pasiunea-mi pen
tru studiul vieții plantelor, 
pentru biologie.

Dar înainte de a vorbi des
pre acest lucru, mi-aș permite 
să mai subliniez un adevăr. 
Anii de învățătură sînt ani de 
mare receptivitate și față de

exemplul unor personalități 
marcante cu care tînărul vine 
în contact. Și nu puține sînt 
cazurile cînd o asemenea în- 
tilnire are o înrîurire hotă- 
rîtoare. Am să mă refer la un 
exemplu din propria-mi viață.

In facultate mi-au atras a- 
tenția de la început doi pro
fesori. Primul ne preda ana
tomia. Era un orator strălucit, 
electriza sala și la sfîrșitul fie
cărei prelegeri studenții îl a- 
plaudau. Dar, curios, nimeni 
dintre noi nu și-a ales acea
stă specialitate. Al doilea pro
fesor ținea cursul de biologie. 
Nu era un bun orator și, ît 
general, nu avea nici o stră»

(Continuare în pag. a IV-a)



S.M.T. Segarcea, în ateliere

• 70 la suta din tractoare sînt reparate

• Mașinile agricole — gata de lutru

urățit cu migală, 
spălat, pregătit ca 
pentru operație, 
tractorul este adus 
de mecanizator în 
„anticamera" ater 
lierului, Demontate,

piesele, ansamblele, subansam- 
blele își urmează acum pro 
priul lor drum cu diferite halte, 
unde sînt revizuite, curățate, re
glate, reparate pînă la cel din 
urmă amănunt. De-abia la celă
lalt capăt al atelierului se întil- 
nesc din nou, se asamblează la 
loc. Tractorul e același, și totuși 
altul. Un ultim popas la bancul 
de probe, după care primește 
certificatul „bun pentru campa
nia de primăvară".

Aproximativ 70 la șută din 
parcul de tractoare au urmat 
pînă aemn acest drum l'a S.M.T. 
Segarcea, iar restul își așteaptă 
rîndul. Pregătirea tractoarelor și 
a celorlalte mașini agricole pen
tru viitoarele campanii agricole 
este, aici, în plină desfășurare. 
Iar dacă ritmul de lucru a luat-o 
înaintea graficelor, punerea la 
punct a mașinilor urmînd să fie 
terminată cu mult înainte de 
data planificată, acest fapt se 
explică prin aceea că l’a această 
unitate procesul de reparații a 
început cu mult mai devreme, 
încă din vara Iui 1964, desfășu- 
rîndu-se paralel cu lucrările 
efectuate în cîmp. Astfel l'a 
S.M.T. Segarcea iarna nu mai 
prezintă „vîrful" de reparații 
eixstept în ceilalți ani.

Semăn&torile 2 S.P.C. 2, sape
le rotative și cultivatoarele, se- 
mănătorile universale, grapele cu 
discuri, tăvălugii, grapele stelate 
și plugurile așteaptă acum, la 
brigăzi, în perfectă stare de func
ționare începerea lucrului l'a 
cîmp. Cea mai mare parte din
tre ele au fost reparate aici, la 
brigăzi, evitîndu-se transporturile 
inutile. Doar cele care aveau ne
voie de intervenții mai mari au 
făcut drumul pînă la atelierul 
central al stațiunii. Repararea 
mașinilor s-a făcut de mecaniza
torii brigăzii sub directa supra
veghere a șefului de brigadă. Și, 
pentru că în multe perioade ale 
anului l'a brigăzi au fost reparti
zați mai mulți elevi în practică, 
organizația U.T.M. a considerat 
că participarea lor la reparații e 
cel mai bun prilej de verificare 
și aprofundare a cunoștințelor 
dobîndite în școală. La recoman
darea comitetului U.T.M., ei au 
fost repartizați pe lîngă tinerii 
cu mai multă experiență care, 
odată cu îndrumările ce le-au 
dat pentru exploatarea mașinilor, 
i-au învățat practic, lucrînd cu 
ei, cum se întrețin și se repară 
mașinile agricole.

Grăbirea ritmului de reparare 
a tractoarelor în atelierul stațiu
nii impunea sporirea numărului 
de oameni la fiecare post de 
lucru. De aceea, 40 de tracto
riști, dintre cei mai buni, au de
venit pentru această perioadă, 
mecanici de atelier. în planul de 
muncă al' comitetului U.T.M. au 
apărut noi obiective, specifice 
muncii ce se desfășoară în aceste 
zile. Unele din ele au și fost rea
lizate. Era nevoie, deci, de 40 de 
tractoriști care șă completeze 
posturile de lucru în atelieral 
mecanic. După o prealabilă con
sultare cu organizatorii grupelor 
U.T.M., comitetul recomandă 
conducerii S.M.T. 20 de tineri 
care și-au luat noul loc .de mun
că în primire. Toți tinerii au fost 
înscriși și sînt nelipsiți de la lec
țiile care se țin în cadrul învăță- 
mîntului 
activitatea 
artistică...
reparații.

Introducerea tractoarelor în 
atelierul de reparații a fost pre
cedată de o revizuire atentă făcu
tă, firește, în prezența mecaniza
torului și a șefului de brigadă, 
cînd s-au stabilit lucrările ce ur
mează să se execute, pe baza lor 
întocmindu-se devizele de repa
rații. An fost solicitate piesele și 
materialele necesare. Au fost 
elaborate și confecționate dispo
zitivele de recondiționare a pie
selor uzate, ceea ce permite rea- 
iizarea acestor lucrări cu cheltu
ieli minime, aceasta fiind —

după calitate —• cel de al doilea 
obiectiv principal urmărit de 
mecanizatorii din Segarcea. Re- 
condiționarea unui volum mare 
de piese este unul din factorii 
care au și determinat devansarea 
graficului de reparații. Totodată, 
prețul de cost s-a redus. Așa, 
de pildă, costul reparației curente 
a unui plug este redus față de 
cel prevăzut în cataloage cu a- 
proximativ 80 la sută, Ia grapele 
cu discuri cu 93 la sută, iar ța 
semănătorile universale cu 96 la 
sută. De fapt, repararea curentă 
a tractoarelor și a celorlalte ma
șini agricole ța un preț de cost 
atit de scăzut nu ețte numai o 
urmare a volumului mare de re- 
condiționări, deși aceasta are o 
pondere însemnată, ci și a unei 
alte măsuri, luată încă de la În
ceputul anului 1964, prin care 
Ia fiecare brigadă, odată cu lan
sarea lunară a programului de 
producție, se dadea și planul de 
cheltuieli. Pe baza lui, șeful de 
brigadă, împreună cu tehnicienii 
S.M.T., a stabilit precis sistemul 
de îngrijiri tehnice zilnice și 
periodice a căror respectare era 
controlată cu multă exigență 
de organele tehnice ale sta
țiunii. In practicarea strictă a 
acestei metode de întreținere a 
utilajelor conducerea unității a 
primit un sprijin efectiv din par
tea organizației U.T.M. La indi
cația organizației de partid, co
mitetul U.T.M. a organizat în 
cadrul grupelor U.T.M. din bri
găzi, analize ale modului în care 
utemiștii, tinerii mecanizatori res
pectă normele tehnologice de în
grijire a mașinilor, cu care ocazie 
6-au stabilit și măsurii'e necesare 
pentru remedierea dificultăților 
semnalate și pentru preîntîmpi- 
narea acestora.

în asemenea condiții de îngri
jire, acum mașinile se prezintă 
cu o stare tehnică bună și nece
sită un volum mai mic de lucrări 
de reparații.

Un alt lucru, ce pare poate de 
amănunt, dar care arată cu mai 
multă claritate accentul ce se 
pune la această unitate pe răs
punderea personală a oamenilor, 
este faptul că fiecare mecaniza
tor participă efectiv la repararea 
tractorului ce-î are în primire, 
la toate punctele de lucru. El 
este cel care dă primul certifi
cat al calității reparației fiecărui 
ansamblu, accesorii sau piese și 
o face cu cea mai mare exigență. 
De altfel, desfășurarea lucrărilor 
de pînă acum vine să confirme 
acest fapt.

Pînă la venirea primăverii mai 
este. Seriozitatea cu care tractoa
rele și celelalte mașini agricoțe 
au fost sau sînt reparate dă ga
ranția țăranilor cooperatori din 
cooperativele agricole deservite 
de această stațiune că în anul 
1965 ogoarele 'or vor fi și mai 
bine lucrate de către mecaniza- 
tori, fapt care, firește, contribuie 
într-o măsură deosebit de impor
tanța la obținerea unor produc
ții sporite.

regional pentru controlul semințelor din Capitală lucreaidLaboratorul
mințelor de legume mărunte: mazăre, iloarea-soarelui, iasole, porumb 

Tatiana Evoiescu iaci nd analiza purității la o probă de

intens la controlul se- 
etc. In iotograiie: ing. 
mazăre

Foto: AGERPRES

La început de trimestru
scrisoare din Ga
lați ne informea- 

că elevii tiase-

gitirUe pentru 
maturitate. Semnatarul, elevul 
TU LAI BONIFACIU, se dove
dește un corespondent cu ex
periență.

Sfirșitul trimestrului I — 
consemnează de altfel pen
tru fiecare în parte, o ex
periență hotăritocre. Notele 
slabe — insuccesele — consti
tuie acum, la începutul nou
lui trimestru, un important 
semnal de alarmă. Binecu
noscuta solidaritate școlară, 
dar mai ales, efortul organizat 
de fiecare zi, trebuie să co
recteze traseele, să evite ră- 
mînerile în urmă. Cuvînt de 
ordine: nici un elev să nu 
rămînă corijent sau repetent. 
Am pornit împreună, trebuie 
să sosim împreună la țărm.

Elevii clasei a XI-a D de la 
Liceul „Dragoș-Vodi*-Cimpu- 
lung Moldovenesc consideră 
ți ei examenul maturității ca 
pe un obiectiv hotărîtor în 
devenirea lor profesională. 
De aici și atenția de care s-a 
bucurat recenta dezbatere pe 
tema: „Ce să fiu?* Dorin;a 
elevei Dana Costineanu de a 
urma in viitor mediana este 
dublată de pe acum de o 
bună pregătire profesională 
la toate materiile și — așa 
cum ne relata corespondentul 
nostru NIȚU IOAN — de o 
atenție specială față de bota
nică, zoologie, anatomie. Ele
vul Daniel Bîrtoi din aceeași 
clasă are însă toate motivele 
să fie neliniștit. Pentru a de
veni inginer silvic nu e sufi
cient să-ți placă liniștea pă
durilor de brazi... Cu nenu
mărate note la limită nu a- 
jungi prea departe și nici in
tr-un caz la facultate.

Din nou, deci, o analiză te-

metnică a rezultatelor obți
nute la capătul primului tri
mestru, o mobilizare a efor
tului, a voinței, un sprijin 
efectiv din partea colegilor și, 
mai ales— o mai mare dorință 
de a te ajuta singur’ Nu nu
mai pentru obținerea unei 
note de trecere. Pentru deve
nirea ta profesională ’.

DANIELA ALMĂȘAN din 
clasa a X-a a Școlii medii din 
Petroșani, condamnă și ea pe 
„teoreticienii infocați ci me
diocrității, partizani ai notelor 
minime de trecere*, care nu 
teoretizează de fapt nimic nou 
și care, cel mai adesea, nu

jutâ. „N-au timp" să ajute pe 
nimeni — justificarea* clasi
că — ba li se pare chiar că 
ajutind pe cineva și-ar risca 
propria lor „situație*. Nu îm
părtășesc metodele lor — dacă 
au — ca să nu-i ajungă ni
meni din urmă și se bucură 
uneori mai mult de nota sla
bă a unui coleg decit de pro
pria lor notă bună.

Firește, „individualiștii* a- 
ceștia — cum ii numește Da
niela Almășan — sint puțini, 
chiar foarte puțini... Dar ei 
trebuie cit mai curînd ajutați. 
Discuția „ce să fiu ?“ trebuie 
extinsă deci de la planul pro-

DE VORBĂ

agrozootehnic; apoi, 
de club, la brigada 
Dar să revenim la

Noua cantină a saiar iutilor Fabricii de incăllâmiale „Pro
gresul din Capitală

Foto: AGERPRES

tree fi n* ajung «uensen. £ 
adevărat hu*, așa are» ne 
scrie Daniela. ci in aisnure 
situații trebuie să fim la /ei 
de atenți și /ață de unii .teo
reticieni* ai notelor bune—

Învață bine. Judecind strict 
după note, intr-adevăr, nu 
justifică nici un reproș. De a- 
ceea, poate. Daniela nici nu 
menționează vre-un nume— 
Dar cunoscîndu-i mai bine, 
înțelegi că urmăresc doar no
tele (sau in primul rînd no
tele), gata fiind să sacrifice 
totul orgoliului de a fi primii, 
orgoliului notelor mari. Și 
chiar atunci cînd cunoștințele 
lor sint reale, nu se vor 
utili, prin cunoștințele lor, cit 
se vor admirați... Ca o conse
cință firească ei nu văd pe 
nimeni în jur. N-au colegi, în 
adevăratul înțeles al cu viatu
lui, nu-i interesează cum în
vață cei de alături de ei și 
chiar dacă înțeleg că cel de 
alături învață slab — nu-l a-

mai

r pa
cele 

cori-

Premieră la căminul
Artiștii amatori din comuna 

Hălmaghi, raionul Curahonț, sini 
cunoscuți nu numai in comuna 
lor, ci și tn împrejurimi. Acum, 
in perioada de iarnă, la căminul 
cultural se desfășoară o bogată 
ți multilaterală activitate cultura
lă. Echipa de teatru a prezentat

NOTE DE LECTOR
ată o carte, fără 
pretenții științifi
ce afișate, care 
face o bună mun
că de popularizare 
a lingvisticii în- 
tr-unul din cele

mai pasionante sectoare ale 
ei, acela al etimologiilor. Mai 
exact, cartea se ocupă de ceea 
ce în limbaj specializat se nu
mește semasiologie semantică 
adică se ocupă de sensul cu
vintelor ajungînd să le caute 
Originea. Autorul expune aici 
o întreagă teorie, care la vre
mea ei a fost o mare noutate, 
acțea a istoriei cuvintelor. Un 
etiVint, susținea teoria, are o 
istorie a îu'i, o viață completă 
cu nenumărate transformări 
fi itiperarii. Istoria cîștigă un 
ăujriliar important în seman
tică, căci o întoarcere înapoi, 
Urmărind istoria unui cuvînt, e 
revelatoare pentru timpuri din 
sșre nu avem documente. Cu
vîntul păgîn a fost aplicat de 
romîni celor de religie necreș
tină, de.obicei invadatori: turci, 
tătari etc. Paradoxal este că 
acesta era termenul cu care 
era însă denumită cu mult 
timp în urmă, populația sate

lor daco-romane după invazia 
romană. Un sat se numea pag 
(us) locuitorul lui pagan. Ori 
cum acești locuitori de la sat, 
departe de constrîngerea in
vadatorului roman, nu voiau 
să se creștineze iată cum pa
gan, ca locuitor al satului, de
vine pagin, om care nu e 
creștin. Iată cum un cuvînt 
poate descoperi un fenomen

de semasiologie. Cititorul a- 
junge să înțeleagă că așa cum 
există o viață, să zicem a plan
telor, există o viață a cuvin
telor. Bineînțeles termenul e 
comparativ, metaforic, dar a 
fost ales pentru a reflecta mo
mentul de maximă întrebuin
țare a unui cuvînt și treptata 
lui ieșire din uz. ..moartea" 
lut Un exemplu edificator de 
cuvînt care a murit, și mai 
circulă foarte puțin, e păcu
rar. Nu este cum s-ar crede 
cuvîntul care desemna pe cei 
ce vindeau păcură. Acesta

de vînzător de păcură, păcu
rarul, cu originea in Valea Pra
hovei. Din concurența acestor 
două cuvinte cu sens diferit 
dar cu aceeași formă se naște 
confuzia. Aici în Muntenia 
vechiul cuvînt, păcurar-păs- 
tor, concurat de cel nou, pă- 
curar-vinzător, a murit și i-a 
luat locul cioban, cuvînt tur
cesc. Păcurar în acest sens a 
dispărut însă din vorbirea cu
rentă o dată cu dispariția a- 
cestor negustori, dar prin 
Ardeal ciobanii se mai numesc 
încă și acum păcurari.

ciare impuse obliga, mai ales 
pe nobtii, ta o micșorare a 
cheltuielilor. Tot ce devenea 
astfel mai mic, mai puțin, din 
mm acestor micșorări de ve
nituri era denumit in deriziu
ne E la Silhouette*. De aici 
cuvîntul actual. Extrem de 
sugestiv este cuvîntul candi
dat care vine dintr-un verb 
candere, a fi alb strălucitor. 
Candidatul trebuie deci să fie 
un om pur din punct de ve
dere moral, ca argument al 
dorinței de a fi ales. Se pare 
că aceștia îmbrăcau și o togă

S. STATI: Cuvinte romînești
O poveste a vorbelor

de rezistență socială. Cartea e 
plină de asemenea interesante 
evoluții semantice și acesta e 
interesul ei prim. Contrar tit
lului, autorul nu exemplifică 
numai cu cuvinte romînești ci 
și din alte limbi. El nu are 
intenția de a epuiza chestiu
nea care ar cere o muncă i- 
mensă și bibliografia indicată 
la sfîrșit arată o folosire par
țială a contribuțiilor romînești

seamănă numai formal, e adi
că omonim (același). Păcurar 
cuvînt vechi, vine din latină 
și denumea pe cei care creș
teau oile, pe păstori. In Iași 
există o uliță a Păcurarilor și 
foarte multe nume similare 
de familie, mai ales de prove
niență ardeleană, vin de la 
păstori. O dată cu dezvoltarea 
exploatărilor petroliere rudi
mentare a apărut profesiunea

Cîteva evoluții semantice au 
inițial un sens ironic. Dăm un 
exemplu din carte : siluetă cu
vînt care constată zveltețea 
(uneori chiar slăbiciunea) cor
pului omenesc vine de la nu
mele propriu, Silhouette al 
unui controlor general de fi
nanțe al Franței (sec. XVII) 
care prin restricțiunile finan

naterialetoi /wwicate
„Curs, bibliotecâ, 

seminar"
In articolul cu titlul de mai sus, 

apărut în „Scînteia tineretului* 
nr. 4838 s-a analizat modul cum 
se pregătesc studenții institutu
lui de mine din Petroșani in ra
derea sesiunii de examene.

Zilele acestea a sosit la rt 
ție o scrisoare pe care o re. 
ducem mai jos:

„Conducerea institutului este 
întrutotul de acord că viitorii in
gineri de mine au nes oie de o 
pregătire temeinică. Pentru a- 
ceasta este necesar să se consulte 
o vastă bibliografie care să ofe- 

I re studenților exemple teoretice 
I și practice cit mai urnite. Ținind 

seamă de acest lucru, pentru 
viitor, în cadrul institutului nos
tru s-a programat redactarea mai 
multor cursuri printre care amin
tim : „Săparea >i susținerea lu- 

I erorilor miniere* de conf. ing.
N icolae Lețu, Exploatări minie- 

■ re generale* de cont. ing. Aron 
i Popa, Exploatări miniere la zf“ 
■ de prof. ing. Vasile Poooran,

„Prepararea gravimetrică* de lec
tor ing. Nagy Bela, „Flotația și 
procedee speciale de preparare* 
de lector ing. Lidia Mihăilescu.

Credem că tipărirea acestor 
cursuri va ușura mult studiul 
studenților. De asemenea, la dis
ciplinele legate de specialitatea 
„Prepararea substanțelor minera
le utile*, rectoratul a solicitat 
sprijinul tovarășului ing. Sever 
Tătara, candidat în științe tehni
ce și al profesorului Gheorghe 
Vanei. De asemenea vor fi trans
ferate la noi o serie de utilaje și 
aparate de laborator de la Insti
tutul politehnic din București. 
S-au făcut demersuri pentru pro-

curarea documentației privind u- 
zinele de preparare, procurarea 
unor cataloage de la IPROMIN 
București privind caracteristicile 
diverselor utilaje, precum și a 
unor proiecte tip care să serveas
că drept exemplu de proiectare. 
Baza materială a secției „Prepa
rare" va fi îmbogățită prin da
rea în folosință a unui nou pavi
lion care va fi reamenajat în 
cursul anului 1965 în locul labo
ratorului de Rezistență și meca
nica rocilor.

Considerăm că în viitor biblio
teca trebuie să-și sporească numă
rul de traducători care să deser
vească și studenții institutulțjj.

Modificările aduse orarului asi
gură acum studenților mai mult 
timp pentru studiul individual.

Consiliul asociației studenților 
pe facultate, comitetul U.T.M. 
vor urmări mai bine ca pînă 
acum felul cum studenții folosesc 
timpul afectat studiului indivi
dual".

; ■' ■ ■; ■ -coafa
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producției agricole"
muzica și, in general, ăupă- 
amieze’.e plăcute, de relaxare 
sint și ele necesare, oinetre- 
m-.e. Dublarea programului 
de invățămint, in schimb, 
prin cuprinderea unor teme 
ca „organizarea corpului o- 
rr.er.esc" sau chiar a unor re
ferate privind viața fi opera 
unor scriitori nu si se pare 
a fi cea mai potrivită so
luție pentru desfășurarea 
reuniunilor. Să nu uităm că 
elevii din ultimele clase, fi 
in special din a Xl-a. au în
deajuns de puțin timp pentru 
reuniuni. Cu atit mai mult 
reuniunile nu se pot trans
forma in ore de curs.

Cit pricește spectacoiele.„ 
eleva CRISTIANA DVMt- 
ThîSCU din Bucurefii are 
numai cuvinte de laudă pen
tru jocul tinerilor actori Ca- 
remitru fi Seciu, interpreți ai 
rolurilor lui Eminescu fi Vero
nica Micle din piesa drama
turgului Mircea Ștefănescu. 
Să-i înțelegem insă fi reacția 
negativă, dezaprobarea față 
de acei colegi care prin com
portament. atitudine, replici 
au uitat, din păcate, că se află 
într-o sală de teatru. Numai 
că nu e suficient să ne ma
nifestăm dezacordul în gene
rala Trebuie să nu ne sfiim 
să le amintim fi numele sau, 
cel puțin, să discutăm cu ei, 
să-i influențăm^

Vizitele in întreprinderi 
despre care ne scrie 
CHEORGHE BURLAN din 
Tg. Jiu L.O vizi^ la Bălteni 
fi Țicleni*) nu trebuie să se 
rezume nici ele la simpla cu
noaștere a unui proces teh
nologic. O citită la Ticleni 
trebuie să fie in primul rind 
o intilmre cu noua istorie a 
Olteniei petroUjere, cu istoria 
adevărată a oamenilor ei, cu 
experiențele lor de viață, cu 
preocupările, bucuriile și pa
siunile acestor oameni. „Ce 
m-a adus la Țicleni’, „Cum 
am devenit inginer" fi ,Xa ce 
lucrez in present" reprezintă 
experiențe interesante. Și toc
mai astfel de experiențe, do- 
bindite cu prilejul vizitelor, se 
cer împărtășite în scrisori.

Drumul spre maturitate 
— fi cuprindem aici nu 
numai învățătura ci întrea
ga activitate de fiece zi a 
elevilor (vizite, excursii, dez
bateri, spectacole) — trebuie 
să devină cu adevărat o eta
pă, o etapă hotărîtoare în 
pregătirea lor pentru viață.

Pînă la primirea noilor 
scrisori, tuturor coresponden- 
ților-elevi, succes în noul tri
mestru !

DOREL DORIAN

Sub acest titlu a apărut în zia
rul nostru numărul 4811, un ma
ternii in care erau criticate con
ducerile unor cooperative agri
cole de producție din raionul 
Birlad pentru faptul că au negli
jat amenajarea din timp a case
lor laborator, a sălilor de curs 
pentru buna desfășurare a învă- 
țămintului agrozootehnic.

De curînd ne-a sosit la redac
ție următorul răspuns din partea 
comitetului executiv al Sfatului 
popular al raionului Birlad:

„Criticile sînt juste. In urma 
apariției articolului, la cooperati
vele agricole de producție Bă- 
sești și Dodești s-au luat o serie 
de măsuri, care au făcut ca în 
scurt_ timp casele laborator să 
poată fi folosite. La Gherghești

și Pogana au fost amenajate săli 
de clasă.

Consiliul agricol raional va a- 
corda pe viitor un ajutor mai 
mare acestor cooperative".

• In același articol erau criti
cate și unde neajunsuri în desfă
șurarea îiivățămîntului agrozoo
tehnic în comunele Bîrzești și 
Costești din raionul Vaslui.

Consiliul agricol raional Vaslui 
ne-a răspuns că „în fiecare co
mună s-au amenajat case labora
tor, dotate cu material didactic 
(microscoape, separatoare, balan
țe, termometre etc). De aseme
nea, s-au confecționat planșe, 
schițe, hărți.

Datorită măsurilor luate cursu
rile se desfășoară acum în bune 
condiții".

Silvia Papovici, Melania Ursu și Septiiniu Sever în spectaco
lul Teatrului Național din Cluj — „Constructorul Solness* de 

H. Ibsen
Foto: I. M.ICLEA

CARNET MUZICAL

Tineri interpreți pe estrada
cultural

albă imaculată care atrăgea 
atenția asupra posturii lor de 
candidați. Și mai interesantă 
e originea cuvîntului intrat în 
istoria mișcării muncitorești 
grevă. La origine el însemna 
loc nisipos lîngă malul mării 
sau al rîului. O piață din Pa
ris s-a numit Place de la Gre- 
ve (piața de lîngă mal) unde 
pe lîngă populația orașului 
care se aduna aici la diverse

de Moliere și „Conu Leonida 
față cu reacțiunea* de l. L. Ca- 
ragiale. Premierele cor acea loc 
in curind, pe scena căminului 
cultural.

OCTAVTAN TURUC 
profesor

sărbători, se adunau muncito
rii fără lucru în așteptarea 
angajării. Primele mișcări ale 
lucrătorilor de la Paris în ca
re aceștia refuzau — arborind 
revendicări economice — să 
mai lucreze au fost numite, 
prin asemănare, cu atitudinea 
șomerilor din Place de la Gre
ve. grevă. Fiind printre pri
mele mișcări de acest fel din 
istoria mișcării muncitorești, 
cuvir.tul a căpătat o circulație 
internațională. Iată cum, ur
mărind istoria unui cuvînt, 
cercetătorul, și cu concursul 
lui nespecialistul, ajung la cu
noașterea unor momente isto
rice apuse, la detalii de ordin 
social, politic, economic, din 
viața unui popor sau a rela
țiilor dintre popoare.

Schimbarea de sensuri a 
cuvintelor e foarte mult ușu
rată de circulația de la un 
popor la altul, iar cunoașterea 
sensurilor originare contribuie 
la lărgirea orizontului cultural 
și la o perspectivă istorică 
mai exactă.

Indicele alfabetic de cuvin
te de la finele cărții ușurează 
căutarea cuvintelor făcînd din 
carte un instrument ușor de 
minuit. Asemenea cărți de 
popularizare într-un limbaj 
ușor de înțeles sînt de dorit 
pentru orice domeniu.

M. UNGHEANU

n afara bogatei sale 
activități pe linie 
de înregistrări — 
aceasta fiind și me
nirea ei principală 
— Orchestra de 
Studio a Radiotele-

ciziunii s-a impus în viața mu
zicală a Capitalei, mai ales in 
ultimul timp, printr-o serie de 
concerte care au exercitat o 
justificată atracție asupra iubi
torilor de muzică.

Valoarea bună a acestor con
certe ș-a datorat în primul rînd 
varietății ji bogăției programe
lor interpretate, care au cuprins 
de cele mai multe ori pagini 
simfonice și de operă de mare 
popularitate, iar In al doilea rînd 
unor calități tehnico-interpreta- 
tive incontestabile ale orchestrei 
•— omogenitate, precizie.

Intre manifestările reușite ale 
orchestrei se înscrie și recentul 
ei concert dirijat de Ion Drăcea, 
in cadrul căruia, alături de so
prana Lucia Bercescu, au apărut 
două tinere talente ale artei noa
stre interpretative: pianista Geor- 
geta Ștefănescu-Barnea și te
norul Ludovic Spiess. Au fost 
interpretate în acest concert „Di
vertismentul pentru orchestra de 
coarde* de S. Toduță — o lu
crare în care limbajul muzical 
de inspirație folclorică se distin
ge printr-o bogată țesătură armo
nică și polifonică — Concertul 
nr. 1 pentru pian și orchestră de 
Beethoven, diverse arii din opere 
și poemul simfonic „Vltava* de 
Smetana. După cum se vede, un 
program de mare accesibilitate, 
care a imprimat concertului un 
pronunțat caracter popular.

Prezența dirijorului Ion Drăcea 
la pupitrul orchestrelor simfo- 

I nice bucureștene a constituit de

fiecare dată o surpriză plăcută. 
Tînărul șef de orchestră ne-a do
vedit o mare seriozitate în alcă
tuirea și pregătirea programelor, 
precum și o evidentă tendință 
de a contura cu claritate și logică 
mesajul sonor. Acest lucru ni s-a 
relevat și cu prilejul recentului 
concert, îndeosebi în execuția 
unora din mișcările „Divetis- 

mentului* lui S. Toduță — ca
racterizate de o mare intensitate 
lirică — și a poemului simfo
nic „Vltava* — lucrare a cărei 
muzică deosebit de sugestivă a 
fost redată cu convingere și căl
dură-

O prezență artistică promiță
toare ni s-a părut și tînăra pia
nistă Georgeta Ștefănescu-Bar
nea interpretînd Concertul nr. 1 
în do major pentru pian și or
chestră de Beethoven. Pianistica 
ei se distinge prin claritate, fi
nețe și căldură comunicativă, 
dezvăluind un temperament ar
tistic închinat mai ales către la
tura lirică a muzicii și mai pu- 
,țin către zonele ei tumultuoase 
și dramatice. Acest fapt a reie
șit îndeosebi din interpretarea 
primelor două părți ale concer
tului de Beethoven, cărora pia
nista le-a imprimat strălucire și 
farmec poetic, nu însă sufi
cientă consistență dramatică.

Cel de al doilea tînăr solist al 
concertului. tînărul Ludovic 
Spiess ne-a dezvăluit și de a- 
ceastă dată calitățile sale excep
ționale, în interpretarea unor a- 
rii din opere de Wagner fi 
Puccini.

Concertul a marcat și prezența 
sopranei Lucia Bercescu a că
rei voce este puternică, amplă și 
luminoasă.

VASILE DONOSE

i



i zice — pustietăți. Un u- 
liu, rotindu-se peste întin
derile mierii-arămii, intr-o 
amiază de ianuarie...

Ai zice — pustietăți. Un 
vînt înfiorînd tuiurile stu
fului, pe un cer palid al-

bastru.
Fluviul _ ____

volbura de ape izbind în maluri, la ră
dăcina sălciilor vechi. Mergem spre 
mare, peste pămintul tăcut. Ai zice — 
pustietăți...

Și, deodată — mașinile Și oameni, 
oameni cu marile lor căciuli, cu pufoai
cele și bocancii lor înălțați de turetci 
impermeabile, cu mîinile înmănușate 
schițând gestul larg — încolo !

încolo ! — și mașinile deschid dru
muri încolo, adine, în pustietăți.

...E în toi secerișul Deltei, în ianua
rie, acest iulie al Deltei! Bate Crivățul, 

, pămintul prinde 
plecat departe egretele și

a rămas undeva înapoi, cu

apele se neliniștesc, 
crustă, au 
cocostârcii, lebedele și rațele sălbatice. 
Au rămas — păsări 
șinile.

Și nopțile, cînd cerul și pământul nu 
se mai aud unul pe altul, undeva, spre 
Șontea, undeva, spre Pardina, undeva, 
spre Sulina și Rusca, pînă spre mare. 
se mișcă mașinile, bacurile-dormitor 
pătrund pe canale și 40 de coloane în 
atac se mișcă, înaintează, numai ochii 
farurilor se văd. Secerișul stufului e în 
toi!

Nu, nu pustietăți! Secerișul stufului 
e în toi.

ciudate. — ma-

campanie — căci așa își numără ve
chimea oamenii stufului, în campanii 
•— trece peste pămintul acesta cu pașii 
săi uriași, cu umerii largi, dominind 
pustietățile. Le domină și cu mintea, 
găsind mereu idei noi, inovind, per
fecționând un agregat sau altul aici, 
pe un pămînt tânăr unde înnoirile au 
un cuvînt greu de spus la fiecare pas. 
Aceasta a fost lupta omului cu natura 
aspră și cu inima lui. Pentru pămint 
și apă s-a găsit o mașină în stare să re
ziste, să recolteze sute, sute de mii de 
tone în condiții tot mai bune; per.tr* 
urit, s-a găsit leac o altă putere, și a- 
ceasta trebuie trecută înaintea celei
lalte, a mașinii, pentru că este puterea 
omului, a colectivului pe care-l are azi 
Delta. Și acest colectiv, avindu-i perma
nent în frunte pe comuniști, s-a întărit, 
s-a legat de Deltă, învingînd pustietă
țile, dind viață unui plan măreț, zămis
lit de partid, plan menit să pună ir. va
loare această uriașă bogăție a Deltei — 
stuful.

Pînă la 15 ianuarie coloana I — Șon
tea, condusă de maistrul inovator Șo
pîrlă, s-a angajat să realizeze pianul 
în întregime; pînă la sjrrșitul campa
niei să recolteze 2 000 de tone peste 
plan. Și are să-și țină angajamentul 
cu siguranță ! Și-ai să-l întrebi odată t 
— cum ați făcut, tovarășe Tudor? Și 
are să-ți răspundă : — păi, am ■nurit. 
Ne-am sculat de dimineața, ae-am or
ganizat forțele pe teren, am făcut re
parații și noaptea, cînd e-a «evoie și- 
cam atît.’

campaniei a 9-a

jawwiimi

■ ■
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Snopii de stuf încap în
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«fc Șoptri*.

inima faptele, victoriile 
oamenii Deltei.
Ștefan Silifon — a scris 
de hîrtie, puternic, dra- 

eu mă străduiesc

penze
— a 
» ce

au foaia albă, foaia proas
pătă, abia ieșită din celu
loza Combinatului de la 
Chișcani. în fibrele netede 
găsesc scris istoricul aces
tor începuturi, pe pămintul 
Deltei; începuturi cărora

partidul le-a dat aripi și îndrăzneală. 
Prin vastul proiect de valorificare su
perioară a resurselor naturale, Con- 
gresul al III-lea al Partidului întărea 
încă o dată certificatul de naștere al 
marelui laborator de cercetări și ma
relui șantier — Delta.

Iau foaia albă și in fibrele netede gă
sesc istoria despre oamenii începutubâ ; 
găsesc mîinile secerătorilor stufuhn, as
prite de ger; găsesc frunțile contaaăști- 
lor scrise subțire, cu ginduri; nopțâe 
și zilele Deltei, drumurile croite de ei

Zile și nopți

in inima Deltei

4

într-o luptă grea, uriașă, cu apa, 
cu gerul, cu natura aspră. O luptă cu 
eroi și victorii, cîștigate zi de zi, în tă
cerea dintre Dunăre și mare.

Nu, eu nu scriu; eu descifrez numai, 
cu ochiul, cu 
sânt scrise de

Un tînăr — 
petecul acesta
matic. zile și nopți; 
numai să adun în snopi faptele lui si 
ale altora.

Ștefan Silifon, fecior de pescar, 
„băiat înalt, voinic, parcă potrivit cu 
mașina lui", cum mi-l prezenta un to
varăș al lui, lucrează de cinci ani la 
recoltatul stufului. Conduce acum un 
agregat cu dublu recoltor. Este primul 
care experimentează inovația maistru
lui Tudor Șopîrlă, decorat în 1964 cu 
Ordinul Muncii clasa a IlI-a. Silifon a 
realizat, lunar, dublu față de alți con
ductori de agregate: în jurul a 900 de 
tone de stuf.

Odată, asta s-a întîmplat anul trecut, 
focul dat cioatelor, primăvara, se în
drepta amenințător spre unul din de
pozitele de stuf. într-o asemenea împre
jurare trebuia acționat cu mult curaj. 
Și utemistul Ștefan Silifon n-a pregetat 
să salveze recolta, aruneîndu-se într-un 
canal, înotând spre malul celălalt, unde 
se afla depozitul în pericol, stingând 
cu hainele lui vîlvătaia. Dar nu numai 
Silifon a acționat astfel, în asemenea 
împrejurări. Aici, între apele și pămân
tul Deltei, sînt sute de oameni care își 
salvează mașinile din împotmoliri, care 
salvează lanurile primăvara, cînd vine 
vremea să se dea foc cioatelor rămase, 
pentru a crește o vegetație mai puter
nică ; sute de comuniști, sute de ute- 
miști, care scriu istoria acestui început 
glorios, care duc o luptă eroică, îndrăz
nind, adunând bogățiile 
tînăr.

Silifon Ștefan, Grosu 
Andrei, Pascu Dumitru
Șopîrlă", cum li se mai spune, au făcut 
faima unității Șontea. Și acest maistru 
Șopîrlă, un zdrahon de om, nevorbăreț, 
e mare diagnostician în ale mașinilor! 
De opt ani lucrează aici. In primele 
trei luni, atunci, la început, a înaintat 
vreo trei demisii își amintește el. ade
sea, rîzînd. Cu greul era obișnuit; nu 
se împăca însă, nicidecum. cu pustietă
țile acestea,- iarna. Acum, intr-a opta

acestui pământ

Vasile, Mandle 
— „băieții lui

ține scai de ccu> 
cere, na glnsti 1

Chircn e mărunței — n p 
zice. Tot saltă pe r irfari. «rv»—, 
tul, să fie mei înalt j* colocm
un muncitor vechi. specialist ia reeoiac- 
rea stufului, di* jwimrir ^ramoțc* de 
secerători — moș Bat*. Se rade c* 
lecțiile pe care le-a dat tinâmlm — 
tru au dat rezultate bune : ac*m. «cwm 
are să-l ajungă immrmsd Șoptrli^

Ai zice — pustietăți.’ Dur
în aceste Bărăgane, cu stuf de 5—€ me
tri înălțime, e o luptă cu Crivățul, cu 
apele mari, cu iama, cu pustiul; ș-.-: o 
întrecere care-i încălzește pe ocmeni.

E-n coloana tovarășului Chiran 
tînăr, Mihai Ifrim. Echipei lui i s-c dus 
vestea de cea mai bună echipă; trei 
premii a luat pînă acum: o dată, pen
tru producția cea mai mare pe trust, 
în alte două rânduri — premiu ca 
echipă fruntașă pe unitate. Și mai e 
unul, Ivan Grigore, mic — numai ini- 
ma-i de el. Inimă din inimă. Cu un sin
gur recoltor e gata să-l ajungă pe Sili
fon Ștefan. Dar Ion Brînzilă — șeful 
coloanei a 9-a ? Are el o vorbă : „n-are 
voie să nu iasă, cum gîndesc!“ Și cele 
două inovații aplicate pînă acum, arată 
că Ion Brînzilă gândește temeinic.

Sînt tineri pe care organizația U.T.M. 
i-a crescut aici, pe pământul Deltei, de 
la an la an. Au venit feciorii de pescar 
și au învățat, nu numai să mânuiască 
agregatele, dar să și gândească, să-și 
pună mereu noi și noi probleme, să 
caute, să îndrăznească.

Ai zice — pustietăți! Dar în aceste 
bacuri-dormitor, în care lumină nu se 
stinge niciodată, oamenii visează, gîn
desc; oamenii aprind focul și stăpânesc 
urâtul. Coloanele iau cu asalt noi întin
deri de stuf, oamenii găsesc soluții noi. 
mereu soluții noi.

— Aici, în Deltă, în munca de recol
tare a stufului — îmi spunea un ingi
ner de la Maliuc — fiecare zi aduce 
câte o noutate.

Și nici nu mai sînt socotite noutăți- 
surpriză. Pentru că oamenii le socotesc 
firești. Firesc e să gândești, să mun
cești, să lupți cu apele, să consideri ge
rul de minus 15 grade un „geruleț" nu
mai bun de recoltat, să te lupți cu 
plaurii cu care mașinile au încă de 
furcă, să dublezi recolta unei zile, să 
găsești, împreună cu cercetătorii, noi 
și noi soluții; să te mândrești, la a 
doua și la a treia campanie, cu titlul

n&xze e* IJ* m ftți ce ccetcjz per-.- 
ccăă c exud treesx. ca pe-al c*re se 
Ies* p—ec nalt ertepem. caa esn ca de 
IxpCKt saci mal: f»-« d:e eampeai^ Cs- 
locxele se eseder. rp-e mere,
aade nrncțsle de atrel ssaz rva mi 
ntăei. 5a. **-< tenp de soaaa tes uivj- 
ZJele. ca Mtxac de c~* socreiaa ctl: 
de sexrtâ. siax prvîs-</-^e aaaîx, £aec£o 
de cmarg.

£ o cr-ws* peruz*, ia peer* Delte: 
e o tape* pertiti. der ea ezit aacî dra- 
matice. Esu penocăa regrupeze fo-- 
țelcr, pocrivu ocerwr amdtșa clima
terice. Acsa se desfeșoarâ. ca : «dirpre 
și persevere*;* «cțiaaea de revise pe
riodica c «g-egaosor, pria foiosirea 
unor ecnîpe fiocaate. ca acrxeai de o 
incită csiifiecre. I* aaoaaearal ciad se 
re eaaxța per»L cixd vo- fi p&nbiittcți 
optime de recottsre, asoșiaile trebuie 
s*-și dea raxdaaaeatal maxtm. Tot a- 
cam se derfi^oară ccțiaaea de eva
cuare a ftufaluă, cepo^zat ia locurile 
joase; ■apaiînr de le mere și dia te- 
reaal ca ploari li se cdcuoă platfor
mele pe care vor sta menipuianții, fe
riți de ape. Acum este gindit și perfec
ționat plcaul amenajării marii unități 
stuficole 4, cu diguri, canale și lucrări 
ce artă care să asigure o cît mai mare 
producție de stuf în campaniile vii
toare. O întreagă armată de peste 4 000 
de oameai lucrează în momentul aces
ta pe pămintul Deltei: 1 400 de oameni 
transportă stuful, peste 1300 de 
*M*ipal*ați grăbesc strînsul și încăr
cata^ peste 1*N de aucanicatori ea
rn-* li se adaugă cei 600 de oameni din 
fxcs stafalai.

Sat ocmeali cere au înfăptuit, care 
tațiptaiese â de a directivele partidu- 
l — ocmeaii care scriu istoria nouă a 
Deltei, campanie după campanie, cu 
aadria de am de tone de stuf recoltate, 
C* lor. Nu, eu nu scriu, eu nu-
~x-. desc-.frez faptele lor; eu numai le 
:t_- acest reportaj din iarna celei 
de-e 9-a campanii.-

ZUe și nopți în inima Deltei. Seara 
rine, nici nu știi cînd. Spre depozitele 
de stuf, aceste șuri uriașe rânduite pe 
—Dunării, grăbesc tractoarele 
cu remorcile încărcate; și brațele 
zl'.vr macarale încep lucrul, rotin- 
ăA-se în cerul amurgului. Peste întin- 
cerîle nesecerate trec o lumină și o în- 
■ ;rcre de crivăț roșu și ochiurile de 
apă se întăresc în înghețul de noapte. 
E, atunci, o frumusețe mare și aprigă 
a Deltei, o frumusețe a mișcării și ne- 
—,-fcării, a culorilor și a întunecării. Si 
. -. lumina care se luptă cu înserarea, 
•ezi oamenii, căciulile aprinse de a- 

'~.urg, fețele, râsul sculptat în aerul "în
ghețat, pașii fermi, unind drumuri de

Și-i firesc, pentru că laboratoarele c 
cetătorilor se prelungesc dincolo, în 
trovul Maliucului, unde continuă ce 
cetirile biologilor, mecanizatorilor 
hidrologilor.

Dar eu caut, cu gândul, lumina 
prinsă la care maistrul George Nic 
întîrzie, supunîndu-și ideile acelor p 
be la care le va supune, peste pi 
viața însăși.

Maistrul Nicolau, de la atelierul i 
conic, e cunoscut de-acum ca un in 
vator care a trecut cîteva examene, cu 
bine. Ultimei sale inovații la macaraua 
cu greifer rotitor, i se construiește a- 
cum prototipul pentru omologare. A- 
ceste macarale vor mări productivita
tea agregatelor cu 50 la sută.

Maistrul Nicolau are acum alte idei.
Anul acesta, început de 1965, mais

trul inovator Nicolau a adus în discu
ți* colectivului noile sale idei de ino
vații. Ele au fost propuse în tema de 
studiu a laboratorului de mecanică.

Aici, în Delta cunoscută ca un pă- 
mînt tînâr, în veșnică prefacere, tre
buie să-ți fie tînără mintea, să-țină. 
pas cu viața.

Cum spunea inginerul de la Maliuc? 
— In Deltă, fiecare zi aduce noutăți, 
căutări. îndrăzneli...

oare'.e se stinge acum, pes
te culmile oțelite de ger ale 
dealului cu cinci cocoașe, 
Beștepe. La bacul-dormitor, 
tras pe canal, se pregătește 
masa de seară: supă de fa
sole și friptură de batal. 

Miroase împrejur, la o milă depăr
tare peste ape și stufărișuri, că nici 
pustietățile nu pot să adoarmă.

Înăuntru e curat, curat gospodărește, 
am știu mai ales marinarii să păstre
ze curățenia în casele lor plutitoare. 
Se mișcă o gospodină, Aneta Guriencu, 
prin cabină și pe la bucătărie, pregă
tind totul, pentru întoarcerea băieților. 
Soțul ei, Chirilă Guriencu, „gospoda
rul" așezării plutitoare de pe canalul 
Rusca întețește focul la cazane, să fie 
cald în cabine și la spălător.

Și spre această pace domestică, că
reia poți să-i spui din toată inima „a- 
casă", vin secerătorii.

Un șah, o carte, o muzică ascultată 
la aparatul de radio, o discuție în ca
reul din mijlocul vasului, amenajat 
colț roșu — iată, preocupări de seară, 
ore de răgaz, în care organizațiile 
U.T.M. au, iarăși, un cuvînt de spus. 
Căci și în pustietățile Deltei, mai ales 
aici, trebuiesc găsite formele cele mai 
instructive și mai atractive, pentru fo
losirea timpului liber.

Vasile Pardnoi și Ștefan Baida, ti
neri, și-au câștigat renumele de cei mai 
pasionați cititori; 
manipulant la depo
zitul de stuf, deși bă
trân. ține pasul cu ej. 
Astă-seară iată-l, a- 
bia sosit, și-a luat 
cartea începută ieri 
— ia să vedem ce s-a 
întîmplat mai depar
te cu „Nebunul 
Brent" a 
lici...

Oamenii 
cu ei, în 
mîntului dintre ape, 
căldura focului, lumi
na electrică, cearșa
furile albe, cartea, ră
gazul pentru vis, gân
dul care îndrăznește 
si inima deschisă 
bucuriilor. E a noua 
campanie — aceasta: 
a noua iarnă trec se
cerătorii Deltei prin 
lanurile de 
mătase — 
descoperită 
noștri, pe 
Deltei; o nouă iarnă dezvăluie, în a- 
ceastă luptă patetică, bogăția omeneas
că — puterea, perseverență, ideea, în
drăznelile neîndrăznite mai înainte.

Grigore Roșu,

din
lui Trico-

au adus 
inima pă-

Maistrul Toader Șopîrlă, șeiul coloanei I — Șontea

erile, pe brațul Sulina, 
încă de departe, te întâm
pină luminile Maliucului, 
orășelul cercetătorilor.

O caut, cu gîndul, pe a-
I ceea la care întîrzie mais

trul cercetător George Ni- 
alătur acelora aprinse în bi-

mult lupta cu natura și pustietățile 
netulburate alte dăți decît de zborul 
egretelor, decît de lotca pescărească, 
împinsă cu ghionderul, decît de zvîc- 
netul peștilor în fulgerarea soarelui.

Și-acum, mașinile semiamfibii stră
bat pământul tînăr al plaurilor. încoace 
se mișcă acum coloanele, mutîndu-și 
locurile din incintele îndigufte, spre

ici-cdo, tot mai adine, în Deltă. Și 
mergi, cu un tractor ușor ca un faiton 
— acele tractoare-tanchete care trec 
peste podețele de stuf ale canalelor cu 
o siguranță și un calm împrumutat 
parei de la ooMeaii Deltei — și te a- 
propîi de tabăra coloanei I Rusca.

Iată, în jurul focurilor, conductorii 
de agregate jac ultima revizie; la

aramă și . 
bogăție 

în anii 
pământul

n helicopter zboară deasu
pra Deltei. De sus, se face 
recunoașterea noilor tere
nuri care vor intra în ex
ploatarea trimestrului a- 
cesta. Planurile T.A.V.S. 
(Trustul de amenajări și 

fost întoc-valorificare a stufului) au 
mite meticulos.

Un plan de producție sau
Pe harta Deltei, cuprinsă 

puternic vascularizată,
Dunării, se mișcă cele 40 de 
Iată, stegulețele albastre, roșii, 
și violete, urmăresc înaintarea 
lor".

ca 
între

o bătălie ? 
o inimă 
brațele 

coloane, 
galbene 
„trupe-

Aici, în zona unităților Șontea și 
Rusca, fruntașele trustului, primele re

Un vas-dormitor la Rusca

Maliucului

•)

colau. O
blioteca stațiunii, bibliotecă cu raftu
rile pline de cărți care te invită la stu
diu, fără să-ți strecoare impresia de 
zăvorit, de izolat de lumea din afară, 
impresie pe care ți-o lasă uneori bi
bliotecile venerabile.

Se petrece o osmoză parcă, între lu
mina de afară și lumina dinăuntru, între 
activitatea de afară și activitatea de aici.

zultate sînt bune. In raportul de seară 
care se dă prin stația radio ce unește 
unitățile din Deltă, cu Tulcea, a și fost 
anunțat un prim record al anului: uni
tatea I Rusca a recoltat azi 90 de 
tone.

Dar mai departe, la Pardina, unitate 
condusă de tînărul inginer Dan Băl- 
tăneanu format în primele promoții de 
specialiști ai stufului, venit de pe băn
cile facultății, direct în Deltă ? Dar în 
zona grea a coloanei a 12-a Rusca ? 
Dar în zona unității de la Sulina 
re-și întinde coloanele spre plaurii 
pricioși dintre Letea și Mare ?

Privești înaintarea coloanelor 
harta care înfățișează, triunghiulară, 
prinsă între brațele Dunării — inima 
Deltei; și-auzi undeva, în pulsul aces
tor pămînturi, pulsul puternic, stăpî- 
nitor, al oamenilor, inima lor.

Și-n nopțile mari de ianuarie, și-n 
zilele aspre, cu lumină puțină, urmă
rești cu gîndul 
farurilor tăind 
lanurile de stuf

ca
ca-

pe

pașii oamenilor, lumina 
cărări ferme, printre 

care așteaptă

FLORENȚA

secerișul.
1

albi:

Fotografiile : IONEL cucu
ț
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pentru cucerirea

Cosmosului

n
Uh

mul a cucerit spa
țiul cosmic imediat 
înconjurător al Pă- 
mintului, a trimis 
emisari în Lună, că
tre planeta Marte și 
înspre Soare. Aces- 
însă doar primele
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natului de cauciuc sintetic 
Onești, unde frecvența abia 
depășea 55—60 la sută. Cerce- 
tînd cauzele s-a văzut că nu
mai pentru o parte din 
cursanți lecțiile sînt eficace, 
deoarece la organizarea cursu
lui și la întocmirea tematici
lor nu se ținuse seama de gra
dul de pregătire diferit a ti
nerilor îhscriși. Datorită aces
tui fapt, cu ajutorul organiza
ției de partid, al comitetului 
sindicatului și conducerii a- 
telierului, această situație 
S-a remediat.

La Combinatul de cau
ciuc sintetic. Onești, ținîn- 
du-se seama de faptul că 
aproape toți salariații lu
crau pentru prima oară 
într-un astfel de combinat, 
s-a procedat la organizarea 
cursurilor de ridicare a califi
cării în două etape : prima, în 
care au fost încadrați laolaltă 
toți muncitorii, indiferent de 
pregătirea lor, cu scopul cu
noașterii de către salariați a 
fluxului tehnologic al Combi
natului, a tehnologiei generale 
a secției, a problemelor de 
protecție și legislația muncii; 
a doua etapă, în care se ține 
seama de meseria cursanților, 
de gradul lor de pregătire, de 
problemele de producție spe
cifice fiecărei secții în parte. 
Asemenea măsuri au^fost lua
te și în celelalte întreprinderi 
unde existau situații similare.

La Combinatul chimic Bor-

lor pentru ridicarea calificării 
tineretului. în adunările lor 
generale și în grupele U.T.M., 
problema ridicării calificării 
este dezbătută cu multă regu
laritate, cu exigență și spirit 
de răspundere. La propu
nerea organizației U. T. M. 
de la Uzina de țevi și 
a celei de la întreprin
derea mecanică din Roman, 
marea majoritate a lecțiilor ce 
se predau la cursurile de ridi
care a calificării sînt însoțite 
de demonstrații practice. Apre
ciind efectele pozitive ale a- 
cestor metode, cu prilejul in
struirii activiștilor, precum și 
la „Ziua secretarilor" noi am 
generalizat această experien
ță. Procedeu] ca lecțiile teore
tice să fie însoțite de demon
strații practice a fost îmbrăți
șat și extins în șantierele de 
construcții, în unele întreprin
deri forestiere și în întreprin
derile noi ale industriei chi
mice.

Faptul că marea majoritate 
a organizațiilor U.T.M. din 
întreprinderile regiunii noas
tre se preocupă temeinic de 
problema ridicării calificării 
tineretului, a stimulat setea 
lor de cunoștințe, dorința de 
a fi cît mai folositori produc
ției. Așa, de exemplu, utemiș- 
tii de la secția „evaporare" a 
Combinatului chimic Borzești, 
analizînd în adunarea genera
lă U.T.M. modul cum reușesc 
tinerii să se achite de sarcini
le ce le revin la locul.de pro
ducție, au ajuns la concluzia 
că dacă operatorii chimiști ar 
poseda și cunoștințele unui lă
cătuș mecanic, ar putea in
terveni cu succes în cazul a- 
numitor defecțiuni, scurtînd 
astfel timpul de întrerupere 
a procesului de producție. Co
mitetul de partid și conduce
rea Combinatului chimic Bor
zești au analizat și apreciat 
această inițiativă și au luat 
măsurile necesare pentru apli
carea ei în practică.

Dar acțiunea de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale 
nu se rezumă numai la cursu
rile de ridicare a calificării. 
Cei ce urmează învățămîntul 
mediu seral, acei care lucrea
ză în puncte îndepărtate de 
lucru participă la cicluri de 
conferințe tehnice, la simpo
zioanele tehnice organizate în 
cadrul întreprinderilor.

în multe întreprinderi, or
ganizațiile U.T.M. au inițiat 
diferite concursuri pe teme pro
fesionale : „Cine știe meserie, 
răspunde ?*, „Ce e nou în me
serie", stimulînd o mare ma
să a tineretului să studieze 
cărțile tehnice indicate în bi
bliografia stabilită.

Paralel eu aceste acțiuni, 
noi sprijinim organizațiile 
U.T.M. în acțiunea de atrage
re a tinerilor să studieze lite
ratura tehnică de specialitate, 
în foarte multe secții dfti în
treprinderile regiunii noastre, 
organizațiile U.T.M., în cola
borare cu cabinetele tehnice și 
comitetele sindicatelor au or
ganizat standuri de cărți teh
nice, biblioteci volante, au 
oesemnat tineri care să se o- 
cupe de difuzarea cărții tehni
ce.

în multe întreprinderi (Uzi
na de fire și fibre sintetice 
Săvinesti, Urina de țevi Ro
man), organizațiile U.T.M., în 
colaborare cu comitetele sin

dicale și cabinetele tehnice or
ganizează cu rezultate foarte 
bune „Zile ale tehnicii". Cu 
acest prilej, în fața muncito
rilor sînt prezentate referate 
tehnice de către cadre de 
specialitate. Tot aici, săptămî- 
nal, la stația de radioficare 
sînt prezentate expuneri și 
comunicări tehnice.

O metodă asemănătoare se 
folosește în majoritatea sec
țiilor de la Combinatul chi
mic Borzești, unde cu con
cursul organizațiilor U.T.M., 
conducerile secțiilor au înfiin
țat panouri cu întrebări și 
răspunsuri pe teme tehnice, 
specifice procesului de pro
ducție al secției respective.

Pentru viitor, am luat mă
suri ca toate comitetele raio
nale și orășenești U.T.M. să 
sprijine mai mult organizațiile 
de bază din întreprinderi, 
pentru a organiza periodic 
concursuri pe teme profesio
nale, la care să asigure parti
ciparea masei largi de tineri, 
să extindă în toate întreprin
derile citirea literaturii tehni
ce de specialitate, să asigure 
participarea tineretului la ac
tivitățile cabinetelor tehnice, 
să supravegheze și să îndrume 
practica în producție a elevi
lor școlilor profesionale, teh
nice și tehnice de maiștri, a 
studenților.

Plenara C.C. al P.M.R.. din 
30 noiembrie — 1 decembrie 
1964 a subliniat în mod deose
bit faptul că îmbunătățirea 
calității produselor constituie 
un obiectiv deosebit de im
portant al întregii noastre vieți 
economice. Complexitatea a- 
cestei probleme este legată de 
specificul fiecărui produs, re
zolvarea ei depinzînd de stră
daniile fiecărei întreprinderi 
în parte.

îndeplinirea acestei indicații 
pune și în fața organizațiilor 
U.T.M. sarcini deosebit de im
portante privind antrenarea 
masei tineretului să-și însu
șească și să devină stăpînă pe 
tehnica modernă.

Activiștii noștri, secretarii 
organizațiilor U.T.M. studiază 
cu cea mai mare atenție indi
cațiile partidului nostru pri
vind realizarea, în toate dome
niile, a unor produse de cali
tate, activitatea viitoare fiind 
călăuzită de hotărîrea de a 
contribui cu toate forțele lor la 
înfăptuirea acestei importan
te sarcini.

Progresele științei și tehnicii 
influențează permanent, per
fecționarea tehnologiei de 
fabricați?. De aici rezultă 
necesitatea de a ne pre
ocupa în permanență de ridi
carea calificării profesionale a 
tinerilor. în ședințele comite
telor și birourilor raionale și 
orășenești, în adunările gene
rale U.T.M., vom continua să 
dezbatem problemele legate de 
însușirea de către tineri a teh
nologiei moderne, stabilind de 
fiecare dată măsuri practice 
de generalizare a experienței 
pozitive.

Sarcinile stabilite de parti
dul nostru privind îmbunătăți
rea continuă a calității produ
selor vor constitui un îndru
mar permanent în activitatea 
noastră, pentru ridicarea cali
ficării profesionale a tinerilor, 
folosind și dezvoltînd în acest 
scop experiența bună acumu
lată.

tru îndeplinirea misiunii sale can
tități importante de electricitate. 
Energia electrică va acționa apa
ratele de comunicație, instrumen
tele științifice etc. Cine va 
furniza electricitatea ?

Pentru acest scop, se vor uti
liza „pilele electrice cu combus
tibil" sau „de combustie". De alt
fel a și fost pus la punct un ge
nerator compus din trei celule 
active care transformă direct 
energia chimică în energie elec
trică. Acest generator folosește 
drept combustibil hidrogenul. Din 
combinarea sa cu oxigenul ia 
naștere apă, pe care cosmonauta 
o vor putea utiliza pentru nece
sitățile de răcire ale vehiculului 
sau, pur și simplu, pentru... băut. 
Generatorul a fost experimentat 
și a funcționat mii de ore fără 
nici un fel de defecțiune, 
mult: el a fost supus unor con
diții asemănătoare celor de lan
sare a navei cosmice, la care a 
rezistat perfect.

O recentă descoperire aduce 
încă un prețios ajutor viitorilor 
cosmonauți. Este vorba despre in
ventarea unor fire electrice care, 
dacă se rup, se repară... singure. 
Această însușire neverosimilă a 
fost clar demonstrată! In nacele 
cosmice, supuse vibrațiilor, radia
țiilor, schimbărilor bruște de tem
peratură, nu este exclus ca ar
mele fine să se rupă. Iată de ce 
au fost puse la punct, pentru 
a preîntîmpina accidentele, sirme 
(conductori) care se „auto-re- 
pară“, întocmai după cum pielea 
tăiată se vindecă singură.

Nu este vorba de nimic extra
ordinar. Conductorii sini alcă- 
tuiți dintr-un aliaj de magneziu, 
aluminiu și staniu. Cînd sima se 
rupe, la cele două capete des
prinse apar firicele foarte subțiri 
de metal. In citeva zile ele cresc, 
atingînd o lungime de aproxima
tiv 1 mm, ceea ce e suficient 
pentru a uni capetele ți a per
mite trecerea curentului. Se para 
că această „reparare prin creș
tere" se produce mai rapid, a- 
tunci cînd temperatura este mai 
ridicată.

Dar. pînă la călătorule 
„lungă cursă" în Cosmos, să 
venim la cele mai apropiate 
mai imediat realizabile. Astfel___
nou tip de satelit a fost de airirtd 
experimentat rn S.UA. La lan
sare, satelitul are diametrul de 
aproape 7 metri: în rchisrb, riad 
ajunge la sute de kilometri dea
supra Pămintului, el capătă dia
metrul de 81,4 metri, de peste 11 
ori mai mare 1 Cum ae erpttea a- 
ceasta ? îndată ce ajunge ia rpa- 
tiul cosmic, lumina soarthă de» 
compune o peliculă de o nmpo 
tiție specială ; aceasta ta dace 
la întinderea unei plate fier de 
sirmă. Piesa ca terci ca supra
față de reflectare pentru uauieie 
radiofonice, de telecizmae etc. 
Este interetent ei o atfel de 
grilă de »«ra»J e meii mei ««=»- 
tentă decis un satelit ebâmtă 
față de acțiunea metcorițioȚ, a 
oscilațiilor de teurperutued etc.

După arm te vede: pa 
ipoteze, experiențe indriznt 
ticipează retdizarde famfc.

tea au fost 
etape.

Oamenii dc știință lucrează fe- 
la punerea la punct a înstă
ri K aparatelor, mecanisme- 

care: vor servi în viitoarele 
itorif-prjn spațiul cosmic. Să 
ncăm o privire' î» laboratoa- 

le lor.
Încă de acum opt ani, oame- 

ii de știință sovietici au arătat 
'ă, pentru înfăptuirea zborurilor 
osmice pe distanțe mari, este 

iesară crearea unei imense sta- 
ni cosmice care să se rotească 
jurul Pămîntului. Un fel de 

iraje" uriașe, aceste stațiuni 
mează să servească și ca etape 
ermediare.

eși la început specialiștii a- 
•icani nu erau de aceeași pa

le, astăzi ei recunosc că ase- 
enea stațiuni sînt absolut ne- 

esare pentru lansarea navelor 
cosmice mari ce vor pomi spre 
Lună sau spre alte planete.

Conform proiectului american 
„Apollo", începînd din anul 1968 
va începe construcția unei sta
țiuni cosmice la oîteva sute de 
kilometri deasupra pămîntului. 
Construcția acestui MOL, cum 
i-au spus proiectanții, nu este un 
lucru simplu. Fiecare element 
important de construcție trebuie 
trimis în spațiu cu ajutorul unei 
rachete. Precizia de lansare tre
buie să fie suficient de mare pen
tru ca elementul să se găsească 
în apropiere fie cele trimise mai 
înainte. Pevttău construirea unei 
platforme orbitale de acest fel va 
fi nepoie de mai mulți ani.

după aceea P Cum se vot 
utiliza aceste MOL-uri P Se pre
conizează că rachete ușoare vor 
putea călători destul de regulat 
de la Pămînt spre stațiunile cos
mice și înapoi. „Garajele cosmice" 
vor cuprinde și locuințe, în care 
vor locui oameni: tehnicieni, bio
logi. Cu alte cuvinte, acolo în 
spațiu, la sute de kilometri dea
supra capetelor noastre, oamenii 
vor munci, vor construi.

Se presupune că astfel de sta
țiuni vor începe să se dezvolte în
tre anii 1970-—1980 și tot atunci 
va fi, în sfîrșit, posibilă călă
toria spre planetele mai a- 
propiate sau mai îndepărtate, și 
chiar — cine știe ? — spre alte 
sisteme stelare.
JJtr-fâiă atunci mai sînt de 

Sczolcat citeva „mici" probleme, 
printre care tina, care provoacă 
suficiente dureri de cap oameni
lor de știință, este reprezentată 
de prezența în Cosmos a... obiec
telor artificiale. Astfel, potrivit 
datelor oficiale, numai pînă la 26 
iulie 1964, pe orbitele din jurul 
Pămîntului se învârteau mai bine 
de 800 de obiecte diferite: sate
liți, fragmente de sateliți, rachete 
purtătoare etc. Aceste obiec
te aruncate de om în spațiu 
pot constitui piedici serioase în 
efectuarea cercetărilor cosmice. 
De pildă, emițătoarele unora din 
sateliții al căror rol s-a epuizat, 
mai continuă să emită și să în
curce treburile; de asemenea, 
aceste obiecte se pot ciocni cu 
navele cosmice, provocind ac
cidente. După cum se vede, 
circulația în Cosmos este mai 
plină de pericole de cit aceea de 
pe străzile pământene 1

Să ne întoarcem însă... în 
Lună. Programul american „A- 
pollo" prevede, printre 
tele, trimiterea în lună a 
laborator mobil. Iată 
cum se vor petrece lucrurile — 
dacă toate vor „merge bine". 
Nava cosmică ajunge pînă aproa
pe de Lună și începe să se ro
tească în jurul palidului însoți
tor al nopților pămîntene. Apoi, 
un compartiment lunar se des
prinde de pe navă și coboară lin 
pe suprafața Lunii. Aici se gă
sește laboratorul mobil care se 
poate deplasa pe suprafața Lunii 
pe o distanță de câteva sute de 
kilometri, asigurînd în același 
timp condiții de viață pentru doi 
cOsmonauți pe timp de 14 zile.

Dar se pune o problemă. Nava 
spațială care, în cadrul acestui 
proiect, va transporta pe lună doi 
sau trei cosmonauți, necesită pen-
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Institutul de cercetări horti- 
viticole din Capitală desfă
șoară o rodnică activitate în 
domeniul cercetării și îmbu
nătățirii unor plante. în 
fotograiie: ing. Mihai To
por — cercetător la labora
torul de flori-cultură, eiec- 
tuează măsurători biometrice 
in colecția florilor de cale, 
cu scopul găsirii celei mai 

bune varietăți

Foto: AGERPRES

Informații
în sala miră a Palatului R.PR. 
avut loc joi seara simpozionul

Turneul său in S. U. A
După un turneu de trei luni 

în S.V-A- artistul poporului Ni- 
colae Herlea este din nou aca
să. pregătindu-se să-și reia acti
vitatea pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romine.

Solicitat să reamintească iubi
torilor de muzică în ce spectacole 
și în compania căror personalități 
muzicale a obținut succesul la 
Opera Metropolitan din New 
York, Nicolae Herlea a declarat 
unor redactori ai Radiodifuziunii 
routine și ai Agenției routine de 
presă ,-Agerpres" :

.Pentru a doua oară am acut 
ocazia să reprezint arta interpre
tativă din țara noastră pe celebru 
scenă din New York. Daci ir. 
primul turneu din prtmăcarz anu
lui trecut, am jucat roU lui 
Tonio din „Paiațe" și cei al mar
chizului de Fota din „Don Cur
ios". de deta aceasta cm trăt o 
dublă emoție. Am interpretat, 
pentru prime oară ia cariera mea 
artistică, rolul titular daa opera 
„Rigoletto" și nU hă Den Car
los din dorls dotaulă' Ar. 
trăit o dubli emoție pentru că 
crie două opere a» ctattitsrt 
totedati premiere pe scena Me- 
tropoiitanuiai. In aceste sperie 
cale am datat alături ie mas 
căta wprraâ austratmai Jcen 
Sutherland. de te--mJ 
Corio Bergonzi ă de oiși «afer- 
pseți de ta/onee".

Gtexa retrase dan presa ra- 
pEtesc nxsestmJe b a&tsa 
«■eeesatm pe care aartsmai as
ana l-a jrwrprtrit p de aeensti 
■iaâ. V □ erzaiî dai mrd

Tar.’T*.

to“, menționează, printre altele, 
că „rolul a fost compus cu pro
funzime în toate detaliile sale". 
Un alt ziar, „New York World 
Telegram" notează ; „Herlea a 
creat un mare Rigoletto. El s-a 
situat in cea mai bună tradiție a 
marii arte, atit ca coce, cit și ca 
joc de scenă. Ne-a oferit un Ri- 
goletto plin de energie uimitoare 
in momentele de farsă gnomică, și 
de pasiune și mai uimitoare în 
momentele de sfîșiere și fero
citate. Portretul acesta e sporit 
de o voce de o forță pătrunză
toare". Aceleași elogii se întîlnesc 
si in cronica semnată de criticul 
muzical 
„Nete 
despre interpretarea lui Don 
Carlos ' ~

fost primul Don Carlos al 
lui Nicolae Herlea și el i-a dat 
autenticitate dramatică. Partitura 
a fost ciniafă cu suavitate bogată 
și caldă, plină de conținut; jocul 
de scenă a fost plin de grație și 
inteligență".

Răspunzind unei întrebări re
feritoare la preocupările sale ac- 
tnaie și de viitor, baritonul Ni- 
coiae Herlea a spus : ..După un 
riga: destul de scurt, îmi toi re
lua activitatea pe scena Teatrului 
de Opera ri BWe* cu JUgoletto" 
I» haide următoare coi participa 
ie Faticahmle internaționale de 
ia Prasa «i Saixbrtrg, în specia- 
ceie ar LDon Cerlot" fi -Boris 
Gedtmeu". ier b> stagiunea cii- 

r a Metropolitanale! coi ft 
mi prezent m operele ..Bel 

Joeme'. „Bărbierul 
Dea Cariei.
fAșșnpns)

Louis Snyder în ziarul 
York Herald Tribune"

din „Forța destinului" :

NICOLAE FULGA 
corespondent voluntar

r- --------...

in proper

Institutul de iizică atomică. Vedere exterioară a clădirii reac torului
Foto: AGERPRES

LEONTD PETRESCU

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru 

ecran panoramic — rulează la Pa
tria (orele 9,30t 12,30, 15,30, 18,30, 
21,15). CINTIND IN PLOAIE — 
rulează la Republica (orele 8,15,
10.15, 12,30, 14,30, 16,45, 19 , 21,30), 
Eacurești (orele 9i 11,15, 13,45,
16.15, 18,45, 21), Modern (orele 9,
11.30, 14, 16,30, 19, 21,30). SOȚIE 
PENTRU UN AUSTRALIAN - ci
nemascop — rulează la Luceafărul 
(orele 9, 11,15, 13,30, 15,45, 18,15; 
20,45), Grivita (orele 10, 12, 14, 
16, 18,15, 20,30), Festival (9,30, 
11,45, 14, 16,15, 18,45, 21). CAVA
LERII TEUTONI (ambele serii) — 
rulează la Carpati (orele 9, 12-, 15). 
ȘEFUL — rulează la Capitol (orele
9.30, 11,45, 14, 16,30, 18,45, 21),
Aurora (orele 9,45; 12,15, 15, 17,45, 
20,30), Flamura (orele 10, 12,30, 15, 
17,30; 20), Feroviar (9,15, 11,30, 
13,45; 16, 18,15; 20,30) LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT - rulează Ia Vic
toria (orele 10, 12, 14, 16, 18,15, 20). 
Ezcelsior (orele 9,45, 12, .14 15,
16.30, 18,45 , 21) Miorița T (orele 
9 45, 12, 14,15, 16,30, 18,45: 21) 
ROȘU ȘI NEGRU (ambele serii) 
— rulează la Centrai (orele 9.30; 
13, J6.30, 20) JUDECĂTORUL DE 
MINORI. - rulează la Lumina fo
tele M; 12, 14. 16, 18.15, 20,30). 
ZIUA FERICIRII - rulează la 
Crîngași (orele 16, 18.15, 20,30). 
CASA NETERMINATĂ rulează 
la Unirea (oreie 16, 18,15, 20,30).

1NTÎLNIRE CU SPIONUL — ru
lează la înfrățirea intre popoare 
(orele 10, 15,30-, 17,45, 20), Tomis 
(orele 9,15, 11,30, 13,45, 16, 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 18, 18,15;
20.30) . ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATĂ — rulează la Vitan (orele

15, 17,45, 20,30), Ferentari (orele
14,30, 17,15, 20). CLIMATE — ci
nemascop — rulează la Popular 
(orele 15,15, 18, 20,45), Moșilor 
(orele 15, 18, 20,45). GHINIONIS
TUL — rulează la Munca (orele
16, 18,15, 20,30), Colentina (orele 
10, 16; 18,15; 20,30). ȘAPTE ANI

~PE CĂSNICIE — cinemascop — 
rulează la Bucegi (orele 10, 12,30;

18, 20,30), Viitorul (orele 
t3,45‘?.16; 18,30: 21). POVESTE DE 
PE DOî^ — rulează la Union 
(orele 15&0, 18 , 20,30). PROGRAM 
PENTRU dpPH (dimineața), MA
RIA (după-lhîyază) — tulâază la 
Doina (orele 11NQj* 13,45, 16, 18,15,

HAROLD LLOYD - rulează la 
Timpuri Noi (orele 10; 12,15, 14,15; 
16,15; 18J0; 20,30). MUSAFIRI CIU- 
DAȚI PE MUNTELE DE GHEATA — 
rulează la Cultural (orele 15,30, 18, 
2030). SĂLBATICII DE PE RÎUL 
MORȚTI (cinemascop) — rulează la 
Dacia (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Progresul (orele 15; 17; 19; 21). 
VESELIE LA ACAPULCO — ru
lează la Buzești (orele 10; 12,15; 
15,30; 18; 2030). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI — rulează la Flacăra 
(orele 10; 15,30; 18, 20,30).
ELENA DIN TROLA — cinemascop
— rulează la Giulești (orele 9;
11,15; 1330; 15,45; 18; 20,15). S-A 
I.NTlMPLAT LA MILIȚIE — rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20). CA- 
LABUCH — rulează la Melodia 
(orele 9,45, 12, 14,15, 16,30, 18,45, 
21), Drumul Sării (orele 15,30, 17,45, 
20). 40 DE MINUTE PlNĂ IN
ZORI — rulează la Volga (orele 
10; 12, 14,30, 16,30, 18,30: 20,30). 
30 DE ANI DE VESELIE — rulează 
la Rahova (orele 15; 17, 19; 21). 
HAMLET — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la Lira (orele 
15,30, 191 TEAMA - rulează la 
Cotroceni (orele 16, 18,15, 20,30).
IVAILO — rulează la Pacea (orele 
16, 18, 20) HAT ARI (ambele serii)
— rulează la Arta (orele 10, 16,15, 
19,30).

itstaîe de

e2"jtsT»ca. de

se intrea- ȘTEFAN IONESCU 
tehnician

Au cîștigat tofi 
spectatorii

Concursurile „Cine știe, ciș- 
tigă“ pe teme agrozootehnice 
s-au dovedit a fi deosebit de 
eficiente pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale 
tinerilor. Ținînd seama de a- 
cest lucru, comitetul U.T.M. 
din comuna Văleni, raionul 
Drăgănești-Olt, a organizat un 
concurs pe tema: „Căile întă
ririi economico-organizatorice 
a cooperativei agricole de pro
ducție și sarcinile organizației 
U.T.M.", la care au participat 
tineri din comunele Văleni și 
Mîndra.

Juriul a stabilit că Maria 
Dumitrescu a dat răspunsurile 
cele mai bune; numeroșii 
spectatori prezenți Ia concurs 
au asistat la un interesant 
schimb de experiență.

IN CURÎND
Teatrul Regional București

prexintă premiera:

„ȘCOALA NEVESTELOR"
de MOLIERE

în DISTRIBUȚIE;

— Dimitrie Dunea
— Victoria Dinu
— Doru Atanasiu
— Gh. Marinescu
— Ion Molin
— Eugen Petrescu

— Jorj Voicu
— George Costin
— Niki Radulescu
— Aurel Tunsoiu
— Ștefania Georgescu

Regia artistică: Ion Simionescu
Scenografia: arh. Vladimir Popov 
Muzica: Ștefan Mangoianu

VINERI

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune : Apara
tură de dispecerizare și control 
centralizat — de Marcel Sîr- 
bu, director tehnic la Institu
tul de Aparataj electrotehnic 
și instalații de automatizare. 
19,00 — Jurnalul televiziunii.

Televiziune
15 IANUARIE 1965

19,10 — Pentru tineretul șco
lar : Vă place muzica ? 20,00 
— Săptămîna. 21,00 — Specta
col prezentat de ansamblul de 
cîntece și dansuri „Ciotîrlia" 
al Ministerului Afacerilor In
terne. în încheiere Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

zești, de exemplu, încă de la 
intrarea acestuia în produc
ție, organizațiile U.T.M. au 
contribuit efectiv la inițierea 
și aplicarea în practică a unui 
vast și minuțios program de 
pregătire și perfecționare a tu
turor cadrelor. Aici, cursurile 
funcționează pe secții și cu
prind toți muncitorii calificați. 
Lecțiile se țin după programe 
analitice specifice fiecărei sec
ții. Datorită muncii politico- 
educative, desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. din acest 
combinat, la cursurile de ridi
care a calificării, organizate 
în 1964. au fost cuprinși pes
te 1 200 de utemiști, alți 200 
de tineri fiind încadrați la 
cursurile de specializare. Pe 
baza experienței acumulate în 
anii precedenți. comitetul 
U.T.M. pe combinat a stabilit 
ca fiecare membru al său să 
răspundă de cite un curs, 
pentru a ajuta concret organi
zația U.TAI. din secția respec
tivă în organizarea muncii de 
însușire și aplicare în practi
că de către tineri a cunoștin
țelor ce se predau.

Preocuparea organizațiilor 
U.TAI. pentru îmbogățirea 
cunoșunteior profesionale ale 
;n>eriior se reflectă in modul

Icum iși 'ndepîinesc tinerii 
sareixrile de plan. Dacă in a- 
nul 1363 Ia Combinatul chi- 

Imic Btrtzești doar 167 de ti
neri au obținut titlul de frun
taș in întrecerea socialistă, 

Iin 1964 titlul de evidențiat 
a fost menținut lună de lună 
de circa 300 de tineri.

I Organizațiile U T.M. din în
treprinderile mai vechi din 
regiunea noastră (cînd spun 

|,4nai vechi" mă refer la 
întreprinderile intrate în pro
ducție în ultimii 10—15 ani, 

Icum sînt Urina de țevi Ro
man, Rafinăria Dărmănești) au 
acumulat o bună experiență

| în ce privește preocuparea

j Receptiv la tot ceea ce-ți dau

I școala și facultatea
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

lucire exterioară. Dar el a ști
ut ca nimeni altul să ne tran
smită pasiunea-i, focul sacru 
de care era stăpinit pentru 
știință, căreia i-a închinat 
toată viața. Regretatul profe
sor și academician luliu Pro
dan, eminentul savant cuno
scut în țară și peste hotare, 
m-a ajutat să-mi descopăr vo
cația și, mai tirziu, să pășesc 
pe urcușul greu al cercetării 
științifice. Ca un adevărat 
dascăl, nu-l preocupau aplau
zele de la sfirșitul lecțiilor, 
ci felul în care ne dezvoltăm 
noi, ce știm și ce nu știm. La 
puțină vreme după ce i-am 
devenit studenți ne știa pe 
nume, ne inrrita să admirăm 
împreună înflorirea unei plan
te ori să ne plimbăm pe cîmp 
și să observăm — cu ochii vi
itorilor specialiști — minunata 
natură înconjurătoare. Mai 
tîrziu nu-i mai așteptam in
vitațiile; stăteam ceasuri în
tregi în laboratorul său, îl 
urmăream, ca vechii învățăcei, 
și consideram ca o dovadă de 
mare încredere cînd admitea 
să-l ajutăm la corectura de ti
par a numeroaselor sale lu
crări științifice. Din această a- 
propiere atît eu cît și alți co
legi — astăzi profesori și oa
meni de știință — am cîștigat 
enorm. Am învățat că munca 
științifică cere perseverență 
și voință și, mai ales, dăruire 
totală. Dar dobîndirea acestor

însușiri ne-a folosii în primul 
rind în anii facultății cînd ne 
pregăteam pentru profesiunea 
viitoare.

In îndelungata mea activi
tate didactică am fost deseori 
întrebat de studenți: cite cea
suri trebuie să înveți pe zi? 
Și nu de puține ori la repro
șurile adresate unor studenți 
care obțin rezultate nemulțu
mitoare am auzit scuza: nu-mi 
ajunge timpul. Propria mea 
experiență m-a convins că 
timpul este într-adevăr insu
ficient pentru cel avid de 
cunoștințe, atit din speciali
tatea în care se pregătește, cît 
și din celelalte domenii ale 
gîndirii umane. Și atunci, să 
ne resemnăm ? Cînd eram elev 
șt, mai tîrziu, ca student, am 
observat că acei care obțineau 
rezultate bune erau cei care 
munceau mult. Este greu de 
răspuns dacă-ți ajung 6 ore 
de învățătură zilnică, ori ai 
nevoie de 14. Știu că în cămi
nul nostru studențesc lumina 
se stingea foarte tîrziu în ca
merele locuite de cei care în
vățau cu seriozitate. Oricît de 
înzestrat de la natură ai fi, 
fără o muncă stăruitoare nu 
vei ajunge departe. îmi amin
tesc de un fost coleg de liceu 
și apoi de facultate, foarte do
tat, căruia i se prezicea un vi
itor strălucit. Deseori ne iro
niza pentru „toceala" noastră 
și ne ademenea ba la dans, ba

pe terenul de sport, activități 
care-i ocupau aproape toată 
vremea.' Mergeam și noi, ca 
toți tinerii, la dans, la fotbal 
și la spectacole, dar cu sgîrce- 
nia celui care cunoaște prețul 
timpului. A trecut prin facul
tate fără prea multe rezultate, 
fără să-și definească prea bine 
preocupările de viitor. L-am 
urmărit și mai tîrziu, în viață. 
A muncit la un nivel medio
cru, îndeplinind atribuții mi
nore și n-a teșit din anoni
mat printr-o contribuție per
sonală, oricît de modestă.

...O amintire cheamă alta 
pentru că ele sînt înlănțițite 
ca verigile unui lanț. Dar 
privite din perspectiva vremii 
care s-a scurs de cînd învățam 
pe băncile școlii ori ale facul
tății, ele îmi apar într-o lu
mină nouă, le judec Iticid Da, 
a fost bine că mi-am consa
crat aproape tot timpul învă
țăturii. Dar a trebuit să recu
perez mai tîrziu lucruri nefă
cute la timpul potrivit Nu 
este vorba de regrete, ci de un 
avertisment pentru cei care 
apleacă azi urechea la sfaturile 
noastre: indiferent de spe
cialitatea în care vă pregătiți, 
folosiți pe deplin anii de uce
nicie pentru a vă dezvolta 
multilateral, pentru a vă a- 
dăpa la apa vie, nemuritoare, 
care se cheamă cultură.

Pregătiri pentru

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru)

în aceste zile în stațiunile 
de mașini și tractoare din re
giunea Dobrogea se lucrează 
intens la reparatul tractoare
lor și uneltelor agricole pen
tru campania de primăvară. 
La S.M.T. Castelu unde s-au

campania agricola
organizat reparațiile în flux 
continuu și s-a asigurat o 
bună aprovizionare cu piese 
de schimb, întregul, parc de 
tractoare și mașini agricole a 
fost pus la punct Avansate 
cu reparațiile sînt și S.M.T.- 
urile Dorobanțu, Ostrov și Re

de primăvară
mus Opreanu care au fgviiuit 
80—90 la sută din parcurile 
respective. Pînă acumt pe re
giune s-a reparat 55 la sută 
din numărul de tractoare și 
60 la. sută din plugurile care 
vor lucra în campania agri
colă de primăvară.

locul.de
S.UA


Ajutor concret organizațiilor II. L M.

de ia gurile de exploatare forestieră
ajoritatea organi
zațiilor U.T.M. 
din cadrul între
prinderii forestie
re Orșova sînt 
foarte tinere, ele 
au luat ființă în 

toamna anului 1963. Șapte 
dintre acestea își desfășoară 
activitatea la gurile de ex
ploatare forestieră. Acolo, în 
vîrful munților, departe de o- 
rașe și sate, se desfășoară o 
bogată activitate de organiza
ție. Așa cum prevăd și hotărî- 
rile adoptate de adunarea ge
nerală de alegeri, comitetul 
U.T.M., prin forme de muncă 
variate, desfășoară o rodnică 
muncă de îndrumare și ajuto
rare a organizațiilor U.T.M. 
în mobilizarea tinerilor la 
realizarea sarcinilor de pro
ducție și îmbogățirea cunoș
tințelor lor politice și de cul
tură generală.

Cu multă regularitate, acti
viști ai comitetului raional 
U.T.M., membri ai comitetului 
organizației de bază se depla
sează la gurile de exploatare 
unde ajută concret organizați
ile U.T.M. în inițierea unor 
acțiuni interesante, cu un bo
gat conținut educativ. Spre 
deosebire de alți ani, comite

Un viitor radioionist? Așa s-ar părea după pasiunea cu cere 
activează elevul Ștefan Bottyan (clasa a Vl-aJ in cercul de ra

dio al Casei pionierilor din Giurgiu
Foto: GR. PREPELIȚĂ

SPORT» SPORT
9 După cum s-a mai 

anunțat echipele de 
volei Rapid (masculini 
și Dinamo (feminin) 
vor debuta în nona 
ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" pri
mind replica formații

lor Galata Saray Istan
bul. Meciurile (atit Ia 
masculin cit și la fe
minin) vor avea loc 
la aceleași date : 24
ianuarie turul la Istan
bul și 7 februarie retu
rul la București.

în caz de calificare, 
Rapid joacă în turul 
doi cu T.S.K.A. Mos
cova iar Dinamo cu 
Dozsa Budapesta.

• Federația polone
ză de volei și-a expri
mat dorința de a orga
niza campionatele 
mondiale din anul 
1967. Pentru aceasta 
candidează, de aseme
nea, și federația din 
Iugoslavia, astfel că 
Federația internaționa
lă va trebui să decidă 
la congresul său din

20—24 ianuarie căreia 
din cele două țări i se 
va acorda organizarea 
„Mondialelor".

> Returul campiona
tului masculin de bas
chet seria I progra
mează, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, par
tidele din etapa a 
doua. în Capitală, sîm- 
bătă de la ora 1930 in 
sala Floreasca se va 
desfășura meciul Știin
ța București — Dinamo 
București. In țară au 
loc întllnirile: Politeh
nica Cluj — Steaua 
București j C.S.M.S. 
Ieși — Rapid Baco- 
rești-. Steagul roșu 
Brașov — Dinamo O- 
radea; Știință Tg. Mu
reș — Știința Cluj.

•Astăzi, în sala Di
namo, începind de ta 
ora 20, au loc două 
întîlniri masculine (ju

niori) de handbal con- 
tînfl pentru „Cupa 
Sportul Popular" în 
primul joc S.S.E. 1 va

Pe marginea desfășurării etapei I 
a Spartachiadei de iarnă 

la Fabrica de confecții-„București145 7 7 J

■ j fîrșit de săptămînă.
In sectorul II al Fa
bricii de confecții

I „București", fetele 
!; schimbă între efe 
! păreri, dau sugestii, 

fac precizări „com
petente". Subiectul — o excursie 
la munte.

Peste 40 de tinere din acest 
sector se pregătesc febril ptentru 
excursie. Ținta finala: Căminul 
Alpin și alte cîteva cabane. In 
program : un concurs de schi, o 
ascensiune și nelipsitele jocuri 
cu zăpadă. Ajutorul de maistru 
Băițeanu Margareta, inițiatoarea 
acestei acțiuni, și a altora, orga
nizate de colectivul sectorului II, 
ține să ne informeze :

— Măcar atit să facem și noi 
în cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Asociația sportivă cred că a și ui
tat de această competiție sporti
vă de masă... 

tul U.T.M. a acordat sprijin 
comitetului sindicatului în a- 
tragerea tinerilor în întrecerea 
socialistă.

Organizațiile U.T.M. de la 
gurile de exploatare au fost 
îndrumate să acorde sprijin 
concret tinerilor aflați în în
trecere Dentru a-și îndeplini 
angajamentele. Astfel, seara, 
la cluburile de la cabane sînt 
organizate schimburi de ex
periență cu fruntașii în pro
ducție, se dezbat diverse pro
bleme legate de tehnica ex
ploatării pădurilor.

Urmărind zilnic rezultatele 
obținute de tineri, s-a putut 
interveni operativ atunci cind 
unii dintre ei nu țineau pasul 
cu ceilalți. La una din gurile 
de exploatare s-a observat că 
tînărul Dumitru Micșoniu 
nu-și îndeplinea planul cu fie
răstrăul mecanic cu care lu
cra la doborî t și fasonat Or
ganizația U.T.M. a solicitat a- 
jutorul specialiștilor și al unor 
tineri fruntași in producție. 
Aceștia au studiat atent cum 
lucrează Micșoniu, cum își or
ganizează locul de muncă etc. 
Ei au constatat că, într-ade- 
văr, utilaiul nu funcționa bi
ne, dar au apreciat că nici tî- 
nărul nu-1 cunoștea la perfec

juca cu S.S.E. 2, ur- 
mînd ca apoi să se 
dispute partida Dina
mo — Clubul sportiv 
Școlar.

Duminică, de la ora 
8,30 dimineața compe
tiția programează rn 
sala Dinamo mec.nrile:
S.S.E. 2 — Confecții 
(feminin) ; C.S.S. — 
Steaua tmascnlin):
S.S.E. 1 — Dinamo
(masculin) și S3E. 2
— C.S.S. (jemixml.

Competiția de hand
bal dotată cu cupa fe
derație* de specialitate 
coatuniă duminici de 
U ora 15,30 in sala 
Floreasca cu jocurile: 
S.S E. 2 — Știința tfe- 
Bunin); Șt_nla — Ra
pid (masculin): Electro, 
magnetica — Progresul 
(feminin); Steaua — 
Rafinăria Teieajea 
(masculin) și Confecția
— Rapid (feminin).

• Astăzi Ia Madrid 
începe turneul mterna- 
țional de har.dbai mas
culin la care, alături 
de formațiile Dukla 
Fraga, Atletico Madrid. 
Sabadell Madrid par
ticipă și echipa noastră 
campioană Dinamo 
București. întrecerile 
se vor încheia dumi
nică.

(Agerpres)

Intr-adevăr, asociația sportivă 
„Confecția" încă n-a... găsit timp 
să ke ocupe de antrenarea fetelor 

De ce lipsesc fetele de la start?
la întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă, deși l'a compe
tițiile trecute — Spartachiada re
publicană, de pildă, — fetele de 
la F.C.B. au participat cu mult 
entuziasm. Dar, să nu anticipăm.

...Deschiderea Spartachiadei de 
iarnă s-a făcut într-un cadru 
festiv, cu demonstrații ale spor
tivilor fruntași din întreprindere, 
cu angajamente de a antrena la 
întreceri cit mai mulți tineri, și 
mai ales tinere, pentru că ele 
formează majoritatea în fabrică. 

ție. S-a stabilit ca Micșoniu 
să fie ajutat de un muncitor 
cu mai multă experiență, dar 
în același timp s-a luat măsu
ra organizării unor conferințe 
pentru cunoașterea tehnicii 
din dotare. Pentru aceasta, co
mitetul U.T.M., împreună cu 
un colectiv de ingineri și teh
nicieni au alcătuit o serie de 
conferințe tehnice care au fost 
prezentate tinerilor. Astfel,

Viața 
de organizație

s-au ținut conferințele : .Me
canizarea procesului de pro
ducție. factor important în re
ducerea prețului de cost și 
creșterea productivității mun
cii", „Pierderile in exploatări
le forestiere și căile reducerii 
acestora", ^Avantajele muncii 
complexe in sectorul forestier' 
și multe altele, care au dus la 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale ale ținerilor.

Comitetul raional U.TJiL 

DE LA ȘCOALA DE PODURI Șl ȘOSELE -
LA POLITEHNICA BUCUREȘTEANA
a :ocie că merite 
artere ale Cspcta- 
tex s»« te pei ma-

precențc studen
ților se simte to- 
tap, meufestin- 

ăa-se prtair-o tzaereueă ou

ăle ârmsnețu ăia sxteie de că
mine pomese rpre facultăți 
mh ți rtu de băieți fi fecc. 
niciodată triști, niciodată abo- 
nfi, doar preocupați de pro
blemele specifice studmisH. 
Odată ajunși pe emcarele fa
cultăților ei devia mai 
Pentru ci ia orice rrudox 
trăiește fi evoineucu riiaac, cu

rruite — aa om de ytriață ia 
devenire, na cercetător pasio
nat. un aeobosil conetraclor. 
un viitor savant de renume. Si 
nu uităm că fotoliile sobre ale 
Academiei sint populate cu 
foști studenți...

Intr-o dimineață de ianua
rie, cu ger tăios fi mult soare, 
am trecut pe lingă noile 
blocuri de lingă Gara de Nord. 
Porțile Institutului politehnic 
din apropiere păreau rntrnri 
ale unui stup uriaș. Dorința 
de-a afla cite ceva drn istori
cul institutului ne-a făcut să 
pășim alătun de miile de ti
neri in incinta aceste tacite 
școli tehnice—

riasta Școală națională de 
podari fi șosele a consti
tuit embrionul eemaiei 

poli ten nici bscurefine. Dar

Vedeia exterioară a file tatii ăa lină pieptănată bucurești"
Fotm AGERPRES

Președintele asociației, Tudor 
Conțu, își imagina încă de pe a- 
tunci felul cum se s-or desfășura 
fazele acestei populare competi
ții sportive. Și-a propus ca în 
etapa pe asociație să organizeze 
întreceri la care să participe cit 
mai mulți membri ai asociației. 
Și-a propus...

Azi, după aproape două Jhni 
de la deschiderea festivă, tova
rășul Conțu răsfoiește dosarul 
„realizărilor". Există în acest do
sar cîteva zeci de hîrtii, scrise cu 
creionul, în fugă, care dovedesc 
că la F.C.B. au participat pînă 
acum, la întreceri, peste 2 000 

de tineri. La ce probe ? 1 827 
la... haltere, iar 212 tineri la șah. 
Cifrele ar putea să-l facă 
pe tovarășul Conțu să zîmbească 
satisfăcut. Dar dînsul nu zîmbe- 
ște. Aceasta pentru că rezulta
tele nu se potrivesc deloc cu 
ceea ce asociația și-a propus a- 
tunci cînd s-a făcut deschiderea 
lestivă a întrecerifor. Ceea ce 
iese flagrant în evidență este fap
tul că pe listele participanților 
la Spartachiadă nu figurează 
pină acum nici un singur nume 

Orșova a îndrumat îndeaproa
pe comitetul U.T.M. de la I.F., 
pentru a mobiliza tinerii la 
valorificarea superioară a ma
sei lemnoase. La toate gurile 
de exploatare au avut loc adu
nări generale, care au dezbă
tut această importantă pro
blemă, iar măsurile stabilite 
au dat rezultate.

Organizațiile de la gurile de 
exploatare s-au preocupat de 
atragerea tuturor utemiștilor 
la învățămintul politic U.T.M., 
urmărind îndeaproape cum își 
însușesc tinerii lecțiile preda
te.

Ținînd seama că în aceste 
puncte de lucru sînt mulți ti
neri neutemiști, organizațiile 
U.TJM. au fost îndrumate să-i 
atragă in rindurile organizați
ei noastre. în acest scop, s-a 
ținut conferința : „Calitatea și 
cinstea de a fi utemist". De 
asemenea, ei sînt atrași la 
toate acțiunile inițiate de or
ganizația U.TAL

Prin grija organizațiilor 
U.TAÎ. la gurile de exploata
re se desfășoară acum o bo
gată activitate cultural-edu- 
cativă. Presa e studiată cu 
multă regularitate, au fost 
înființate formații artistice, 
se organizează cotnpăooate de 

âe fată, ca toate că, reamnrrim, 
marea majoritate a salariafiJoc o 
formează femeile. Xu figurează 
in Sste nici tovarășele din sec
torul II, care din proprie iniția
tivă au organizat o acțiune turi
stică.

Lipsa fetelor de la startul 
Spartachiadei este rrpfiratâ de 
consiliul asociației sportive prin 
mai multe motive, din păcate, 
toate i'ipsite de temei. Iată d- 
teva : „Fetele, spune tovarășul 
președinte, nu știu să joace șah". 
Dar cum se explică atunci larga 
lor participare la această disci
plină în cadrul Spartachiadei 

republicane? în legătură cu gim
nastica „unde avem șanse" chiar 
acum s-au schimbat programele, 
așa că nu s-a făcut nimic.

Iar cu tenisul de masă există 
alt necaz. Sînt multe fete care 
doresc să practice acest sport dar 
„nu au putut să concureze pen
tru că asociația nu are decît o 
singură masă și aceea se află în 
altă unitate de unde trebuie a- 
dusă zilele acestea. în l'inii gene
rale este vorba de... condiții".

1
șah, se fac excursii în locali
tățile din împrejurimi. Cara
vanele cinematografice po
posesc acum tot mai des în 
mijlocul forestierilor. După 
fiecare film, se organizează cu 
tinerii discuții despre conținu
tul și mesajul acestuia. La fie
care cabană există acum o 
bibliotecă, frecventată de a- 
proape toti tinerii. Pe margi
nea cărților citite se organi
zează discuții deosebit de in
teresante

Comitetul raional U.T.M. 
și-a propus ca în continuare 
să sprijine comitetul U.T.M. 
de la I.F. Orșova în organiza
rea unor acțiuni interesante, 
educative cu tinerii forestieri, 
astfel ca aceștia, chiar dacă 
sînt în mijlocul munților, să 
participe la o bogată și inte
resantă viață de organizație.

GHEORGHE DOGARU 
prim-secretar al Comitetului 

raional li.TM. Orșova

Ing. DUMITRU 
MÎNDBULEAXU 

secretar a! comitetului U.T-M. 
de Ia Întreprinderea lores aeră 

Orșova
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Duectsoeie celtr de-al III- 
taa Cbnpres a! PJt Jt prevăd 
ca rs acer! an in Republica 
Fapniară Roaună să activeze, 
in toate ramurile de produc- 
t~e ttăăb de ingtneri. Dacă 
cercetăm arhivele institutului

Tată ce se poate spune însă de
spre -condiții".

Asociația sportivă „Confecția" 
are o sală de sport destul de în
căpătoare, chiar lingă sediu. Am 
iritat această sală. Pe o parte 

sint așezate 5—6 mese de șah, 
care erau toate ocupate de iu
bitori ai acestui sport, într-un 
colț este aruncată o saltea, iar 
lingă un perete este întinsă o 
iririghie pentru un ring de box. 
Pe jos și in jur era o dezordine 
care nu face deloc cinste unei 
asociații cum e „Confecția". O 
mină de gospodar și puțin res
pect pentru sarcinile care i-au

fost încredințate asociației spor
tive ar putea face din această 
încăpere o sala de sport atrăgă
toare în care tinerii să vină cu 
multă plăcere și unde să se or
ganizeze cit mai multe con
cursuri atractive.

Cit privește problema „condi
țiilor". comitetul U.T.M. — to
varășul Chiosea Nicolae, loc
țiitor al secretarului — nu este 
de acord cu părerea președinte
lui asociației sportive. Iată dece : 
la numai cîteva sute de metri

Stabilirea de relații 
diplomatice între 

R. P. Romînă 
și Republica Islamică 

Mauritania
In dorința unei mai bune 

cunoașteri reciproce și a dez
voltării colaborării dintre cele 
două țări, guvernele Republi
cii Populare Romîne și Repu
blicii Islamice Mauritania au 
hotărît să stabilească relații 
diplomatice la rang de amba
sadă.

(Agerpres)
----- •-----

Primii oaspeți 
ai litoralului

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru/

Sanatoriu! balnear eu func
ționare continuă din Mangalia 
găzduiește zilele acestea pri
ma serie de 390 de oameni ai 
muncii sosiți pentru trata
ment in anul acesta. Pariiio- 
nul de tratamente este înzes
trat cu n bazin de apă de 
mare, acoperit, cabine pentru 
împachetări cu nămol și para
fină. Băile de temnă sotex. 
aerojoiu cu cță de mare ri 
apă de sulf — stat numai ci- 
tera din principalele foer.e 
de trata meat care vor fi opti
cele ce-c- peste IM de oa
meni ai uwaeti e»re ifi ror

anxim trecut cu cbsoirit te
■cuie Mă tapiaeri pe aa. A- 

ăustriei noastre socialiste, te 
toate rs-stnrile. atrage după 
sine cereri tot mai mari de 
speocLțti ca înaltă calificare 
fi. nț--fico-teiutică, astfel că te 
r-'-toml foarte ap-opiat din in
stitut cor ieri 1 S00 de ingi
neri pe an.

Ca te toate domeniile vieții 
noastre noi. grija partidului 
s-a făcut simțită fi aici. Se 
poate spune răspicat cu Insti
tutul politehnic din București 
a devenit o pepinieră de nă
dejde a cadrelor tehnice pen
tru industria noastră socia
listă.-

In primul rind s-a asigurat 
un activ de cadre didactice 
din rindul academic er.’.lor, oa
menilor de știință emeriți, 
candidațUor în știin(e teh
nice, colectivul acesta de ca
dre didactice fiind de trei 
ori mai mare față de anul 
1945. Cunoscuți in întrea
ga lume prin lucrările lor, în
scriși in fruntea unor comitete 
fi comisii științifice interna-

de întreprindere se află și Casa 
de cultură a tineretu?ui din ra
ionul „16 Februarie", pe lîngă 
care activează și tinerii de la 
F.C.B. Conducerea Casei de cul
tură a fixat în programul de ac
tivitate două zile pe săptămînă 
— lunea și vinerea — în care 
sala și materialul sportiv ce se 
găsește aici să fie la dispoziția 
tinerilor de la „Confecția". Dar, 
spre regretul primitoarelor gazde, 
tinerii de la „Confecția" nu au 
beneficiat de aceste condiții de
cît o singură dată și atunci în 
număr foarte mic.

Comitetul* U.T.M. de la F.C.B. 
nu-i de acord cu „lipsa condiți
ilor" pentru sport, dar pînă acum 
n-a făcut aproape nimic pentru 
a îndrepta lucrurile. Nu cumva 
tovarășii din Comitetul U.T.M. 
care răspund în aceeași măsură 
ca și cei din Consiliul asocia
ției se... ascund după cifra de a- 
proape 2 000 de halterofili, negl'i- 
jînd dorința miilor de tineri de 
aici de a participa la întrecerile 
Spartachiadei ?

Un lucru este cert : trebuie 
luate măsuri concrete de organi
zare a etapei I a Spartachiadei 
de iarnă cu participarea cit mai 
multor tineri, acțiuni l'a care să 
participe în număr mare și fetele.

V. TUDORAN

Primirea în audiență de către 

vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, a ambasadorului 

R. P. Chineze

Joi, 14 ianuarie, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, a primit în audiență 
protocolară pe Liu Fan, amba

h labotasonil de automatizări a! Institutului politehnic — 
Bucuresri

Foto: O. PLECAN

fiooaia, autori de cursuri fi 
m—nalf laureate ale premii
lor de stat, cadrele didactice 
ale Institutului politehnic din 
București arigură o pregătire 
superioară inginerilor absol
venți at institutului.

Aici se pregătesc ingineri de 
cele mai diverse specialități, 
in 31 de secții ale celor 9 fa
cultăți existente, acoperin- 
du-se astjel o bună parte din 
ramurile industriei noastre 
socialiste. Cei 11000 de stu- 
denți înscriși acum, indiferent 
dacă au îndrăgit chimia in
dustrială, electronica, energe
tica, mecanica sau alte ramuri 
tehnice — se bucură de con
diții de tnvățămînt cu un con
ținut teoretic superior, îmbi
nat cu un evident caracter 
practic, fiind legat de necesi
tățile imediate și de perspec
tivă ale construcției socialiste.

Nu întîmplător, de pildă, 
lucrarea absolventului din 
vara trecută, Petre Năsărîmb, 
tratînd despre „Durificarea 
suprafețelor active ale supa
pelor cu depunere prin meto
da cu scinteie electrică", a 
fost solicitată în producție de 
către unitățile de resort. Și 
tot nu întîmplător foști stu- 
denți ai Institutului politehnic 
sint astăzi, după nici 10 ani 
de la absolvire, conducători 
în importante unități in
dustriale din țară: Prodan 
Gh. la Cugir, Rențea Ion la 
I.O.R., Ene Lache și Mocanu 
Vasile la Uzinele „Vulcan" și 
mulți alții. Iar pe băncile in
stitutului învață foști munci
tori și maiștri în producție ca
C. Stănescu, C. Boiangiu, N. 
Istode, Cotoroanu Andonie, 
sau fii de muncitori și țărani, 
studenți fruntași care nu se 
mulțumesc nici chiar cu nota 
9, cum ar fi Elena Fințescu,
D. Marincaș, C. Dobre, Panea 
Mihaela și alții.

Imaginea nefericitului stu
dent din trecut a fost aproa
pe uitatăj iar cei mai tineri 
politehniști nici nu și-o pot 
irrîagina măcar. Intră în com
petența unui cronicar experi
mentat să realizeze în imagi
nația unui tînăr de 18—20 de 
ani, născut, crescut și educat 
în zilele regimului nostru, a- 
ceastă tristă imagine a trecu
tului. Și e firesc și bine să fie 
așa. Astăzi politehniștii au 
condiții foarte bune de învă- 
țămînt și trai. Numai biblio
teca institutului număra anul 
trecut 457 000 volume. Iată o 
scurtă evoluție a acestei bi
blioteci : în 1900 cuprindea 
2 000 de volume, cam <cît bi
blioteca personală a unui in
giner de astăzi! în 1930 nu
mărul volumelor s-a ridicat la 
20 000. Peste alți zece ani 
58 000 volume — iar in prezent 
aproape jumătate de milion. 
De exemplu, în anul 1963 au in
trat în rafturile bibliotecii 
32 993 volume — iar întregul 
tezaur al bibliotecii a fost 
cercetat de 14 424 cititori care 
au consultat un milion de vo
lume și publicații de speciali
tate. în afară de aceasta, bi
blioteca este înzestrată cu un 
laborator de foto-dneficare și 
sunet. Este și firesc. Numai în 
anul trecut s-au investit 
800 000 lei pentru înzestrarea 
acestui laborator teoretic.

Laboratoarele de practică, 
atit de jinduite în trecut .și 
atit de sărace, numără astăzi 
88 de secții utilate pe specia
lități. Aici, am putea spune, 
studentul devine muncitor, 
tehnician, inginer mai înainte 
de a-și cuceri diploma. Puțini 
se mai gîndesc la figura palidă 
a studentului din trecut care 
ajungea cu mare greutate în 
fața unei mașini și aceea de
modată și uzată, la care în
cerca totuși să-și verifice 
practic cunoștințele. Iar astăzi 
a studia' intimitatea atomului 
la un microscop electronic ul
tra modern, a devenit o acți
une obișnuită, un fapt divers.

Toate aceste înlesniri, pen
tru care, prin grija părinteas
că a partidului, s-au făcut 

sador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Chineze la 
București.

(Agerpres)

investiții uriașe, permit stu
denților de la politehnică să 
ducă o activitate științifică 
susținută. După oreie de curs 
fi seminar, in vederea mari
lor întreceri ale capacităților 
din sesiunile de examene, stu
denții au posibilitatea să dis
cute teme științifice la un înalt 
nicel fi in cercurile de studii 
pe specialități. Cele mai inte
resante lucrări au fost trimise 
la sesiunile pe țară ale cercu
rilor științifice studențești. 
Băieții fi fetele de la institu
tul bucureștean au fost tot
deauna în frunte. Din anul 
1956 pînă in anul 1963 de la 
politehnică au plecat la înaltul 
for al sesiunilor 81 lucrări 
dintre care 54 au fost pre
miate și menționate. De pildă, 
la cel de-al III-lea seminar au 
fost prezentate 38 de lucrări 
dintre care 26 au plecat din 
Polizu. Amintim cîțiva pre- 
mianți: Virgil Pîrvulescu și 
Horia Lupescu, care au reali
zat un interesant prototip ori
ginal de receptor de buzunar 
cu tranzistori și au construit 
difuzorul în miniatură. Horvat 
Zoltan este autorul lucrării 
„Dispozitiv de apel selectiv 
pentru instalarea dispecerului 
instalației telefonice" — lu
crare cu însemnată aplicabili
tate practică la minele din Fi- 
lipești — și lucrarea unui co
lectiv mai numeros din anul IV 
al facultății de metalurgie 
„Determinarea fluidității struc
turale și proprietățile meca
nice ale fontelor în funcție de 
gradul de saturație și tempe
ratură".

Condițiile optime oferite 
studenților din țara noastră, 
prin grija partidului, efortul 
corpului didactic, munca de 
educare în spirit comunist 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. — n-au rămas fără re
zultat.

Aminteam faptul că studen
tul din trecut avea o existen
ță de multe ori tragică, fiind 
silit să născocească cele mai 
de necrezut metode pentru 
a-și rostui un culcuș nesănă
tos și o bucată mizeră de 
pîine. Mă gîndeam la acest lu
cru vizitînd căminele politeh
nicii și mai ales complexul 
Grozăvești a cărui construcție 
a costat peste 40 milioane lei. 
Aici locuiesc aproape 4 000 de 
studenți în condiții de hotel 
modern. Cantinele oferă me
niuri îmbelșugate, la alegere, 
și unul dietetic, de trei ori pe 
zi. în camerele luminoase și 
elegante în care se odihnesc 
și învață cite 2—3 studenți, 
toate sînt la îndemână, înce- 
pînd cu masa de lucru, veioza 
de pat, mica bibliotecă — iar 
în imediata apropiere baia, 
sala de dușuri, cantina, clu
bul, terenul de sport. Căminul 
nr. 1 este înzestrat cu una 
dintre cele mai frumoase săli 
de sport din Capitală. Poate 
nu mulți dintre acești fericiți 
locatari știu că numai într-un 
singur an întreținerea cămine
lor și a cantinelor costă a- 
proape 4,5 milioane lei, fără a 
mai pune la socoteală inven
tarul gospodăresc și echipa
mentul în valoare de aproape 
2,5 milioane numai pe anul 
1964.

In urmă cu 20—30—40 de 
ani, studentul absolvent își 
punea diploma în ramă și 
cu aceleași mîneci roase, 
cu aceiași pantofi scîlciați, 
începea colindul din poartă 
în poartă, pe la uzinele ca
pitaliste, întîlnind peste tot 
aceeași figură îmbuibată și in
diferentă.

Acum, mulți absolvenți, 
după ce trec marea emoție a 
obținerii diplomei, se întrea
bă : „Cinci ani ? Oare cînd au 
trecut ?“ Și cu nostalgia fru
moasei studenții, încă vii în 
suflet, se îndreaptă încrezători 
spre porțile larg deschise ale 
marilor întreprinderi indus
triale unde au fost reparti
zați.

PAVEL AIOANEI

trirfa.gr


Cereri

de revizuire
a Cartei

Argentina Vizita tov. M. Florescu Comentariul zilei
A

In perspectiva alegerilor in India

RIO DE JANEIRO. — Am
basadorul Braziliei la Organi
zația Statelor Americane 
(O.S.A.) Ilmar Pena Marino, a 
propus, în numele guvernului 
brazilian, ca viitoarea confe
rință extraordinară interame- 
ricană, prevăzută să se desfă
șoare în orașul Rio de Janeiro 
de la data de 15 martie, să în
ceapă la 20 aprilie.

După cum se afirmă aceas
tă conferință a fost convocată 
la cererea mai multor membri 
ai organismului panamerican 
pentru a se proceda la o re- 
formulare structurală a rela
țiilor între țările membre și a 
se găsi căile adecvate de solu
ționare pașnică a conflictelor 
de pe continent. Comisia de 
pregătire a conferinței are în 
prezent întruniri periodice la 
sediul O.S.A. sub președinția 
ambasadorului brazilian.

Este pentru prima oară cînd 
responsabilii panamericani 
vorbesc în termeni categorici 
despre revizuirea Cartei 
O.S.A. apreciind-o ca neco
respunzătoare.

Ca in timpul 
sclavagismului

Raportul cu privire la si
tuația din Africa de 
Sud-Vest, care urmează 

să fie prezentat Adunării Ge
nerale O.N.U., este un docu
ment care demască tendințele 
anexioniste ale guvernului de 
la Pretoria și politica sa de 
extindere a apartheidului în 
acest teritoriu.

Instaurînd un regim colo
nial, de discriminare rasială 
și de reprimare a oricărei îm
potriviri față de administrația 
colonială, guvernanții sud-a- 
fricani și-au asumat dreptul 
de a scoate la licitație resur
sele naturale ale Africii de 
Sud-Vest; ele au încăput pe 
mîinile monopolurilor străine, 
împreună cu mina de lucru 
ieftină a muncitorilor afri
cani. Raportul apreciază că 
acești muncitori trăiesc „ca în 
timpul sclavagismului', iar 
societățile străine secătuiesc 
rapid bogățiile miniere ale te
ritoriului. „Societățile care 
operează în acest teritoriu — 
se arată în document — sînt 
preocupate, înainte de toate, 
să obțină profituri cît mai 
mari și profiturile realizate 
sînt transferate în străinătate 
fără a fi reînvestite în eco
nomia teritoriului".

Ignorînd total recomandări
le Adunărilor Generale O.N.U. 
și ale rezoluțiilor adoptate de 
Comitetul celor 24, guvernul 
sud-african își continuă poli
tica sa colonială, intenționînd 
să anexeze teritoriul Africii 
de Sud-Vest, ceea ce consti
tuie o nerespectare a dorinței 
populației din această regiune 
și o încălcare flagrantă a 
Cartei O.N.U.

Odată mai mult, raportul 
care cuprinde un studiu detai
lat asupra situației din Africa 
de Sud-Vest subliniază, în 
încheiere, necesitatea acordă
rii independenței depline a 
acestui teritoriu și arată că 
numai atunci cînd acest scop 
va fi atins, poporul din Afri
ca de Sud-Vest va avea posi
bilitatea să dispună de resur
sele teritoriului în interesul 
său.

V. U.

-B ministrul de interne al 
Argentinei, Juan Pal
mero, a reafirmat că a- 

legerile legislative vor avea 
loc la 14 martie, desmințind 
astfel zvonurile în sensui că 
ar exista intenția de a se 
amina aceste alegeri.

Cu cîteva zile înainte ziarul 
„El Mondo" a afirmat că di
ferite sectoare politice ar 
exercita presiuni asupra pu
terii executive în scopul de a 
amina viitoarea confruntare 
electorală întrucît termenul 
prevăzut ar defavoriza anu
mite grupări în acțiunea de 
prezentare a candidaților.

Alegerile din martie, cînd 
vor fi desemnați jumătate din 
membrii Camerei Deputaților, 
se vor desfășura în condiții 
specifice. în primul rînd, este 
vorba de participarea pero- 
niștilor, al căror partid a fost 
recunoscut recent ca persoa
nă juridică, acordîndu-se ast
fel, după cum se afirmă, con
diții egale cu cele de care be
neficiază alte partide din Ar
gentina. Hotărîrea privind le
galizarea Partidului justițialist 
(peronist) a fost anunțată de 
tribunalul electoral din Bue
nos Aires care a argumentat 
că organizarea mișcării pero- 
niste nu este în contradicție 
cu statutul partidelor politice 
argentiniene. Judecind după 
ponderea pe care o au pero- 
niștii în ansamblul corpului 
electoral, componența Came
rei Deputaților ar avea de su
ferit fără îndoială modificări, 
evitate pînă acum, din pricina 
statutului sau, mai precis, a 
lipsei de statut a Partidului 
justițialist.

Există, de asemenea, un al 
doilea factor care face ca vii
toarele alegeri să se anunțe 
viu disputate. în ultimul timp,

diversele sectoare ale opozi
ției și-au intensificat atacurile 
împotriva politicii promovate 
de guvern, mai ales în secto
rul economic. Printre promo
torii principali ai criticilor la 
adresa actualei administrații 
se numără ex-președintele 
Arturo Frondizi.

în paginile presei revin in
sistent știri despre dificultă
țile financiare întimpinate 
de guvernul argentinian. O 
serie de membri ai parlamen
tului încearcă să împiedice 
guvernul de a mai utiliza re
zervele bancare particulare 
pentru a finanța operațiunile 
curente, în timp ce economi
știi guvernului declară că nu 
se vor putea plăti salariile pe 
luna ianuarie în cazul că nu 
vor avea la dispoziție rezer
vele respective. Știrile din ul
timele zile indicau o devalori
zare a monedei naționale ar
gent iniene. Observatorii amin
tesc că in acest an statul ar
gentinian ar urma să plăteas
că în cadrul datoriilor suma de 
90 milioane de dolari Fondului 
Monetar Internațional, 233 de 
milioane așa-numitulsu Club 
de la Paris (format din prin
cipalele 10 țări capitaliste in
dustrializate) și 135 de milioa
ne Statelor Unite, aceasta în 
timp ce fondurile de devize 
disponibile, potririt unor a- 
precieri. nu ar trece actual
mente de 170 milioane de do
lari.

Este de așteptat ca în pers
pectiva alegerilor, opoziția să 
utilizeze cu precădere argu
mente de ordin economic 
pentru a-și fortifica poziția în 
confruntarea de la 14 martie.

DELHI. — La 13 ianuarie a 
sosit la New Delhi, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, care a 
fost invitat să viziteze India 
pentru a participa la inaugu
rarea rafinăriei Barauni. La 
aeroport el a fost întimpmat 
de către prof. Humayun Ka
bir, ministrul petrolului și 
chimiei al Indiei, și funcțio
nari ai acestui minister. Au 
fost de față Aurel Ardeleanu. 
ambasadorul R. P. Romine la 
New Delhi, și membru am
basadei.

în după-amiaza
zile Mihail Florescu a depus 
coroane de 
tele lui G>u 
a făcut o i 
indian Kabb 
ia a avut loc o discuție cor
dială. în seara zilei de 13 ia
nuarie. ministrul indian al pe
trolului și rhimjfi a oferit un 
dineu în onoarea oaspetului 
romin.

Dificultățile
unor proiecte

atlantice'
„în

aceleiași

i mormin- 
Nehru și 

ministrului

începerea tratativelor
privind încheierea

unei convenții consulare 
romino-americane

Mozambic

V. OR OS 
corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro

A

f.lniHlumint" in versiune

Săptămînahil REVOLUTION 
AFRICAINE relevă o serie de 
fapte despre piedicile pe care 
colonialiștii portughezi le pun 
în fața băștinașilor an Mozam
bic dornici să învețe.

Din cele opt milioane de per
soane care trăiesc în această 
țară, șapte milioane sînt negri 
și metiși, restul fiind format . 
din coloniști portughezi și o 
minoritate de greci, pakistanezi 
și indieni.

„In ciuda majorității popu
lației de culoare — scrie „Re
volution Airicaine' — singurii 
care frecventează instituțiile de 
învățănrint secundar și, prin 
urmare, singurii care au accesul 
la facultățile din metropolă sînt 
elevii albi". Politica colonială 
în domeniu] învățămîntului ex
plică dealtfel de ce în întreg 
Mozambicul nu există în total 
decît 6 licee: 3 Ia Laurenco, 
Marques, și cile unul la Beira, 
Namrula și Ouelimane. Pentru 
negri, mai ales pentru cei pu
tini proveni ți din acea pătură 
redusă a populației de culoare 
care are legături strînse cu 
cercurile coloniale, au fost în
ființate cîteva școli industriale 
și comerciale. Elevii negri nu le 
pot frecventa însă decît la 
cursurile serale.

Unde a dus această stare de 
lucruri ? „Indicele analfabetis
mului — subliniază „Revolution 
Airicaine" — este de 99 la sută.

încheierea vizitei premierului 
japonez în S. U. A.

a încheierea vizitei oficiale 
în S.V.A. a primului minis
tru al Japoniei, Eisaku 

Sato, a fost publicat un comuni
cat în care să arată că schimbu
rile de vederi dintre primul mi
nistru și președintele Johnson 
s-au referit la probleme ale si
tuației internaționale și la cele de 
interes comun.

In comunicat se spune că cele 
două guverne au căzut de acord 
„să continue eforturile de coope
rare în vederea întăririi funcți
unilor Organizației Națiunilor 
Unite și să sporească autoritatea 
acesteia". Președintele și primul 
ministru și-au manifestat totodată 
dorința de a „promova controlul 
asupra armamentelor și reduce
rea cursei înarmărilor pe cit de 
repede posibil, exprimîndu-și 
speranța că în urma încheierii 
tratatului parțial de interzicere a 
experiențelor nucleare pot să se 
facă în viitor noi pași spre reali
zarea unei interziceri totale a ex
periențelor nucleare".

Comunicatul arată că primul 
ministru japonez se pronunță 
pentru menținerea actualelor re
lații ale Japoniei cu regimul cian- 
kaișist. El a arătat, totodată, că 
guvernul său va continua să pro
moveze politica de contacte co
merciale particulare cu R. P. 
Chineză. Referitor la situa
ția din Asia de sud-est, în co
municat se subliniază că „pre-

ședintele 'și primul ministru și-au 
exprimat interesul profund față 
de situația instabilă și tulbure din 
Asia de sud-est, îndeosebi din 
Vietnam". Potrivit comunicatului, 
se menține tratatul de cooperare 
și securitate între Statele Unite 
și Japonia.

Referitor la bazele militare ale 
S.U.A. de pe insulele Ryukyu și 
Bonin, Eisaku Sato „și-a exprimat 
dorința ca pe cit mai curînd po
sibil controlul administrativ asu
pra acestor insule să revină Japo
niei. El și-a manifestat, de ase
menea, interesul în dezvoltarea 
autonomiei administrative a lo
cuitorilor de pe aceste insule" 
Cele două părți „au căzut de a- 
cord în principal să lărgească 
funcțiunile Comitetului consulta
tiv japono-american existent în 
așa fel încît acesta să poată să 
dirijeze consultările nu numai în 
ce privește asistența economică 
față de insulele Ryukyu dar, de 
asemenea, și în alte probleme.

Cele două guverne au ajuns la 
un acord asupra extinderii relații
lor lor economice și cooperării în 
vederea „dezvoltării comerțului 
mondial și a cooperării monetare 
internaționale efective".

în cadrul unei conferințe de 
presă ținută de primul ministru 
Sato, acesta a precizat că țara sa 
nu a renunțat la intenția de a in
terveni ca mediator în unele pro
bleme privind Asia de sud-est.

Nu este nimic surprinzător în 
aceasta întrucît a se acorda 
unui tînăr negru din Mozambic 
posibilitatea de a învăța, ar în
semna să i se permită să înțe
leagă mai repede natura siste
mului colonialist. De aici de
curg toate piedicile create pen
tru a împiedica dezvoltarea din 
punct de vedere cultural a 
populației de culoare din aceas
tă țară". Nu stîrnește de aceea 
mirare faptul că în această țară 
cu 7 milioane de „indigeni" nu 
există decît patru negri care 
posedă o licență de studii supe
rioare : avocatul Domigos A- 
ronca, care este obiectul unor 
persecuții politice, doctorii Wil
liam Pott și Henrique Wilson 
și farmacistul Roberto Xavier.

Oamenii de cultură și elevii 
negri sînt în permanență supuși 
urmăririlor din partea poliției 
politice portugheze (P.I.D.E.). 
Nu de mult au fost arestați 67 
de elevi negri, aproape toți 
minori. Un alt exemplu în aces
ta privință îl constituie cazul 
doctorului Agostino Ilunga, un 
patriot din Mozambic care, pen
tru a scăpa de represiuni, a în
cercat să se refugieze în străi
nătate. El a fost însă arestat de 
poliția sud-africană și transpor
tat Ia Lisabona unde a fost con
damnat la 3 ani și 6 luni închi
soare „ca o măsură de siguran
ță". Pedeapsa poate fi reînnoită 
de fiecare dată la cererea 
P.I.D.E., ceeace nu înseamnă 
altceva decît că ea este o for
mă de condamnare la închisoa
re pe viață.

încercînd să țină tineretul 
departe de cultură, autoritățile 
colonialiste portugheze se stră
duiesc să țină în loc mersul 
istoriei și procesul de decoloni
zare. Realitatea a demonstrat 
însă că acest proces este ire
versibil.

I. RETEGAN

:■ <•< <•

*

Ț

>

f$

/

minarea tratativelor 
cinci" cu privire la planul 
britanic de creare a „forței 
nucleare atlantice" continuă 
să facă obiectul a numeroase 
comentarii în presa occiden
tală.

Nu puțini observatori sînt înclinați să 
pună la indoială viitorul unei „integrări 
nucleare atlantice". SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG (RJ'.G.) opiniază : „F.N.M. este 
practic înmormintată, iar F.N.A. are toa
te șansele să moară înainte de a se 
naște". Impresia larg răspîndită, subli
niază „ECONOMIST" (Anglia) este că 
planurile de integrare nucleară atlantică 
„mor încetul cu încetul". Aceeași publi
cație relevă, pe bună dreptate, că trata
tive duse timp de peste patru ani fără 
nici un rezultat nu constituie o dovadă 
a popularității ideii „integrării nucleare". 
Intr-o corespondență din Londra, ziarul 
„COMBAT" (Franța) arată: „Oficialită
țile britanice atrag atenția asupra fap
tului că unele din țările 
care în urmă cu cinci ani 
tru a găsi o formulă de 
cleară în cadrul alianței, 
că soluțiile oferite de

vest-europene, 
se agitau pen- 

egalitate nu- 
constată acum 

S.U.A. și Marea 
Britanie provoacă probleme mai mari 
decit problema pe care erau chemate s-o 
rezolve".

Printre factorii care au dus la actua
lele dificultăți ale promotorilor F.N.M. si 
F.N.A. .................... ’unii comentatori occidentali re-

marcă crescîndul curent de opinie împo
triva pericolului ca, prin intermediul 
„integrării nucleare", cercurile militariste 
vest-germane să capete acces la „trăga
ciul atomic". Apreciind astfel că „suspec- 
tarea ambițiilor vest-germane" stă la 
baza rezervelor sau opoziției față de 
F.N.M. și F.N.A. a multora din partenerii 
N.A.T.O., LA TRIBUNE DES NATIONS 
scrie : „Suspiciunile manifestate în re
zervele negociatorilor au, fără îndoială, 
un corespondent direct în opoziția evi
dentă a opiniei publice față de orice pre
zență (vest) germană la arsenalul ato
mic".

Mulți consideră că opoziția categorică 
și vehementă a Franței față de proiec
tele de 
fost, la 
nați ai 
privind 
consultărilor și sondajelor atente între
prinse de administrația americană — 
semnala zilele trecute agenția U.P.I. — 
se consideră că dacă majoritatea țărilor 
N.A.T.O. ar fi pusă în fața dilemei de a 
renunța fie la colaborarea Franței, fie la 
dezvoltarea F.N.M. sau F.N.A., ea ar opta 
mai curînd pentru cea de-a doua solu
ție". In această lumină apare plauzibilă 
teza că hotărîrea Washingtonului de a 
„nu forța tratativele" în legătură cu in
tegrarea nucleră atlantică reflectă „do
rința de a evita o ruptură cu Franța" 
(NEW-YORK TIMES). în acest context 
merită a fi luată în considerație și ideea 
avansată de, unele ziare occidentale că 
— atenuarea presiunilor americane în 
direcția integrării nucleare se explică 
prin „tendința Washingtonului de a 
merge cu cea mai mare prudență pe un 
asemenea teren spinos și nesigur cum 
s-a dovedit a fi cel al înarmării nucleare 
în N.A.T.O." (LE FIGARO).

Numeroase elemente par să indice însă 
că proiectele integrării nucleare atlantice 
n-au fost nicidecum abandonate și că 
„se va merge pe o cale mai ocolită spre 
obținerea de adeziuni la o oarecare 
formă de F.N.M." (FRANCE PRESSE). 
Anunțatele vizite ale lui Wilson în dife
rite capitale occidentale sînt legate toc
mai de un șir de tratative bilaterale pe 
tema integrării nucleare. Este evident,

integrare nucleară atlantică a 
rîndu-i, unul din factorii determi- 
actualului impas în tratativele 
respectivele proiecte. „în urma

de asemenea, că Bonn-ul nu renunță l« 
ideea de a împinge spre crearea unui gen 
de F.N.M. Actuala conjunctură a de
terminat la Bonn o oarecare potolire a 
insistenței de pînă acum pentru grăbirea 
integrării nucleare. Toate recentele luări 
de. poziție ale ministrului apărării von 
Hassel și ale ministrului de stat Hein
rich Krone au arătat însă fără echivoc că 
R.F.G. nu are de gînd să renunțe la în
cercările de a se apropia de trăgaciul 
nuclear.

Unii comentatori opiniază că nici tre
cerea timpului, nici tratative duse cu 
mai multă abilitate nu vor putea duce 
la depășirea impasului integrării nu
cleare atlantice. Se relevă astfel că 
„atîta vreme cît Bonn-ul continuă să 
pretindă o poziție importantă la folosirea 
arsenalului nuclear atlantic și atîta vre
me cît Parisul vede în integrarea nu
cleară o întărire a dominației americane, 
nimic nu poate interveni în sensul suc
cesului vreunei forme de forță nucleară 
integrată" (LE NOUVEL OBSERVA- 
TEUR). în ce privește poziția Franței, ea 
a fost exprimată încă o dată clar prin în
suși acordul de principiu realizat cu pri
vire la viitoarea „coordonare" a „forței 
de șoc franceze" cu forța nucleară ame
ricană. Sensul acestui fapt a fost plastic 
exprimat de Drew Middleton într-o co
respondență trimisă din Paris și publi
cată în NEW YORK TIMES : „Generalul 
de Gaulle a reafirmat prin aceasta (prin 
acordul intervenit n.n.) că nu e nevoie 
de nici o integrare și că simpla coordo
nare este de ajuns".

Complexitatea factorilor și intereselor 
care sînt în joc în disputa neîncheiată 
privind „integrarea nucleară atlantică" 
fac foarte dificilă o apreciere fermă a- 
supra viitorului unei formule tip F.N.M. 
sau F.N.A. Apropiatele tratative bilate
rale interoccidentale vor aduce, poate, 
noi precizări. Rămîne însă fapt cert că, 
așa cum remarca Maurice Duverger în 
l’EXPRESS: „într-o lume care vădește 
o dorință și o preocupare uriașă pentru 
pace, proiectele de genul forței nucleare 
atlantice se vor lovi de dificultăți cu atît 
mai mari, cu cît pericolul ce-1 creează e 
mai evident".

EM. KUCĂR

ministrului
afacerilor externe
al R. P. Ungare

France Presse

orice 
alege-

cance- 
nevoie

WASHINGTON 14 (Ager- 
pres). — La Washington au în
ceput negocierile între dele
gațiile R. P. Romîne și State
lor Unite ale Americii pentru 
încheierea unei convenții con
sulare.

Delegația romînă este con
dusă de Petre Bălăceanu, am
basadorul R.P.R. la Washing
ton, iar delegația americană 
de H. C. Vedeler, director în 
Departamentul de Stat.

Declarația

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
Agenția M.T.I. transmite că 
vizita oficială la Paris a mi
nistrului afacerilor externe al 
Ungariei, Janos Peter, s-a în
cheiat. înainte de a părăsi ca
pitala Franței, el a făcut o 
declarație corespondenților 
M.T.I. și ziarului „Nepsza- 
badsag", în care arată între 
altele :

Bilanțul vizitei poate fi 
considerat favorabil. Cînd am 
sosit la Paris am spus că am 
sosit aici cu speranță și bună 
voință la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței. 
Acum, cu un minut înainte de 
plecare, pot afirma că plec cu 
un sentiment de satisfacție. De 
fapt, am găsit exact ceea ce 
am sperat.

In timpul tratativelor — a 
spus J. Peter — am convenit 
să elaborăm o serie întreagă 
de acorduri privind legăturile 
dintre cele două‘țări. Nu tre
buie însă să nutrim iluzii că 
aceste acorduri vor fi reali
zate într-un termen foarte 
scurt și într-un mod care să 
exercite o influență rapidă a- 
supra situației internaționale. 
Traducerea în viață a politi
cii coexistenței pașnice nece
sită o activitate susținută, 
sinceră, prudentă și multă 
răbdare, de asemenea și din 
partea noastră.

ANGLIA : Aspect parțial al docurilor Royal Albert din 
Londra, inactive ca urinare a grevei muncitorilor docheri

Vietnamul de sud:

Preludiul unor noi demonstrații
tirile transmise din Vietna- 

mul de sud de agențiile 
’ de presă la 14 ianuarie a- 

rată că noi încercări sînt făcute 
acum de guvernul Tran Van 
Huong și de șefii militari sud- 
vietnamezi în direcția punerii în 
practică a acordului intervenit în
tre ei pentru a se găsi soluții nu
meroaselor probleme nerezolvate 
din viața politică a acestei țări, 
în acest sens, primul ministru 
Tran Van Huong a adresat.popu
lației un nou mesaj, în termeni 
care sînt „excesiv de optimiști" 
ținînd seama de situația existen
tă. în același timp — arată agen
ția France Presse — Huong a 
declarat că „guvernul său cheamă 
populația să-și reia activitatea
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normală și cere tineretului din 
școli să revină la cursuri". 
Din mesajul său n-a lipsit nici 
promisiunea instaurării unui „re
gim democrat". In cercurile po
litice din capitala sud-vietnameză 
se vorbește acum de eventualita
tea iminentă a unei remanieri 
guvernamentale în care posturile 
ministeriale vor fi oferite unor 
personalități militare și civile. Se 
desfășoară convorbiri de culise 
între cei trei principali lideri sud- 
vietnamezi: șeful statului, șeful 
guvernului și comandantul su
prem al armatei. în dimineața 
zilei de 14 ianuarie a avut loc, de 
asemenea, o altă reuniune a mem
brilor guvernului și a unui anumit 
număr de generali, printre care și 
a lui Nguyen Khanh, comandan
tul șef al armatei. Agenția France 
Presse arată că în cursul acestei 
reuniuni au fost discutate pro
bleme legate de modalitatea pu
nerii în aplicare a comunicatului 
dat publicității în urmă cu cîteva 
zile, cu privire la viitorul con
gres naționd, despre remanierea 
guvernamentală etc. în același 
timp, însă, agenția Reuter a trans
mis că la sediul național al bu- 
diștilor din Saigon a fost luată 
hotărîrea să se lanseze o campa
nie totală pentru răsturnarea gu
vernului condus de Tran Van 
Huong. Potrivit aceleiași agenții, 
un purtător de cuvînt al liderilor 
budiști a declarat că demonstra
țiile pot începe în orice moment, 
subliniind că acțiunile anterioare 
ale budi.știlor au fost încununate 
de succes reamintindu-se contri
buția lor la înlăturarea regimului 
lui Ngo Dinh Diem.
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VIETNAMUL DE SUD : imagine de la una din ultimele demonstrații antiguvernamentale des- 
fășurate la Saigon

de 13 ianuarie, 
de 
a

partizani 
reușit să 
apropierea 
al poliției 

agenția 
a-

în noaptea 
un detașament 
sud-vietnamezi 
pătrundă pînă în
cartierului general 
din Saigon, anunță 
Associated Press. In urma 
tacului întreprins de partizani, 
un polițist a fost omorît, iar 
altul rănit. După acest atac, de
tașamentul de partizani s-a re
tras fără a suferi nici o pier
dere.

MOBILURILE LUI
LA PARIS

dental de cancelarul vest-ger
man Erhard, în care se arată 
că acesta va face tot posibi
lul pentru a ajunge la un a- 
cord cu generalul de Gaulle, 
cu prilejul vizitei sale în Fran
ța la 19—20 ianuarie, Agenția 
FRANCE PRESSE scrie : Re
concilierea franco-vest-germa- 
nă este un eveniment hotărî- 
tor asupra căruia nu se va mai 
reveni. Dar problema relații
lor franco-vest-germane a de
venit calul de bătaie al parti
dului creștin-democrat. Parti
zanii unei legături strînse cu 
Parisul îi înfruntă pe cei care 
sînt, în primul rînd, pentru a- 
lianța atlantică. Dar, sublinia
ză agenția, partidul de guver- 
nămînt (vest-german) trebuie 
să-și restabilească cu 
preț unitatea înaintea 
rilor.

în vederea alegerilor, 
larul vest-german are

ERHARD

de un succes în politica exter
nă. Dar, cu toate eforturile de
puse de cînd a ajuns șef al gu
vernului, el nu a reușit să-l 
obțină. în situația actuală, 
nici Washingtonul și, cu atît 
mai puțin, Londra, nu-1 pot 
ajuta. De aceea, el va trebui 
să caute la Paris posibilitatea 
obținerii unui succes, mențio
nează agenția citată.

Se pare că pe plan vest-eu- 
ropean un acord cu Franța va 
fi bine primit. De Gaulle și-a 
exprimat satisfacția în legătu
ră cu reglementarea probleme
lor Pieței comune agricole. 
Statele Unite s-au declarat, la 
î'îndul lor, în favoarea unită
ții Europei occidentale. Aces
ta este un teren pe care Er
hard se poate angaja fără prea 
multe riscuri. în consecință, se 
crede că el va căuta în primul 
rînd să relanseze cu ocazia 
strîngerii relațiilor cu Franța, 
ideea realizării unei unități 
politice a Europei occidentale.

După refuzul Turciei
de a participa la F. N. M

WASHINGTON. — Departa
mentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că guvernul Turciei a 
informat Statele Unite pre
cum și alte țări interesate că 
a hotărît să nu participe la 
proiectul forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. în 
același timp, guvernul turc a 
hotărît retragerea celor 11 ma
rinari turci care participă în 
prezent la experiența unui e- 
chipaj mixt pe bordul distru
gătorului american „Claude 
Ricketts".

După cum transmite cores
pondentul din Washington al 
agenției Associated Press, mi
nistrul afacerilor externe al 
Turciei, Feridun Erkin, a de
clarat recent la Ankara că țara

sa consideră că proiectul con
troversat al forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. re
prezintă o problemă care tre
buie să fie reglementată de 
marile puteri occidentale, Tur
cia neavînd posibilitatea să 
contribuie la costul flotei 
N.A.T.O. propuse de S.U.A.

Referindu-se la poziția 
Turciei în această problemă, 
agenția France Presse consi
deră că este posibil ca în 
timpul convorbirilor pe care 
le are zilele acestea cu primul 
ministru și ministrul de ex
terne britanic, F. C. Erkin să 
discute și problema proiectu
lui britanic al forței nucleare 
atlantice.

Londra :

Divergențe
delegatelor din Commonwealth

LONDRA. — Miercuri au luat 
sfîrșit la Londra lucrările confe
rinței celor 20 de delegați din 
țările membre ale Common- 
wealth-ului, convocată în vede
rea discutării problemei creării 
unui Secretariat general perma
nent al acestei organizații. ,

Referindu-se la surse informate 
de la Londra, agenția France 
Presse subliniază că în timpul 
discuțiilor s-au manifestat serioa
se divergențe în legătură cu ro
lul și funcțiile viitorului secre
tariat general al Commonwealth- 
ului. Potrivit agenției, aceste di
vergențe au fost aplanate, dar 
urmează ca guvernele țărilor 
membre ale Commonwealth-ului 
să-și spună ulterior părerea defi
nitivă asupra acestei probleme.

După cum au arătat numeroși 
delegați, secretarul general al 
Commonwealth-ului nu trebuie 
să aibă decît un rol administrativ 
limitat, fără drept de inițiativă. 
Commonwealth-ul, au afirmat a- 
ceștia, trebuie să rămînă o asocia-

fie suplă, consultativă, fără struc
tură rigidă.

Rină în prezent, după cum se 
știe, Commonwealth-ul a fost o 
organizație lipsită de orice statut 
scris, și o serie de țări consideră 
că constituirea unui secretariat 
permanent ar însemna începutul 
instituționalizării sale.

O altă problemă controversată 
a fost aceea a alegerii viitorului 
secretar general al ~ 
wealth-ului.

Printre persoanele 
nume au fost reținute 
cest post se numără 
Smith (Canada), J. Desai (India) 
și Osman Aii Beg (Pakistan). Sar
cina numirii secretarului general 
va reveni, în ultimă instanță, tot 
primilor miniștri din țările Com
monwealth-ului, care urmează să 
se întrunească în cursul acestei 
veri. Potrivit recomandărilor con
ferinței celor 20 de delegați din 
țările membre, cu această ocazie, 
vor fi numiți doi sau trei secretari 
adjuncți.

Common-

ale căror 
pentru a- 

Arnold
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