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Succese ale ceferiștilor
Lucrătorii din căile ferate 

de pe cuprinsul regiunii Su
ceava obțin noi succese in 
realizarea angajamentelor lor 
în întrecerea socialistă. Me
canicii și fochiștii de la De
poul C.F.R. Câmpulung Est 
și-au realizat planul produc
ției globale pe prima lună în 
proporție de 104,15 la sută, iar 
productivitatea muncii a cres
cut față de plan cu 4,2 la

TUDENT!/v / i politehnice

5169>/t </-inii » nhidonv mvătdmînful 
: .ig&rnomic sî silvici

In anul universitar 1938/39, în toate fa
cultățile tehnice din țară (inclusiv cele a- 
gronomice și silvice (învățau 5 169 studenți.

In anul universitar 1964/1965, numai în 
Institutul politehnic din București învață — 
la cursurile de zi, serale și la cele iără frec
vență 12 190, iar în toate cele 6 institute 
politehnice din țară, studiază la cursurile 
de zi 27 200 de studenți.

*îria Eoastră. în 
mers spre desăvi.-- 
șirea cunsUucțsei 
socalisEzlni. țară 
al cărei renume 
peste hotare este 

mereu mai prestigios. are nevoie de specia..șt:, de ingineri nume
roși. formați la școala înaltei pregătiri teoretice și practice. Parti
dul și statul nostru au încredințat aceiaitl sarcină de mare răs
pundere școlilor superioare tehnice, creindu-Ie cele mai largi po
sibilități pentru îndeplinirea ei. călăuzmdn-ie activitatea prin pre
țioase îndrumări.

Pentru toți cei care lucrăm în Institutul politehnic din Bucu
rești, adueîndu-ne contribuția la formarea inginerilor de mîine, 
este o mîndrie faptul că slujim cea mai mare școală politehnică 
a țării. De aici, din această înaltă școală superioară pleacă în fie
care an spre marile întreprinderi industriale ale țării, spre șan
tiere, in institute de cercetări și de proiectări noi promoții de in
gineri, care primesc botezul producției devenind harnici membri 
ai colectivelor de muncă în care se încadrează.

Aproape jumătate din totalul viitorilor ingineri care se for-
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IA SFAT CU CANDIDATUL
reci fișia îngustă de 
pădure și în față 
iți apare satul cu 
casele noi, frumoase. 
La intrarea in sat, 
un grup de țărani 
cooperatori descarcă

bușteni de stejar, alții taie la joa- 
zâre, sau transportă de la carie
ra Fodiș căruțe virfuite cu piatră. 
Pentru o scurtă vreme oamenii 
pen de-o parte uneltele și intră, 
afthiri de ceilalți consăteni, la 
școala de 8 ani. unde, într-una 
dar săbie de clasă va avea loc 
tatihurea cetățenilor din Comama 
cu candida tril lor în alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na
țională, tovarășul Petru Enacbe, 
țaim-secretar al Comitetului Cen
tral al U.TJbL Xu trec multe 
mmute și sala este plină. Oamenii 
vin cu dragă inimă să discute cu 
candidatul lor despre treburi care 
privesc munca și viața lor, comu
na. circumscripția, raionul. Intr-o 
atmosferă de însuflețire ei iau cu- 
vintuL vorbesc cu mîndrie despre 
realizările lor, prezintă în cuvinte 
calde imagini ale prefacerilor care 
au avut loc în ultimii ani pe a- 
ceste meleaguri, datorită politicii 
partidului care a făcut să înflo
rească fiecare colțișor de țară.

Cooperativa agricolă de pro
ducție însumează vreo 1 800 de 
ha de teren dispunînd de un bo
gat bazin vitipomicol. Pentru fe
lul cum știu țăranii cooperatori să 
folosească pămîntul — cît mai 
rațional și eficient — vorbesc 
rezultatele obținute. Anul 1964, 
în ciuda condițiilor climatice, 
neprielnice, pentru ei a fost 
totuși destul de rodnic. Su
mele încasate numai pe strugurii 
valorificați au totalizat 2,5 milioa-

ne lei. Din vînzarea fructelor — 
in special a cireșilor — alte cîteva 
sute de mii de lei. Fondul de 
bază la suta de hectare se ridică, 
în prezent, la peste 280000 lei. 
Valoarea zilei-muncă, anul trecut, 
a fost- de 32,50 lei ceea ce în
seamnă că și veniturile cooperati
vei agricole și ale țăranilor mun
citori au fost rr^ri.

Cu fiecare cuvânt rostit de Ni- 
colae Damian, Petru Luntraru, 
Lazăr Atudosei, Gheorghe Pa- 
raschiv, se întregea tot mai mult 
tabloul realizărilor care au avut 
Ioc în vâața comămenilor în ulti
mii 4 ani. In monografia comunei 
au fost înscrise noi obiective : e 
vorba de o nouă școală cu 4 săli 
de clasă și laborator, dispensar 
uman cu o clădire modernă pro
prie, introducerea curentului e- 
lectric, o șosea de 5 kilometri. 
Cooperativa agricolă de producție 
și-a construit 3 grajduri pentru 
cite 100 capete taurine, o maga
zie cu etaj, pătule pentru po
rumb. Noile plantări de vie și 
pomi fructiferi au sporit livada și 
podgoria la cite 100 de hectare. 
Prin contribuția voluntară a ce
tățenilor anul trecut, s-au econo
misit mai bine de 200 000 lei.

In cuvîntul lor participanții la 
discuții și-au exprimat hotărîrea 
de a-și mări eforturile pentru în
făptuirea noilor obiective propu
se. Anul acesta aici se va construi 
un pod lung de 20 metri, un 
magazin universal, se va amenaja 
cu piatră și macadan o altă șo

O. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tine- 
retului' pentru regiunea Iași

Pe șantierul Hidrocentralei Bacău I •— al 11-lea giuvaer din salba de lumină a Bistriței — aval
Foto : N. STELOR1AN

mează în institutele tehnice 
învață în Institutul politehnic 
din București: peste 12 000 de 
studenți. Este, fără îndoială, o 
mare răspundere să pregătești 
pentru economia socialistă a ță

rii mii de specialiști — o răspundere patriotică. Avem toate con
dițiile să ne îndeplinim această îndatorire — dascăli și studenți_
la nivelul celor mai înalte cerințe. Ne permite aceasta, în primul 
rind, baza materială mereu îmbogățită, înnoită. Datorită grijii aten
te cu care conducerea partidului și statului se preocupă de dezvol
tarea învățămîntului superior, în general, și a fiecărui institut 
în parte, putem să oferim studenților care-și fac uce
nicia^ ?tiintifică în institutul nostru posibilități de învă
țătură și de trai pentru care noi, vîrstnicii, cei care am învățat 
în vechea școală superioară, îi invidiem în sensul frumos al cu- 
vîntului, mărturisindu-le nu o dată că am dori să fim din nou 
studenți. Să putem dispune de posibilitatea de a învăța în sălile 
de cursuri și seminarii spațioase, să lucrăm într-unul din cele 
85 de laboratoare înzestrate cu aparatură modernă în care statul 
a investit peste 63 000 000 lei 1 (îmi aduc aminte de o cifră : în 
anul 1938—1939 existau în întreaga țară 100 laboratoare. Semni
ficativ !). Să petrecem ore și zile în bibliotecile bogat înzestrate, 
cărora biblioteca institutului le asigură peste 500 000 volume — 
toate lucrările de specialitate care apar în țară, precum și lucrări 
și tratate de specialitate care apar în alte țări, 285 titluri de re
viste romînești și 507 titluri de reviste de specialitate din străi
nătate, materiale care-i țin la curent pe studenții noștri cu pro
gresul tehnic și științific contemporan, le oferă posibilitatea 
îmbogățirii permanente a cunoștințelor. Să locuim în căminele 
studențești de astăzi, poate chiar în complexul de pe cheiul Dîm
boviței, construit doar pentru studenții politehnicii, cu camere 
de două persoane, săli de lectură, biblioteci, cluburi, cantină mo
dernă. Să beneficiem, ca și cei 61 la sută din studenții noștri, de 
burse, să ne petrecem vacanțele în tabere. Intr-un cuvînt, să 
trăim viața de student de astăzi cu toate răspunderile, frumusețile 
și bucuriile ei. Să ne bucurăm de îndrumarea unor dascăli de 
mare prestigiu. (In Institutul politehnic predau 1 151 de cadre uni
versitare, ajutîndu-i cu dragoste pe studenți să urce treptele știin
ței și tehnicii).

(Continuare în pag. a II-a)

Doar cu binoclul s-ar putea distinge mișcările unui om a- 
Hat pe ultima platformă a coșului de fum din fotografie. Și 
pe bună dreptate : coșul Termocentralei Craiova — realizare 

unică în fără — măsoară de la sol 160 de metri

Foto : O. PLECAN(Continuare în pag. a II-a)

OPINII DESPRE FAPTELE

EROULUI DIN REPORTAJUL
Pe adresa redacției noastre 

continuă să sosească scrisori 
de răspuns în legătură cu ar
ticolul „Onoare muncii", pu
blicat într-unul dintre nume
rele trecute. Cititori din di
verse localități ale țării își ex
primă opiniile despre concep
țiile, despre atitudinea față 
de muncă și disciplină ale 
tînărului electrician din O- 
nești.

„PORNEȘTI CU STÎNGUL, 

MERGI CU STlNGUL!“
Întîmplările petrecute cu Con

stantin Bostan mă determină să
mă gîndesc la cîteva probleme
de educație, cate ne privesc pe

noi toți și, în primul rînd, Ia 
ideea că în viață foarte impor
tant este cum începi munca și 
învățătura, ce drum alegi, chiar 
de la anii cei mai tineri. Pornești 
bine, mergi bine ; pornești cu 
stîngul, cu stîngul mergi și mai 
departe.

Eu am fost coleg cu Bostan la 
școala profesională, un timp am 
lucrat chiar împreună, așa că îl 
cunosc destul de bine : explica
ția comportării sale de astăzi tre
buie căutată în concepțiile pe 
care și le-a format de pe cînd era 
elev la profesională. în clasa 
noastră majoritatea elevilor învă
țau bine, erau disciplinați, ascul
tau sfaturile profesorilor, ale 
maiștrilor. Frecvența la cursuri 
sau la practică o socoteau tot așa 
de firească, precum obligația de 
a spune bună ziua unui om pe 
care-1 respecți. Ei, acești băieți,

sînt astăzi muncitori de nădejde. 
Cu toții și-au țesut drumul pe 
care aveau să meargă mai tîrziu 
— centimetru cu centimetru — 
din lecțiile învățate, din deprin
derile bune însușite.

Erau însă în clasă și cîțiva e- 
levi, printre care și Bostan, care

nești, două săptămîni. Se dusese
ră la ștrand ! Cred că și școala 
a făcut atunci o greșeală, și noi, 
colegii, de asemenea: s-au cam 
trecut cu vederea aceste abateri 
de la disciplina școlară ale lui 
Bostan. Azi, îmi dau seama că 
îngăduința, tolerarea unor ase-

vorbim cît de greu este să recu
perezi anii pe care i-ai pierdut, 
pe care nu i-ai fructificat.

Bostan poate cel mai bine să 
confirme acest lucru. Ajunsese în 
situația în care cu greu era dis
pus cineva să-l angajeze. I se 
dusese vestea. Pe toți absolvenții

deși nu ne-a fost prea ușor, dar 
numai ca să-l ajutăm. Indiscipli
na sa prinsese însă în el ca buru
iana cea rea. A lipsit și aici, cu 
toate sfaturile noastre, apoi, în- 
cercînd, probabil, să fugă de el, 
cel din trecut, a plecat la Onești, 
promițîndu-ne că se străduiește

mul rînd a învăța bine, a munci 
bine, a fi disciplinat.

TEODOR CĂLUGĂRU 
electrician, Întreprinderea 
de instalafii — București

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi

aveau cu totul altă părere. Ei 
ziceau că n-are importanță dacă 
„scapi" o lecție neînvățată, dacă 
lipsești o oră de la curs sau de 
la practică. Insușindu-și aceste 
păreri porniseră greșit în pregăti
rea lor și profesională și ca oa
meni. De la chiulul obișnuit au 
ajuns să lipsească, într-un an, 
cînd făceau practică la Comă-

menea atitudini, mai ales la vâr
sta cînd tinărul este abia în for
mare, înseamnă a-i face, în pri
mul rind lui, un rău. „Ce oameni 
buni !“ poate să zică el și să fie 
chiar îneîntat, dar abia mai tîr- 
ziu resimte adevărata față a aces
tei „bunătăți", fiindcă o deprin
dere proastă este mai greu s-o 
repari după aceea, ca să nu mai

i-au primit tovarășii de la între
prinderi cu brațele deschise, pe 
el, nu. Și aveau, oamenii, drepta
te : ce le trebuia un încurcă- 
lume ? în muncă te bazezi pe 
om, nu stai toată ziua să-l con
trolezi. Noi am încercat atunci 
sâ-1 ajutăm. Un grup dintre foștii 
săi colegi am plecat cu el la Să- 
vinești, ne-am mutat cu serviciul,

s-,o ia de la capăt, să refacă im
presia în fața oamenilor.

Ce-a ieșit, s-a văzut 1
Nu zic că nu va reuși pînă la 

urmă (discuția din ziar și spriji
nul tovarășilor îi vor fi de mare 
ajutor) dar, repet: omul trebuie 
să se străduiască a pomi în viață 
cu dreptul încă din primele olase 
școlare și asta înseamnă în pri

CE ALEGI

DIN BALANȚĂ?
Dragă prietene,
Am citit articolul despre tine, 

dar în cele ce-ți voi spune nu 
este vorba numai de cazul tău, 
ci și de al altora care poate mai 
gîndesc la fel cu tine. Fiecare 
dintre noi avem visurile noastre 
(nu cred să fie om care să - nu 
viseze la ceva) dar visurile se

cer și îndeplinite, te obligă, a- 
dică, la o anumită comportare, 
la o anumită atitudine în viață, 
ca om. De pildă, colegul meu 
Ștefan Bălan, care dorește să a- 
jungă inginer, nu poate, ca, 
între muncă și învățătură, să a- 
leagă, de pildă, petrecerile fără 
discermimînt prin restaurante. Se 
distrează și el, ca fiecare, dar 
tocmai balanța visurilor pe care 
și le vrea îndeplinite îi imprimă 
un echilibru, îl învață la ce și 
cum să dea prioritate.

Așa stînd lucrurile mă gîndesc 
ce visuri poate să aibă un om 
ca tine, care — între munca se- 
rioarsă, între ținuta demnă, de 
om al răspunderilor majore — 
și... chiulul pentru două ore de 
la lucru, el alege pe acesta din 
urmă! Mărunte, insignifiante tre
buie să fie visurile unui aseme-

(Continuare în pag a tl-a)



Scenă din piesa „Anna Christie" de O’Neill, a cărei premiera 
a avut loc ieri, la Teatrul de Stat din Constanta.

Foto: AGERPRES

A UNUI
ii torul concert al 
Orchestrei simfoni- 
ce a Radiotelevi- 
ziunii (cuprinzind cl- 
leva piese adeseori 
programate in sim
fonicele noastre —

Gh. 
de Paul 

țării*.
muzicii 

de muzică

Semnarea Protocolului privind schimbul
de mărfuri și plățile pe anul 1965,
între R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă

CLL

PRIMÂ AUDIȚIE

TÎNĂR COMPOZITOR
Poemul a fost 

drept lucrare de dipiomă la 
solvirea clasei de compoziție

scris în 1960.
ab- 

a 
maestrului M. Jora de la Conser
vatorul bucureștean și a fost 
dicat cunoscutului proiesor. 

Folosind versurile lui Paul 
ghel. tînărul compozitor a încercat 
să contureze un imn închinat fru
museților țării, mariior eforturi ai * 
poporului nostru, pentru folosi
rea bogățiilor țarii.

Microavancronica

de

An-

de 
b-

Noi stații
de transformare

Cinstire eroilor 
de Io 16 Februarie

La 16 februarie a.c. s-a sem
nat Ia București Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1965, între R. P. Ro
mînă și R. S. Cehoslovacă.

în baza acestui Protocol R. P. 
Romînă va livra în R. S- Ceho
slovacă: autocamioane, remorci 
basculante, excavatoare, rulouri 
compresoare, transformatori, ma
șini-unelte, instalații și utilaje de 
foraj, utilaj chimic, produse pe
trolifere, anvelope, produse ale 
industriei lemnului, chimice, ale 
industriei alimentare, produse de 
larg consum și alte mărfuri.

R. S. Cehoslovacă va livra în 
R. P. Romînă: utilaj energetic, 
mașini și utilaje pentru construc
ții, utilaje pentru industria în
călțămintei, utilaje pentru indu-

stria alimentară, instalații pentru 
telecomunicații, mașini-unelte, 
autocamioane grele, aparate de 
măsură și control, cărbuni cocsi- 
ficabili, cocs, laminate de oțel, 
materiale refractare, malț, diver
se produse chimice și bunuri de 
larg consum.

Tratativele pentru încheierea 
Protocolului s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Din partea R. P. Romine Pro
tocolul a fost semnat de Valen
tin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, iar din 
partea R. S. Cehoslovace de Jan 
Poula, adjunct al ministrului co
merțului exterior-

(Agerpres)

La sfat cu candidatul
(Urmare din pag. I)

sea lungă de peste 7 kilometri. 
La înfăptuirea obiectivelor amin
tite sînt necesare 300 m c de pia
tră și circa 40 m c de ma
terial lemnos. Au fost scoși pină 
în prezent din carieră 100 m c de 
piatră care se transportă la locul 
construcțiilor. Tinerii. alături 
de vârstnici, pun suflet în a- 
ceastă acțiune obștească : 
Constantin Purice, Constantin 
Baciu, Maria Zamfir. Mihai A->- 
dronache, Veronica Tincu. Nico
lae Oiște — sînt doar cîțiva din 
cei peste 200 utemiști a căror 
contribuție a făcut și face ca fie
care obiectiv propus să fie termi
nat mai repede și cît mai ieftin.

Ne aflăm în toiul pregătirilor 
pentru campania agricolă de pri
măvară. Numeroși vorbitori s-au 
referit la necesitatea unei pregă
tiri cît mai temeinice. Ei au 
arătat că în acest an coopera
tiva de producție va plan
ta 40 de hectare cu vie și 30 cu 
livadă. De asemenea, vor fi însâ- 
rnînțate peste 500 de hectare cu 
grîu, porumb și diferite alte cul
turi. Pentru a spori belșugul pă- 
mîntului, producțiile agricole ve
getale și animale, cooperatorii re
zolvă la zi treburile gospodă
rești curente: astfel ei transportă 
la cîmp, în aceste zile, îngrășă
minte naturale, își pregătesc a- 
telajele, uneltele pentru pri-

măvară, iar seara participă 
la lecțiile și seminariile învăță- 
mîntului agrozootehnic. Alți 200 
de cooperatori, care vor lucra Ia 
altoiul viței necesare pentru pe
piniera de 8 hectare, își însușesc 
cunoștințele necesare la cursurile 
organizate special în acest scop.

Propuneri prețioase, soluții 
bune, angajamente concrete și ac
țiuni practice, operatise, iată 
coordonatele ‘care s-au înscris 
pregnant, cu prilejul intihur.i, 
pentru activitatea viitoare a ce
tățenilor din Coznanu.

In încheiere a luat cuvin tul to
varășul Petru Enac’ne. care a ară
tat că experiența dobîndită pină 
în prezent în rezolvarea proble
melor de producție și a celor gos
podărești, precum și angajamentul 
cetățenilor ca ir. fiecare acțiune 
sprijinul lor să fie nelimitat, sînt 
garanții sigure că circumscripția 
va cunoaște o nouă dezvoltare și

------

Turiști străini 
în Romînia

în cadrul relațiilor de colabora
re pe care Oficiul National de 
Turism Carpati le-a avut anul tre
cut cu 328 organizații turistice si 
de voiaj din 44 de țări ale lumii. 
R.P. Romînă a fost vizitată de nu
meroși turiști din Anglia, Austria. 
Belgia, Bulgaria, Danemarca. El
veția, Finlanda, Franța, R.D. Ger
mană, R. F. Germană, Italia, Nor
vegia, Olanda, S.U.A.. Suedia, 
Uniunea Sovietică și din alte țări. 
Numărul turiștilor de peste hota
re sosiți prin O.N.T.-Carpați, in 
anul trecut, a fost cu 57 la sută 
mai mare decit in anul 1960.

(Agerpres)

Concertul nr. 2 de Beethoven, Trei 
poeme pentru soprană și orches
tră de Alfred Alessandrescu și 
Suita ..Iberic* de Cl. Debussy) ne 
aduce bucuria nu numai a unei 
prime audiții routines fi, ci și a u- 
nui debut simfonic al unui tînăr : 
Poemul vocal-simiom: al iui 
Costinescu. pe versuri 
Anghel, „Clntec cpeior 

Cunoscut Iubitorilor 
printr-o serie de lucrări
de cameră și muzică corală /com
pozitorul este de două ori lăuzea! 
al concursului ..Ion Vuta"). Gh. 
Costinescu (a cărui muzică se ca
racterizează în general prinu-o 
puternică aderentă la spiritul mo
dal al muzicii rominești. prin cău
tarea asimilării creatoare a unor 
noi cuceriri ale creației contempo
rane) ne apare de astă dată drept 
creatorul unei lucrări simfonice de 
largă respirație.

laid și ci leva aaîăaunle
. construcție*. pe basc cărora 
nerii ăb’.ari ar putea urmări mai 
ușor desfășurarea .nctiunu' :

Poemul debutează cu o introdu
cere iernă ce Încearcă să redea 
susurul unuia din riuriie tării, la 
Îndepărtate e sate izvoare. Curind. 
noi și noi izvoare se adaugă forței 
apelor. După o scurtă inferuihee- 
re a mișcăni. mezzosoprana tato
nează. l«l.--un recitativ doinit. pri
mele versuri ale poemului despre 
.marile riuri ale tării*

Corul de barban read apoi. «M-

turi de întreaga orchestră, clteva 
din ideile poemului.

în orchestră, mai tirziu în 
națiile corului de temei, se 
melodii in care compozitorul 
frumusețile ‘
mimurilor.

O totală 
orchestrale, 
culminant, aduce 
lamă a poemului — un amplu in- 
terludiu orchestral, construit prin
tr-o continuă variație a două mo
tive de bază — unul melodic — 
și elful ritmic — acordic. in care 
percuția Isi aduce un aport impor
tant. După o amplă desfășurare 
orchestrală, culminind — ia sfîr- 
situl interi-jdiuiui — cu o melodie 
largă. infotraH de întregul an- 
rambla instnanenlel. corul mixt se 
adeugă mesei sonore.

Printre interpre^i concertului, ce 
va fi radiodifuzat, amintim pe diri- 
forul Carol Litvin, pe Dorothea 
Palode (In poem- hri G. Cosi:- 
sescuj. Marieia Rac-,eseu (concer
tul de Beethoven l și Teodora 
Lncoczu fin poemele ku A. Ales- 
•cnciesrc’.

firii, bogățiile

into- 
aud 

cînta 
pă-

rarefiere a scriiturii 
ce urmează unui punct 

partea contras-

IOSIF SAVA

★ ♦

STUDII EMINESCIENE

Cele mai importante contribu
ții critice ale anului 1964 asupra 
operei lui Eminescu sint strânse 
în prezentul volum din al cărui 
sumar semnalăm cititorului cîte- 
va nume: G. Călinescu, Perpessi- 
cius, Șerban Cioculescu, T. Via- 
nu, Al. Philippide, Vladimir Străi- 
nu.

G. Călinescu semnează o 
sinteză Eminescu și un studiu 
Contradicțiile erei burgheze o- 
glindite în ideologia lui M. Emi- 
nescu, texte capitale pentru înțe
legerea poetului. Din Tudor Via- 
nu se reproduc Analize, exacte 
ca întotdeauna, dar cărora le-ar 
fi fost de preferat articolul ace
luiași T. Vianu publicat cu oca
zia aniversării poetului în ziarul 
,.Scinteia“ și care a constituit a- 
tunci una din contribuțiile sem- 
nalabile după cea a lui G. Că
linescu. Șerban Cioculescu se o- 
cupă de critica socială emines
ciană, Zoe Dumitrescu-Bușulen- 
ga de raporturile poetului cu ro
mantismul german, Liviu Rusu de 
raporturile cu filozofia schopen- 
hauriană. Sub titlul Patriotismul 
lui Eminescu, G. Ivașcu inves
tighează sociologia marelui poet 
extrasă din articolele sale poli
tice. Nu lipsesc nici preocupările 
de măiestrie: Earancu și șdn- 
din» poetici <fe AL Ptehppode— 
Studii la text, de fnofepe propria 
zisă, sint mai multe : Fantastei» 
hri Emznescv de PerpessKzus. 
Satira eminesciană de AL Piru, 
..Floare albastră” și hris-mul e- 
minescian de Viadimir Străinu, 
la care se mai adăugă cele sem
nate de D. Murărașu, I. Iordan, 
Gh. Bulgăr, I. Crețu. Critica tî- 
nără, reprezentată prin Eugen Si- 
mion și Matei Călinescu, vorbeș
te despre Fantasticul în proza 
lui Eminescu și respectiv Emines
cu și Shakespeare. Nu lipsesc

srt.

FIȘIER
nici articolele despre teudmfa 
mitologicală a autorului, despre 
folclorismul său, ca și cefe despre: 
Eminescu și contemporana său 
Eminescu ca erou literar, Em_- 
nescu in recepta critică a con
temporanilor lui. Eminescu îndru
mător al teatrului, semnate de 
I. Rotaru, M. Pop, P. Georgescu. 
M. Gafița. Savin Bratu, V. Bră- 
dăteanu. în ansamblu, volumul 
este expresia ur.ui remarcalvl 
moment cultural, concretizat, in 
contribuții de o valoare deosebită.

ADRIAN PALNESCU 
L'Itrasentimente

A apărut în colecția „Lucea
fărul" volumul de debut al poe
tului Adrian Păunescu. student 
al Facultății de filologie dm 
București. Cităm din prefața m>- 
lumului: ^.Adrian Piunatcu fac» 
parte dintr-o generație foarte fi- 
nărâ și foarte inzestretă. O mare 
receptivitate ia faȘa realului, o ci- 
talitate internă p așărturrită a- 
proape pm grf rtc. o candoare 
grasă, «a mfe crtătr pfes da

sere iarf d» dicincmsdi. 
cum pr fi, rprr a eaaatei doar 

Ana Blândiana. Gabrial» M rimei 

cu, sou Ion Alexandru, Ion Fop, 
etc" (Matei Călinescu .

PROZA UMORISTICĂ 
ROMÎNĂ (2 voi).

Zilele acestea a fost dată în 
funcțiune stafia de transformare 
a energiei electrice de 110 kV de 
la Gura Bîrnarului, care asigură 
energia necesară instalațiilor de 
compresoare de la Complexul 
minier Leșul Ursului-Suceava. în 
ritm susținut se lucrează și la 
stafiile de transformare de 220 kV 
de la Slatina, Ișalnița, Pestiș, 
precum și la cele de 110 kV de 
la Dej și Tg. Mureș. Darea în 
exploatare a acestor instalații va 
duce la îmbunătățirea alimentării 
cu energie electrică a unor în
treprinderi industriale de mare 
importanță pentru economia noa
stră națională, cum sint: Uzina 
de aluminiu de Ia Slatina, Com
binatul siderurgic Hunedoara. 
Combinatul de hîrtie și celuloză 
din Dej, Combinatul de îngrășă
minte azotoase Tg. Mureș, pre
cum și a diferite localități din 
regiunile respective.

în vederea asigurării energiei 
electrice a unor cartiere noi con
struite in București, Timișoara. 
Cluj și in alte orașe, vor fi in
stalate numeroase posturi de 
transformare, linii de joasă ten
siune și cabluri subterane.

(Agerpres)

Informații
Profesorul italian Ottavio 

Prosciutti. prorector al Universi
tății pentru străini din Perugia, 
ne-a vizitat țara ia invitația In
stitutului romin pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Oaspe
tele- care este membru in Comi
tetul național italian pentru săr
bătorirea a 700 de ani de la 
nașterea poetului Dante Alighieri, 
a vorbit la Casa de cultură a 
I R.R.C-S- despre „Actualitatea 
lui Dante*.

In cursul șederii in țara noa
stră oaspetele italian a vizitat o 
serie de instituții culturale și 
unele obiective economice.

*
Marți după-amiază în sala mare 

a Casei universitarilor din Cluj 
a avut loc un concert tocal-sim- 
fonic dat în cinstea fruntașilor în 
producție de la unitățile căilor 
ferate din localitate. La specta
col și-au dat concursul artiști ai 
celor două opere de stat, precum 
și corul Direcfiei regionale C.F.R.

• Agerpres)

A apărut nr. 6 1964 al revistei
„ANALELE INSTITUTULUI 

DE ISTORIE 
A PARTIDULUI DE PE LINGĂ 

CC AL P..M.R."

Antologia alcătuită de Sdx-_in 
losifescu este o întreprindere

înflorire.

Vedere spre noul cartier de 
locuințe Tomis din orașul 

Constanta

cu următorul cuprins :
La rubrica STUDII revista pu

blică următoarele materiale : 
făurirea unității mișcării sindi
cale din Rcmumn. Congresul de 
emere a Confederației Generale 
a Mmn X—30 mumie 
oe E. ; —4rțiwM «fe *-
aonfer daa \ /ăfei detffea-

fcrte >> ■ prrirnWni fesăst n pe- 
raxxfe de Gh. L Io-

dm Z>ofeuCM tsqwtrica dreteiurii 
mditcre-fascute 11911—1944)”, 
<fe L Iacoș ; J’arrictpareu trupe
lor roma» le operația de la De
brețin pe teritorial l'ngpriei”, 
de geocrai-locotenent in rezervă 
Moaidsctu Leonard ; „Operatio
ns!» mduere desfășurate de unită- 
țde romiac pe Tise aujlode*, de 
generai-locotenent in rezervă Po- 
oescu Dumitru; J)ate pricind 
luptele țărănești in perioada dic
taturii regale”, de .AL Gh. Savu.

Rubnca COMUNICĂRI cu
prinde : JJemomtrația antifascis
tă a oamenilor muncii din Tirni- 
K>ar« impctrica Dictatului de la 
Viena (septembrie 1940)”. de Tr. 
Bunescu: „Dtn luptele muncitori
lor metalurgici de la întreprinde
rile Societății Titan-Nădrcg-Călan 
tmpotrira exploatării capitaliste 
1924—1929 “, de A. Simion, Gh. 

Dunutrașcvi, .AUșcarea muncito
rească din unele orașe portuare 
dunărene ale Rominiei in anii 
1893—1899”, de G. Tudoran ; 
„Răscoalele țărănești din 1899 ji 
atitudinea mișcării socialiste față 
de ele”, de C. Corbu.

La rubrica RĂSPUNSURI LA 
ÎNTREBĂRILE CITITORILOR 
revista publică : „Cu privire la 
organizațiile de masă create, con
duse, sau îndrumate de P.C.R.”.

Revista mai cuprinde rubrica 
NOTE BIBLIOGRAFICE. r

Foto: AGERPRES

SPORT«SPORT
<t> Joi la Cluj, in 

cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor 
europeni’ la tenis de 
masă, echipa masculi
nă C.S.M. Cluj, deți
nătoarea trofeului, va 
intilni formația ceho
slovacă Spartak Fraga 
Sokolovo, alcătuită din 
campionul R. S. Ceho
slovace, Miko Vihna- 
nov/ski și Furin. Echi
pa clujeană are în 
componentă pe Negu- 
lescu, Giurgiucă, Co- 
birzan sau Rethi.

Sîmbătă la Londra, 
Ella Constantinescu. 
Maria Alexandra și 
Dorin Giurgiucă, mem
brii echipei noastre 
reprezentative vor in
tilni într-un meci mixt 
echipa Angliei. In 
continuarea activită
ții internaționale, îna
intea „Mondialelor" 
de la Ljubljana, ju
cătorii romini vor 
participa apoi la „in
ternaționalele" R. F. 
Germane de la Frank
furt pe Main (27— 
28 februarie) și ale 
Angliei, de la Brigh
ton (4—6 martie). La 
aceste campionate vom 
li reprezentau de Ella

Constantinescu, Maria 
Alexandru, Dorin Giur
giucă, Radu Negules- 
cu și Gheorghe 
birzan.

revanșă. combinata 
Steaua — Dinamo.

Co-

ho- 
a 

programul 
le 
a-

• Federafia de 
hochei pe gheată 
alcătuit 
meciurilor pe care 
susține săptămina

ceasta în Capitală, pe 
patinoarul artificial 
„23 August", echipa 
sovietică Traktor Ce- 
liabinsk. Joi, de Ia ora 
19, hocheiștii sovie
tici vor intilni o com
binată a cluburilor 
Steaua — Dinamo. 
Sîmbătă, echipa Trak
tor va juca, tot de 
la ora 19, cu o selec
ționată de tineret, iar 
duminică va intilni 
de la ora 18, în meci

In semn de cinstire a me
moriei eroilor clasei munci
toare căzuți la Grivița, dele
gați din partea Uniunii sindi
catelor muncitorilor din între
prinderile de transporturi și 
telecomunicații, ale Ministeru
lui Transporturilor și Teleco
municațiilor, Consiliului local 
al sindicatelor din orașul 
București, Uzinelor „Grivița

Roșie1', sindicatului salariați- 
lor Depoului C.F.R. București, 
au depus marți dimineața co
roane de flori la placa memo
rials din incinta Uzinelor „Gri
vița Roșie".

De asemenea, au fost depu
se coroane de flori la placa 
memorială din fața Ministeru
lui Transporturilor și Teleco
municațiilor.

(Agerpres)

Cu schiurile în Bucegi
Foto : AGERPRES

Opinii despre faptele 
eroului din reportajul

ONOARE MUNCII
(Urmare din pag. 1)

nea om, care dă moneda de aur 
pur, pe-o tinichea fără valoare, 
numai și numai pentru că pune 
mina pe ea imediat!

Gîndește-te dacă am sau n-am 
dreptate...

CONSTANTIN BODODEA 
Fabrica de mobilă Rm. Vîlcea

JN ORICE MESERIE
ESTE NEVOIE

OE DISCIPLINĂ**
Aș compara disciplina cu acea 

putere care face ca toate piesele 
muri agregat complex să funcțio
neze perfect, punîndu-le intr-o 
striasâ legătură intre ele. Nu 
este o „piesă" aparte, care se 
poate confecționa la o anumită 
mașină, forța aceasta rezultă din- 
tr-un loc anumit pe care toate 
dispozitivele il ocupă în mașina 
minunată pe care o imaginez. A 
scoate și cel mai mic element de 
la locul lui, înseamnă a strica 
totul. Cînd este vorba de oa
meni, comparația, desigur nu-i 
tocmai potrivită, șchioapătă (la 
om forța aceasta este conștien
tă, răspunderile la fel), dar ne
cesitatea ca fiecare dintre noi să 
ne îndeplinim cu precizie obli
gațiile la locul unde ne aflăm 
mi se pare că reiese din exemplul 
pe care l-am dat Ca și Bostan 
sînt și eu electrician, dar elec
trician de mină. Citind întîmplă- 
rile din articolul „Onoare mun
cii" m-am gindit ce s-ar întîmpla 
dacă eu aș părăsi locul meu, 
dacă nu mi-aș face datoria. Un 
singur ventilator oprit ar opri 
munca minerilor, o singură sigu
ranță arsă ar opri benzile trans
portoare în 4 abataje. Dar nu este 
vorba numai de mine, electricia
nul; dacă, la fel, n-ar veni la 
lucru minerul, banda ar merge 
în gol. Numai înțelegerea rostu
lui nostru, al fiecăruia, deci res
pectarea disciplinei de către toți 
face ca să ne unim într-un co- 

i lectiv cu o activitate foarte pre
cisă și rodnică.

Așadar, iată părerea mea: ori
unde se vor duce tineri ca Bos
tan, Duna sau alții ca ei, care

privesc cu ușurință problemele 
aparent minore ale disciplinei, 
peste tot li se va cere ceea ce li 
se cere acum — o muncă făcută 
cu răspundere, cu seriozitate.

ALEXANDRU BEJENARl 
electrician, Motru

„SĂ MERGI ÎN VIAȚĂ 
DREPT, 

FĂRĂ OCOLIȘURI**
Lucrez și eu într-un combinat 

alături de mulți tineri și privin- 
du-i îmi dau seama că majori
tatea și-au propus ca visul lor 
cel mai de seamă să fie acela 
de a ajunge oameni de nădejde, 
să muncească bine, să fie disci
plinați. Drumul acesta cere, fi
rește, eforturi (mai ales la în
ceput, cind ești încă în perioada 
de formare), dar este drum drept, 
fără ocolișuri.

Mă impresionează, de pildă, 
cazul unui tînăr, Petru Lotoro- 
sanu, care — fiind orfan, — deci 
fără o îndrumare din partea fa
miliei a știut totuși să înțeleagă 
cît de important este să fie un 
om serios, ascultător, să învețe 
numai ceea ce este bun. Poate 
l-au tentat și pe el cîndva „pe
trecerea de dragul petrecerii", 
poate că l-a sfătuit și pe el ci
neva să meargă la film, în orele 
de lucru. El a știut însă să alea
gă ceea ce ’ era esențial pentru 
viața lui, s-a ferit de poticneli 
ca ale lui Bostan, azi este ab
solvent de liceu, lucrează îm
preună cu noi, este fruntaș.

Cred că este o chestiune de 
onoare și pentru Bostan să re
pare ce a stricat pînă acum. Nu-i 
greu, îl asigur, li trebuie înțele
gere și voință.

GUI MARIA 
serviciul laboratoare. Reșița

„N-AȘ PROCEDA CA TINE 
PENTRU NIMIC 

ÎN LUME!**

• Selecționata de 
fotbal a orașului 
București, care se a- 
flă in turneu in Gre
cia, susține astăzi la 
Atena al doilea joc. 

' Fotbaliștii romini vor 
intilni pe stadionul 
Philadelphia, in meci 
revanșă, echipa 
A.E.K. După cum se 
știe, prima partidă 
s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 în favoarea 
jucătorilor noștri.

O Peste 70 de juni
ori din toate regiunile 
tării, s-au intilnil 
timp de două zile la 
Brașov in cadrul cam
pionatului republican 
individual de haltere, 
lată noii campioni re
publicani de juniori, 
in ordinea categorii
lor : Victor 
(Cluj), Nicolae 
(București), Gh. 
ciu (București), 
ian Pintilie (Tg. Mu- 

Teleman 
Ladislau 

și Gh.

Rusu 
Gabor 

Ien- 
Ște-

reș), Gh. 
(București), 
Kato (Cluj) 
Costache (București).

(Agerpres)

Caracteristic pentru invă- 
tămintul superior al tAm 
noastre si. ded. implicit 

pentru politehnica bucureștea- 
nă. este insă nu numai faptul 
că dispune de o bază mater.a- 
lâ pe măsura nevoilor sale, ci 
și structura sa nouă, bine con
cepută. care se perfecțio
nează mereu in funcție de pro
gresul științei și tehnicii mo
derne. de sarcinile ce deri
vă din opera de desăvârșire a 
construcției socialismului. Măr
turie a faptului că școala su
perioară politehnică se dezvol
tă, își îmbunătățește profilul, 
conținutul, în legătură strânsa 
cu dezvoltarea științei și tehni
cii moderne stau cele 32 de 
secții de specializare ale celor 
9 facultăți cite funcționează 
astăzi în institutul nostru (la 
cursurile de zi).

Reorganizarea întreprinderi
lor industriale precum și con
strucțiile de noi obiective tre
buie să corespundă cerințelor 
unei mecanizări și automati
zări complexe. Ca urmare, și 
pregătirea cadrelor superioare 
pentru industrie în cele 
[acuități ale institutului 
ia să se facă ținindu-se 
de cerințele modeme 
complexitatea proceselor 
nologice. Exemplele sînt nume
roase. In cadrul Facultății de 
energetică s-a înființat o nouă 
secție — automatica. De ase
menea, ritmul deosebit de ma
re cu care este și va fi dotata 
agricultura, în ceea Ce priveș
te numărul de tractoare și

anizatori 
1963—64,

■- 
47 
de

Mș.n «gncofe îipune prerjă- 
tirea intr-ua ntm corespunză
tor a cadrelor de m 
In anul universitar 
Institutul politehnic a dat
gricultuni socialiste primii 
de absolvenți ai Facultății 
mecanică agricolă In anii ur
mători. numărul lor va spori 
considerabil

O deosebită dezvoltare o 
cunosc siderurgia si industria 
construcțiilor de mașini. Aces
te ramuri cheie ale economiei 
cer mereu noi și noi cadre țe

otel și metale neferoase ; pre
lucrări plastice și tratamente 
termice ; metalurgie neferoasă. 

Industria chimică constituie 
o ramură de bază a economiei. 
Ritmul rapid de dezvoltare a 
industriei chimice, construirea 
unui însemnat număr de uni
tăți industriale dotate cu utila
je și instalații moderne, pun 
cu toată hotărîrea necesitatea 
pregătirii cadrelor de specia
liști în domeniul chimiei. Răs- 
punzînd acestor cerințe. Fa
cultatea de chimie industrială

Ne mîndrim că institutul își 
aduce contribuția la creșterea 
numărului de specialiști cu 
pregătire superioară. Astăzi. în 
economia tării noastre lucrează 
un inginer la 35 de muncitori. 
Cifra este și mai edificatoare 
dacă o raportăm la anul 1938: 
un inginer la 115 muncitori.

Semnificativ este faptul ci 
tinind seama de indicațiile date 
de partid, nu socotim încheiat 
procesul de perfecționare al 
profilului si conținutului pro
cesului instructiv-educativ, in-

Inginerii de mîine
ai patriei

nouă 
trebu- 
seama 
și de 

teh-

meinic pregătite. In anul uni
versitar 1961—62, absolveau 
Institutul politehnic primii 98 
ingineri, specialiști ki construc
ții de mașini. Facultatea de 
tehnologia construcțiilor de 
mașini s-a dezvoltat în concor
danță cu cerințele producției — 
studenții desfășurîndu-și as
tăzi activitatea în trei secții de 
specialitate: mașini-unelte și 
scule; tehnologia construcției 
de mașini; mecanică fină. De 
asemenea, Facultatea de meta
lurgie și-a sporit numărul sec
țiilor, avînd astăzi patru secții 
de specialitate : furnale și o- 
țelării ; turnătorii de fontă ;

s-a dezvoltat necontenit, a- 
vînd astăzi 7 secții de specia
lizare : tehnologia substanțe
lor anorganice ; chimia și teh
nologia materialelor de con
strucții și ceramică ; tehnolo
gia substanțelor organice; teh
nologia compușilor macro- 
moleculară ; tehnologia poli
grafică; chimizarea combusti
bilelor; coroziune și tehnologie 
electrochimică.

$i cîte alte sectoare ale eco
nomiei patriei nu primesc as
tăzi specialiști formați în in
stitutul nostru, ca urmai e a 
perfecționării continue a pro
filului facultăților și secțiilor.

tregul corp didactic bucu- 
rîndu-se de colaborarea spe
cialiștilor din marile întreprin
deri, unde studenții își desfă
șoară practica și pentru care 
institutul pregătește cadre, este 
preocupat și contribuie, prin 
participarea la dezbateri în 
consiliile științifice, la îmbu
nătățirea programelor și cursu
rilor, punind pe prim plan o- 
biectivul : tînărul care se for
mează la școala politehnicii să 
se inițieze în profesiunea vii
toare, să dobînclească calitățile 
specialistului de tip nou, stă- 
pîn pe cuceririle științei și teh 
nicii contemporane, receptiv

la nou, pasionat pentru munca 
de cercetare, devotat profesiu
nii, cauzei pe care o slujește, j

Citeam in numărul din 3! 
ianuarie la ziarului 
.Scinteia". comunicatul 

Direcției Centrale de Statistică 
cu privire la îndeplinirea Pla
nului de Stat al R.P-R. pe anul 
1964. Pe principalele ramuri, 
producția a crescut față de a- 
nul 1963: in industria energi
ei electrice și termice cu 22 la 
sută; in industria chimică cu 
24 la sută; in industria me
talurgiei feroase cu 11 la sută; 
in industria construcțiilor de 
mașini cu 18 la sută. Mă qin- 
deam — cu mindrie — că la 
toate aceste realizări au adus 
o contribuție însemnată și cei 
395 de ingineri energeticieni, 
și cei 531 de ingineri chimiști, 
și cei 253 de ingineri specia
liști in construcții de mașini, 
și cei 297 de ingineri metalur- 
giști, care au absolvit in ulti
mii 3—4 ani Institutul politeh
nic din București alături de alte 
sute de ingineri absolvenți ai 
altor facultăți ca: electrotehni
ca, mecanica, transporturi, e- 
lectronica, mecanica agricolă, 

în anii următori în cifrele 
comunicatelor vom descifra 
contribuția altor sute și sute 
de ingineri, formați în institu
tul nostru și ne vom bucura că 
cei pe care i-am pregătit duc 
pretutindeni în țară faima po
litehnicii, lucrează cu entuzi
asm și devotament în speciali
tatea aleasă, pun umărul tî
năr, viguros, alături de al
vîrstnicilor, la făurirea planu
rilor elaborate de partid.

Sînt mirat, de-a dreptul mirat 
câ. la vîrsia de 22 de ani, un 
tînăi care a urmat o școală, tî
năr căruia i s-au pus la dispozi
ție toate posibilitățile ca să înve
țe. a rămas într-un stadiu pe ca- 
re-1 apreciez ca înapoiat față de 
ceea ce înseamnă munca și răs
punderile lui. Așa cum se știe — 
în fiecare mașină, în fiecare apa
rat. ca >ă nu mai vorbim de mari 
combinate cum sînt cele din 
Onești — sint investiți banii po
porului, truda lui, încrederea și 
năzuințele noastre, ale tuturor. 
Iar tu le lași expuse pericolului 
și te duci la film? îți spun con
ducătorii tăi, de la locul de mun
că, să-ti îndeplinești îndatoririle 
de supraveghetor al instalației și 
tu te duci și te culci?

Este la mintea oricui ce în
seamnă o asemenea atitudine.

N-aș proceda ca Bostan pen
tru nimic in lume, tocmai 
fiindcă înțeleg ce preț au uzi
nele, fabricile, averea noastră, a 
tuturor.

OVIDIU T. IONESCU 
artificier, Baia-Borșa

N.R. Mulți dintre cititorii care 
comunică redacției opiniile des
pre faptele tînărului electrician 
pun întrebarea: dar el ce zice ? 
S-a scris în ziar despre el, mulți 
i-au dat sfaturi bune, vrem să 
știm și părerea lui, acum, după 
începerea discuției. De asemenea, 
majoritatea cititorilor sînt mirați 
că tocmai tinerii care lucrează 
cu Bostan, tovarășii săi apro- 
piați, sau alți tineri din Oneșii, 
nu și-au exprimat punctul de ve
dere în această discuție despre 
onoarea și demnitatea pe caro o 
cîștigăm cu toții prin muncă.



CUM V-AȚI PREGĂTIT
PENTRU LUCRĂRILE

AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ?

Au mai rămas puține zile pînă la începerea lucrărilor din campania agricolă de primăvară. In stația 
nile de mașini și tractoare, în G.A.S, în cooperativele agricole de producție din întreaga țară au loc pregă
tiri intense. La înfăptuirea angajamentelor luate în în trecerea socialistă, organizațiile V.T.St. aduc o contri
buție însemnată prin antrenarea unui număr mare de tineri la realizarea în termen a lucrărilor stabilite 
pentru această perioadă.

Cu ocazia raidului întreprins recent în regiunile Banat, București, Ploiești și Galați, în mai multe unități 
agricole am găsit lucrările pregătitoare intr un stadiu avansat. In unele locuri sint însă rămîneri în armă față 
de termenele stabilite. Care sint cauzele T Ce posibili lăți există pentru urgentarea ritmului de lucru f Publi
căm în această pagină concluziile raidului nostru.
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Se ară si in

„ferestrele"

iernii!

atelaje zilnic.

Peste citeva ti
le un nou lot de 
tractoare, revi
zuite si repara
te pind la cei 
din urmi amă- 
—™«_ va lua 

ogoare
lor

nul acesta vor fi însămințate 
cu culturi de primăvară su
prafețe însemnate. Cea mat 
mare parte‘din aceste tere
nuri a fast arată încă din 
toamnă, creindu-se in acest 
fel premize optime pentru

pregătirea unui bun pat germinativ. La 
unele unități agricole din cauza timp----
nefavorabil și a altor factori aa mai ră
mas suprafețe nearate. In timpul iermi, 
folosind zilele prielnic»», mrcantzatorii din 
S.M.T. și G_AS., paralel cu lucrările la 
ordinea zilei, au continuat efectuarea 
arăturilor. In raioanele Buzău și Ploiești, 
de exemplu, în timpul iernii s-au mai 
arat încă 3 000 de hectare. In cursul hmii 
ianuarie asemenea lucrări au executa: î. 
mecanizatorii de la SALT. Peciul Nou l 
Cenei, raionul Timișoara. Cele f SALT, 
din raionul Făurei au adăugat, in ace
eași perioadă, la suprafețele arate ta 
toamnă, încă 2 000 de neclare. Aceste 
lucrări continuă și acum. Ceie 10 GAS. 
din Trustul Gostat Călăraș, vor insă- 
mînța cu culturi de primăvară 26 100 de 
hectare. Din acestea. 2 000 de hectare sint 
suprafețe care se redau acum agricul:-- 
rii. Lucrarea se află in curs de execuție, 
se fac defrișări și destufizări. Para
lel, mecanizatorii din G-AS. Castel — 
Dichiseni, Ciocănești execută arături. 
Conform graficului, această operație tre
buie terminată pînă la 30 martie.

Sînt, însă, situații în care mecanizatorii 
nu pot intra la arat din cauză că teren ul 
este încă ocupat cu coceni.

La cooperativele agricole de producție 
din comunele Parța, Peciul N:_. Uivar. 
Beregsău Mare. Checea și altele din ra
ionul Timișoara, la Blăjani și Lipsa din 
raionul Buzău și Gorzota din raionul 
Ploiești, sînt încă terenuri neeliberate de 
coceni. La Cenei, de pildă, mai sînt de

De la ferme.

direct pe cimp

9

„De ce au mai

rămas tractoare

in atelier
tjcrirl

Pămîntul îți da, dacâ-i daL Meeunbnio- 
rit de la CLAS. BucnaaeaL rafaaai Ol
tenița, transportă acum la rintp muri 

cantități de îngrășăminte argaaice

ale- 
păi

De la cursuri, lecțiile continuă cu de
monstrații în atelier. în fotografie: ua 
aspect de la o lecție practică la semănă

toarea 2 S.P.C. 2

Nu lăsa pe miine

au

Pe fiecare Darcelă trebuie analizat cu 
atenție stadiul de vegetație a culturilor. 
La G.A.S. Malu Mare, regiunea Bucu
rești, inginerul Rusu Vadin cercetează 
cu atenție lanul de grîu în vederea ad
ministrării îngrășămintelor chimice su

plimentare

ce poți face azi!

Transportul îngrășămintelor organice 
la cimp este o lucrare la ordinea zilei. 
Experiența unităților agricole fruntașe 
arată că acesta este timpul cel mai po

Cel mai so 
rampanta di

Je agroxe i 
jmecu.kz. la 
oecx eu

-ai =» a~----- Pesto 100 de unități
dm cadrul Trjstum Central Gostat au 

---- mrrpirt repararea și revizuirea 
utuajeăor care participă in campania dc 
--ij,—33 <Se stațiuni de mașini 
și tractoare au raporta: și ele terminarea 
repar»țîAor, în condiții bune, cu mai 
multe zile înainte de termenul planifica:. 
Ia unitățile Gostat tractoarele au fost 
reparate in proporție de 87 la sută, 95 
la sută ri’n numărul mașinilor care vor 
lucra in primăvară sint gata pentru a 
intra în brazdă. Situațiile existente la 
Consiliul Superior al Agriculturii arată 
că, în stațiunile de mașini și tractoare, 
pentru aceleași categorii de mașini pro
centul de reparare este de 86 și respec
tiv de peste 80 la sută. Activitatea în ate
liere continuă deci.

La SALT. Peciul Nou, regiunea Banat, 
mai sînt de reparat doar 3 tractoare, 
două semănători SU 29 și trei pluguri. 
Nu tot
SALT- La 6 unități, mai bine dotate — 
Rudna, Cruceni, Pădureni, Foeni, 
martin — s-au organizat, la brigăzi, cen
tre de reparații care au fost întărite cu 
atelierele mobile ale stațiunii. Este un 
fapt care a contribuit la scurtarea timpu
lui de execuție. Recondiționarea unor 
piese principale (pinion, satelit, fuzetă, 
axul vertical al direcției etc.), cu uzură 
mai mică, a constituit un alt factor care 
a ajutat la scurtarea termenului de re
parații.

Tot la repararea ultimelor tractoare 
se lucrează în aceste zile și la S.M.T. din 
Inotești, raionul Mizil, S.M.T. Cenei, ra
ionul Timișoara, Pogoanele și Smeieni, 
raionul Buzău, Ianca, Dudești, Jirlău și 
Făurei din regiunea Galați, Ciulnița ra
ionul Călărași și altele. In multe S.M.T. 
tractoarele au pornit spre cîmp.

utilajul a fost adus în atelierele

Sîn-

unele piese"
Po-La 5 februarie delegatul SALT, 

goanele mergea la baza de aprovizionare 
numărul 15 Buzău pentru procurarea 
unor piese absolut necesare desfășurării 
in continuare a reparațiilor. Lista era 
destul de lungă. In una din cele 4 co
menzi, stațiunea, conform planului de a- 
provizionare înaintat bazei încă din 
toamnă, cerea: 4 chiulase — primește 
una ; 3 roți dințate — primește una; 
ambielaje, 6, nu aduce nimic, 8 reduc- 
toare și 6 carburatoare — nu aduce nici- 
unuL Doar la elemenți și conducte cere
rea a fost satisfăcută integral. La aceeași 
dată stațiunea mai avea nevoie de alte 
numeroase piese de la 22 de repere. Pro
cesul de reparații, firește, bătea pasul 
pe loc.

Dar iată și răspunsul bazei: „Aprovi
zionăm 32 SALT, din raioanele Cîmpina, 
Mizil, Buzău și Ploiești. S.M.T. Pogoanele 
nu este singurul în această situație. Nu 
putem livra la timp piesele solicitate în- 
trucit nici noi nu le primim în termen 
de la uzinele producătoare (Uzinele „Se- 
mănătoarea“-București, „Tractorul“-Bra- 
șov, etc.)“. Ce părere au aceste unități 
despre respectarea obligațiilor contrac
tuale ?

„Și în unitățile Trustului Central Gostat 
— ne relata tovarășul Gheorghe Stejaru, 
șeful oficiului mecanicului șef — se re
simte lipsa pieselor de schimb, din gru
pa celor mai importante (duze, elemente, 
ventile, arbori motori etc.). Vina este, 
în primul rînd, a uzinelor producătoare, 
care nu-și respectă în întregime obligați
ile contractuale. Dar și uzinele noastre de 
reparații nu se achită la termen de sar
cinile pe care și le-au asumat. Mă refer 
mai ales la unitățile din Năvodari, Iași, 
Galați. Piesele trimise aici la recondițio
nat nu ne sînt trimise înapoi reparate, 
așa cum prevăd graficele de livrare".

La aprovizionarea stațiunilor de mașini 
și tractoare cu piese de schimb există și 
alto deficiente. La SALT. Pogoanele, 
Stilpu și Poșta-Cilnău, regiunea Ploiești, 
pentru mașinile noi, în perioada de 
garanție, nu se prevede aproviziona
rea cu piese de schimb, nefiind cuprin
se în planul de aprovizionare. Dar anul 
trecut la SALT. Pogoanele au sosit 48 
de tractoare U 650. Unele s-au defecta: 
și n-au putut fi folosito pentru că nu au 
avut piese de schimb.

La baza de aprovizionare Timișoara 
dm aceleași motive nu existau in depo
zit deci: garnituri de chiulasă. La Cenei 
un tractor nu poate fi folosit fiindcă-i 
upeeșc cuzineții de la paliere. Pentru trei 
nu sint redactoare, iar pentru alto două 
lipsesc cauciucurile la spate. Au nevoie, 
de asemenea, de rulmenți și acumula
toare. \

Tractoarele nu pot aștepta. Se apropie 
primăvara și ele trebuie să intre în 
brazdă. Semănatul culturilor este o pro
blemă de zile și de ore. Mecanizatorii 
din SALT, și unitățile de stat așteaptă 
urgent răspunsul uzinelor producătoare, 
răspuns pe care ei îl vor în... piese de 
schimb.

pentru efectuarea acestor operații și nici 
nu sint de competența noastră.

$i nu este singurul reper. De mai mult 
timp purtăm discuții la Uzinele Semă
nătoarea*. ca semănătoarea S.P.C. 6 să ne 
fie trimisă complet montată. O primim 
bucăți. De ce? Doi mecanici trebuie să 
stea 10 ore ca să o monteze. Și primim 
aproape 50 (pe întreaga țară peste 2 000 
— tun.). Sint cheltuieli care ne afectează 
prețul de cost. Și apoi, oamenii noștri 
nici nu sînt pregătiți în această direcție. 
Nu avem garanția că montajul se face 
in condiții corespunzătoare.

Gospodăria de stat Cenei a fost pla
nificată să primească în primul tri
mestru al anului 8 semănători S.P.C. 6. 
Buni gospodari, oamenii, cunoscînd ca
racteristicile noii mașini, s-au îngrijit 
din vreme și au cumpărat ierbicide în 
valoare de 150 000 lei pentru a le admi
nistra odată cu semănatul. Mare le-a fost 
însă mirarea și supărarea în același 
timp, cînd au constatat că noile lor se
mănători de porumb le-au fost expe
diate de fabrică fără instalații de admi
nistrare a ierbicidelor.

Sînt neglijențe care, dacă nu vor fi 
înlăturate operativ, vor duce la impor
tante pierderi de boabe. Specialiștii din 
uzină, comitetul U.T.M. de aici au dato
ria să se ocupe cu mai mult simț de răs
pundere de modul în care sînt respec
tați indicii de calitate la mașinile agri
cole.

în acest raion porumbul va ocupa o su
prafață de aproape 30 000 de hectare.

In același timp unitățile de producție 
trebuie să ia măsuri pentru organizarea 
operativă a transportului, lucrare la care 
organizațiile U.T.M. au datoria să antre
neze numărul corespunzător de tineri in 
scopul reducerii zilelor de transport.

Minuitorii

de mașini - buni
cunoscători

ai agrotehnicii

Adresa: Uzinele

Lucrătorii de la Uzinele „Semănătoa
rea" și-au cîștigat de-a lungul anilor un 
binemeritat prestigiu în fața mecaniza
torilor. Produsele lor sînt tot mai bune, 
cu caracteristici tehnice superioare. Anul 
acesta ei livrează un nou produs-semă- 
nătoare S.P.C. 6.

„Este un utilaj modern, de mare pro
ductivitate — ne spunea tovarășul Gheor- 
ghe Țîru, inginerul șef al Trustului Go
stat Călărași. Folosirea lor în producție 
va permite reducerea perioadei de însă- 
mînțare cu aproximativ 3 zile, față de 
perioada corespunzătoare a anului pre
cedent. Am dori din partea constructori
lor de mașini de la această uzină o mai 
mare exigență în ceea ce privește cali
tatea construcției. Dozele se montează 
așa cum vin de la turnătorie, slab fini
sate, din care cauză nu realizează per
formanțele prescrise în proiect. în unită
țile noastre este necesară strunjirea din 
nou a acestor piese. Noi nu avem timp

Mai operativ

schimbul

semințelor!
să-E un fapt îndeobște cunoscut: 

mînța este unul din factorii principali ai 
producției. Este vădită, în acest an, 
preocuparea unităților agricole pentru 
procurarea și pregătirea din timp a între
gii cantități de sămînță. Pornind de la 
condițiile concrete de climă și sol țăranii 
cooperatori din raionul Făurei vor cultiva 
anul acesta 5 hibrizi dubli de porumb 
din generația I. Din cele 822 de tone 
necesare pe întregul raion 620 de tone 
de sămînță selecționată, bine tratată se 
află acum in magaziile cooperativelor 
agricole de producție. Schimbul seminței 
se desfășoară din plin. Este o acțiune la 
care tinerii, antrenați de organizațiile 
U.TAL, aduc o contribuție importantă. 
La cooperativa agricolă de producție din 
Gherăseni de pildă 40 de utilaje de
servite numai de tineri au transportat 
sămința necesară pentru însămînțarea 
celor 1020 de hectare cu porumb, 300 de 
floarea-soarelui și 130 cu sfeclă. Sub în
drumarea inginerului agronom tinerii au 
grupat sacii pe soiuri, sole și calibre la 
loc uscat.

Cu aceeași grijă a fost procurată să- 
mînța la cooperativele agricole de pro
ducție din Padina, Căldărăști, Brădeanu 
și altele din raionul Buzău. La Udați 
însă, în același raion, doar 30 la sută din 
cantitatea de sămînță este asigurată. în 
raionul Buzău, schimbul de semințe se 
face destul de încet. Din cele 607 tone 
necesare, doar 180 de tone au fost pînă 
acum schimbate. Rămînerea în urmă se 
datorește faptului că la bază lucrările de 
sortare au început de abia la mijlocul lu
nii ianuarie. Se impune grăbirea ritmu
lui de lucru la această bază și în special 
pregătirea seminței de porumb pentru că

*
Din analiza situației întîlnite tn

Alături de arături, transportul îngră
șămintelor la cîmp, repararea tractoare
lor și a celorlalte mașini agricole, pregă
tirea seminței, în unitățile agricole se iau 
măsuri pentru buna organizare a muncii 
în perioada campaniei de însămînțări. In 
unitățile trusturilor Gostat din Timișoara 
și Călărași planurile de producție au 
fost defalcate pe brigăzi și pe parcele. 
In cooperativele agricole de produc
ție defalcarea planurilor pe brigăzi și 
echipe se definitivează în aceste zile. 
O primă măsură, deci — cunoaște
rea precisă a sarcinilor de plan, este 
pe punctul de a fi terminată. Pe baza 
acestora organizațiile U.T.M. își sta
bilesc obiectivele la care tinerii ur
mează să-și aducă contribuția. La coope
rativa agricolă de producție din comuna 
Roșiori, organizația U.T.M. a recoman
dat 26 de tineri care urmează să lucreze 
pe semănători. Alți 10 tineri vor asigura 
transportul seminței de la magazie la 
semănători. Organizațiile U.T.M. din 
cooperativele agricole de producție 
Rudna, Cruceni, Giulvăz și Ivanda au re
comandat să lucreze pe semănători ti
neri care și în 1964 au deservit aceste 
mașini. Pentru cele 130 de semănători 
de porumb cu care vor lucra mecaniza
torii din S.M.T. Inotești, raionul Mizil, 
vor fi instruiți 260 de țărani cooperatori. 
Din aceștia 150 de tineri au fost reco
mandați de organizațiile U.T.M. Ei vor fi 
instruiți de către specialiștii de la S.M.T. 
și inginerii agronomi ai unităților, la sosi
rea mecanizatorilor la sediile brigăzilor. 
Se pune accent pe respectarea distanței 
între cuiburi și rînduri și adîncimea de 
semănat în funcție de epoca și hibridul 
folosit.

în S.M.T. și unitățile Gostat în aceste 
zile se pune accentul pe cunoașterea 
noilor mașini. La S.M.T. din raionul Ti
mișoara cursurile se vor desfășura pe 
centre de comune. Se urmărește cu
noașterea semănătorilor S.P.C. 6 și 2 
S.P.C. 2, a tractoarelor U 650 etc. Aceste 
cursuri s-au și terminat la G.A.S. Jim- 
bolia. Urmează examenul. La S.M.T. 
Inotești, pentru o mai bună însușire a 
caracteristicilor tehnice a tractoarelor, la 
inițiativa organizației U.T.M. din stați
une cursurile se vor încheia cu un con
curs „Cine cunoaște tractorul U 650, 
răspunde", la care au fost înscriși toți 
tinerii mecanizatori.

Sînt măsuri preliminare. Pe parcurs, 
sarcinile vor fi concretizate pe om, echipă 
și brigadă în așa fel încît fiecare să știe 
precis ce are de făcut, utilajele să fie 
folosite cu întreaga capacitate de pro
ducție, astfel încît însămînțările culturi
lor de primăvară să se efectueze la timp 
și la un bun nivel agrotehnic.

*
unitățile prin care am întreprins raidul 

rezultă că în multe locuri există o experiență bună în organizarea și desîășu 
rarea lucrărilor pentru pregătirea campaniei de primăvară. Se impune ca această 
experiență să fie generalizată cu mai multă operativitate La înfăptuirea măsuri 
lor stabilite și a celor pe care le iau acum conducerile S.M.T., G.A.S. și cooperati
velor agricole de producție organizațiile U.TAL au datoria să asigure o contri 
buție sporită a tineretului. Atenția trebuie îndreptată îndeosebi spre :

• îndeplinirea integrală a planului de transport la cimp și 
clădirea în platforme a îngrășămintelor organice ;

• urgentarea schimbului de semințe, condiționarea și tratarea 
întregii cantități ;

o recomandarea tinerilor care vor lucra pe mașini;
• terminarea pînă la datele stabilite în pian a reparațiilor la 

tractoarele și mașinile agricole care vor lucra in campania de pri
măvară. La aceasta uzinele constructoare de mașini care furnizează 
piese de schimb agriculturii, uzinele de reparații, bazele de cspro 
vizionare trebuie să-și aducă contribuția conform sarcinilor con
tractuale.

Numai realizarea în întregime a tuturor măsurilor stabilite va asigure 
efectuarea lucrărilor agricole în timpul optim și la un nivel agrotehnic corespun 
zător — factori principali în creșterea producției la hectar.

Pagină realizată de : 
V. BABAC, N. BARBU 

I. ȘERBU și I. MARCOVICl



Numirea noului prim-ministru Consultările Turcia:

sud-vietnamez de la sediul O.N.U

SAIGON — Liderii militari 
sud-vietnamezi, anunță agen
ția Reuter, au numit în func
ția de prim-ministru al gu
vernului provizoriu din Viet
namul de sud pe Phan Huy 
Quat, fost ministru de externe 
în vechiul guvern. Guver
nul lui Quat este cel de-al 
9-lea guvern din Vietnamul de 
sud de după înlăturarea lui 
Ngo Dinh. Diem, în decurs de

PARIS — Primul ministru 
francez, Georges Pompidou, 
s-a întors marți la Paris după 
o vizită de 12 zile în Pakistan 
și India. Pe aeroport, referin
du-se la rezultatele călătoriei, 
Pompidou a declarat că este 
convins că vizita în India și 
Pakistan a fost folositoare 
pentru întărirea relațiilor cul
turale și economice ale Fran
ței cu cele două țări vizitate.

In legătură cu convorbirile 
avute cu primul ministru in
dian, Lal Bahadur Shastri, 
Pompidou a arătat că ele s-au 
referit la situația din Vietnam 
asupra căreia „concepțiile noa
stre în ce privește soluțiile pri
vind restabilirea păcii în a- 
ceastă regiune, sînt analoage".

'NEW YORK. — Agenția TASS 
anunță că reprezentantul perma
nent al Uniunii Sovietice la 
O.N.U., N. Fedorenko, l-a vizitat 
luni pe secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, U 
Thant, căruia i-a solicitat un răs
puns Ia cererea guvernului sovie
tic, de a interveni pentru elibera
rea corespondentului ziarului „Iz
vestia", Nikolai Hohlov. N. Fedo
renko a subliniat din nou totala 
inconsistență a diferitelor pre
texte in baza căroța autoritățile 
congoleze continuă să-l țină in în
chisoare pe ziaristul sovietic și 
vor să însceneze un proces împo
triva Iui.

U Thant i a comunicat lui Fedo
renko că a întreprins demersurile 
corespunzătoare pe lingă repre
zentantul congolez la O.NTU.. 
precum și pe lingă autoritățile 
de Ia Leopoldville, prin reprezen
tantul administrației O.N.U. Se
cretarul general l-a asigurat că 
va întreprinde măsuri suplimen
tare.

16 luni. Intr-o cuvîntare 
radiodifuzată, generalul Ngu
yen Khanh, comandantul for
țelor militare sud-vietnameze, 
a declarat că după instalarea 
guvernului Quat și a consiliu
lui militar civil, forțele armate 
sud-vietnameze „își vor înde
plini rolul lor pur militar". El 
a afirmat totodată că „liderii 
militari vor acționa, dacă va fi 
necesar, ca mediatori" pînă 
cînd vor avea loc alegeri în 
Vietnamul de sud. Consiliul 
militar sud-vietnamez a pre
cizat că Phan Khac Suu ră
mâne în funcția de șef al sta
tului. Adunarea Națională 
care, potrivit unei hotărîri an
terioare, urmează să fie alea
să în luna viitoare, va avea 
sarcina să elaboreze o nouă 
constituție după care va fi ales 
noul guvern al Vietnamului 
de sud.

NEW YORK — La sediul 
Organizației Națiunilor Unite 
din New York continuă con
sultările privind crearea unui 
comitet special, pe care Adu
narea Generală l-a însărcinat 
cu examinarea generală a pro
blemelor referitoare la opera
țiunile O.N.U. pentru menține
rea păcii și a căilor de înlătu
rare a actualelor greutăți fi
nanciare ale organizației. A- 
genția TASS anunță că repre
zentantul 
U.R.S.S. la 
dorenko, a 
problemă cu președintele celei 
de-a 19-a
Generale, Alex Quaison Sac- 
key. Se crede că acest comitet 
special, condus de Sackey (tra
tativele se duc pe baza propu
nerilor sovietice) trebuie să 
fie creat înainte ca Adunarea 
Generală să-și întrerupă pe o 
perioadă îndelungată lucrările 
sale.

Senatorul independent
Suat Hayri Urguplu însărcinat

cu formarea
16 (Agerpres).— 
Turciei, Genial

permanent al 
O.N.U., N. T. Fe- 
discutat această

sesiuni a Adunării

ANKARA
Președintele
Gursel, ,a primit marți după-a 
miază, la palatul prezidențial 
pe.................
de 
in 
de

liderii celor patru partide 
opoziție pentru consultări 
vederea soluționării crizei 
guvern. Cu prilejul acestei 

întrevederi, liderii partidelor 
de opoziție au făcut cunoscut 
președintelui Turciei că au că
zut de acord să prezinte pe 
fostul președinte al Senatului, 
Suat Hayri Urguplu, drept

noului guvern

„Un spectacol perfect,

o incîntare pentru auditori“
„Student News" despre participarea studenților 
romîni la Festivalul de teatru studențesc 

din Anglia

DJAKARTA — Guvernul 
Indoneziei a anunțat oficial la 
15 februarie că preia controlul 
asupra centrului cultural a- 
merican din Djakarta și asu
pra bibliotecii Serviciului a- 
merican de informații. Această 
hotărîre a fost adoptată la 
cererea demonstranților care 
s-au pronunțat împotriva a- 
gresiunii americane în Vietna
mul de nord.

PARIS. — Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Transportu
rilor din Franța a declarat că gu
vernele francez și englez au hotă- 
rît să continue construirea în 
comun a avionului supersonic de 
pasageri „Concorde", atît în ce 
privește prototipurile cit și pro
ducția de serie. „Programul Con
corde, a declarat purtătorul de 
cuvînt, a fost salvat". în felul a- 
cesta, subliniază observatorii de 
ia Paris, controversata problemă 
a proiectului „Concorde", care a 
suscitat serioase nemulțumiri, în 
special din partea Franței, ca ur
mare a intenției guvernului brita
nic de a abandona construirea a- 
cestul avion, a fost rezolvată, pu- 
nîndu-se capăt unui punct impor
tant de fricțiune dintre Franța și 
Anglia.

PE SCURT

----•----

După bombardarea
f- Iu

candidat la posțul de prim-mi- 
nistru. Președintele Turciei a 
acceptat această hotărîre și l-a 
însărcinat pe Suat Hayri Ur
guplu să formeze noul guvern

încheierea

Suad Hayri Urguplu, 
vîrstă de 62 de ani, este de 
profesie avocat. El a ocupat un 
loc de seamă în viața politică 
și diplomatică a Turciei, deți- 
nînd o serie de funcții minis
teriale. în 1960 a fost ales se
nator independent și, totodată, 
președinte al Senatului turc, 
funcție pe care a deținut-o 
pînă în 1962.

conferinței 
Pentru pace 
in Europa"

teritoriului Ugandei

L.RS.S. — Consilierul Amba
sadei R.P.R. la Moscova o- 
ferind în dar Bibliotecii de 
stat a UJLS-S. cărțile pre
zentate ic Expert :ia cirtil 
remăneși. orgaatrati ia Mo»- 
cova. ca prilejul celei de-a 
20-a aniversări a eliberării 
Romlniei de sub jugul fas

cist

ROMA — Conferința „Pen
tru pace în Europa" organi
zată de „Confederația interna
țională pentru dezarmare și 
pace", care cuprinde organiza
ții culturale, politice și.reli- 
gioase din țările occidentale, 
ft-ă încheiat lucrările la 
Roma.

A fost adoptată o rezoluție 
în care se cere încetarea acți
unilor agresive americane în 
Vietnamul de nord. In acest 
sens, participanții au declarat 
că sprijină inițiativa secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, pentru convocarea con
ferinței de la Geneva în scopul 
reglementării pașnice a situa
ției din Vietnam.

Printre altele, s-a propus, 
convocarea la Londra, conco
mitent cu sesiunea N.A.T.O., a 
unei conferințe europene pen
tru pace, studierea inițiative
lor pentru pace in Europa, 
crearea unor zone denucleari- 
zate in Peninsula Scandinavă, 
in Europa centrală și in regi
unea mediteraneaho-balcanică, 
acordarea de sprijin țărilor în 
curs de dezvoltare și altele.

de către avioane congoleze

ub titlul „Grupul 
bucureștean prezintă 
la festival o piesă 
irlandeză", publica
ția studenților bri
tanici „STUDENT 
NEWS", care ne-a 

parvenit zilele acestea, a relatat 
despre succesul repurtat de echi
pa de teatru a Casei de cultură a 
studenților din București la cel 
de-al X-lea Festival național de 
teatru studențesc din Marea Bri- 
tariie.

Ținem să relevăm că, în fiecare 
an, într-unul din centrele univer
sitare britanice are loc un festi
val care reunește echipe studen
țești de teatru din Anglia, Scoția, 
Wales și Irlanda. De fiecare dată 
e invitată și cîte o formație ar
tistică studențească din străină
tate. La ultima ediție a festivalu
lui, desfășurată la Southmpton 
a fost invitat un ansamblu artistic 
al studenților romîni.

Referindu-se la prezentarea de 
către grupul bucureștean pe sce
na teatrului „Nufield" a piesei 
dramaturgului irlandez J. M. 
Synge „Năzdrăvanul occidentu
lui" — o dată cu relatarea a fost 
publicată și o fotografie de la 
spectacolul respectiv —• „STU-

DENT NEWS" remarcă faptul că 
această lucrare dramatică „nu 
și-a pierdut din valoare prin tra
ducere" și că „interpretarea ei i-a 
încîntat pe auditori". Piesa lui 
Synge, apreciază publicația stu
denților britanici, „se pretează Ia 
o caracterizare complexă și preg
nantă a personajelor și în această 
privință grupul artistic romînesc 
a excelat. Radu Cazan a inter
pretat minunat rolul lui Shawn. 
Dan Tufaru și Melania Cîrje au 
creat personaje de o mare forță 
și autenticitate... Este un merit 
al întregii distribuții că a realizat 
un spectacol atît de perfect".

„STUDENT NEWS" relatea
ză apoi despre interesul și căldura 
cu care a fost primit recitalul 
prezentat de grupul artistic al 
studenților bucureșteni, recital 
care a cuprins versuri din Emi- 
nescu și Arghezi precum și o dra
matizare după schița „Petițiune" 
de Caragiale. „Natura romantică 
a poeziilor fermecătoare ale lui 
Eminescu — relevă publicația 
studențească — a fost subtil și 
expresiv prezentată de Viorel

Brandea în „De ce nu vii" și de 
Melania Cîrje în „Floarea albas
tră". Ileana Sandu și Radu Cazan 
au dat poeziilor recitate din Ar- 
ghezi nota specifică de umor și 
gingășie. A fost o surpriză plăcută 
excelenta prezentare în engleză 
a unuia din sonetele din Sha
kespeare".

Publicația studenților britanici 
ține să scoată în evidență „înalta 
prețuire acordată de juriul Festi
valului grupului artistic romî- 
nesc“ adăugind că „ținuta grupu
lui studențesc bucureștean reflec
tă în mod evident nivelul foarte 
ridicat al teatrului din Romînia".

„STUDENT NEWS" sublinia
ză, totodată, că vizita în Anglia 
a grupului artistic studențesc 
bucureștean se înscrie în cadrul 
acțiunilor de cooperare dintre 
studenții celor două țări, contri
buind la o mai bună cunoaștere 
reciprocă. „Vizita grupului din 
București — arată publicația 
studențească engleză — este un 
exemplu în ce privește posibilită
țile de colaborare rodnică și pe 
viitor".

P. N.

NAIROBI. — Bombardarea 
teritoriului Ugandei de către 
avioanele forțelor armate con
goleze a provocat nemulțumi
rea și dezaprobarea popu
lației din numeroase state a- 
fricane. La Nairobi a avut loc 
un mare miting de protest ai 
cărui participanți au cerut în
cetarea acțiunilor agresive ale 
guvernului de la Leopoldville 
și evacuarea tuturor merce
narilor și trupelor străine din 
Congo. Un miting asemănător 
a avut loc în orașul Zanzibar 
din Republica Unită Tanza
nia. Federația sindicatelor re
voluționare din Zanzibar și 
Federația africană a sindica
telor au dat publicității o de
clarație în care-și exprimă 
solidaritatea cu poporul Ugan
dei și cer încetarea imediată 
a intervenției străine în 
Congo.

Preocupări

politice italiene
n centrul atenției opiniei pu
blice italiene se află problema 
remanierii guvernamentale și 
consecințele rezultatelor sesiu
nii Consiliului național al Par
tidului democrat-creștin și ale 
plenarei Comitetului Central

al Partidului Socialist Italian.
Așa cum au remarcat observatorii politici, 

hotărîrile sesiunii Consiliului P.D.C. au adus 
elemente de natură să arunce o umbră se
rioasă asupra perspectivelor actualei coali
ții guvernamentale de centru-stînga. După 
cum se știe, documentul principal adoptat la 
sesiune prevede participarea tuturor curen
telor (inclusiv a celui de dreapta) la condu
cerea partidului „fără discriminări în repar
tizarea funcțiilor de conducere". In cercurile 
politice din Roma se consideră că aceasta 
marchează o cotitură spre dreapta a partidu
lui democrat-creștin. Hotărîrile consiliului 
P.D.C. sînt interpretate ca o poartă deschisă 
pentru o eventuală includere, în perspectivă, 
a reprezentanților dreptei democrat-creștine 
în guvern.

In lumina acestei evoluții e urmărită po
ziția socialiștilor (după cum se știe, o dată 
cu intrarea în coaliția guvernamentală, aceș
tia s-au exprimat împotriva colaborării cu cu
rentul de dreapta al Partidului democrat- 
creștin). Pentru socialiști, existența formulei 
guvernamentale de centru-stînga e legată 
de formarea în interiorul P.D.C. a unei ma
jorități orientate spre stînga. Or, este evi
dent că concesiile făcute dreptei la recentul 
consiliu democrat-creștin, în numele „unității

partidului", nu sînt de natură să indice 
asemenea tendință. Dimpotrivă, ele par 
oglindi o creștere a influenței aripii de dreap
ta în P.D.C. Reprezentanții curentuhn de 
stînga al P.S.I. afirmă chiar, cum releva 
„IL GIORNO" că „rezultatele consiliului 
democrat-creștin reprezintă punctul terminal 
al unui proces de involuție care golește de 
orice conținut democratic și inovator colabo
rarea P.S.I. cu P.D.C.". Unii observatori în
clină să creadă că reconfirmarea liniei d« 
centru-stînga de către consiliul P.D.C. se da- 
torește doar faptului că nu s-a putut găsi o 
altă majoritate în parlament.

In acest context, trebuie remarcate luările 
de poziție din ultimele zile ale unor fruntași 
democrat-creștini. Un articol al secretarului 
general al P.D.C„ Mariano Rumor, publicat 
în „POPOLO", un discurs al actualului sub
secretar la președinția Consiliului de Miniș
tri, Salizzoni, o scrisoare a liderului stîngii 
democrat-creștine, Pastore, publicată in „A- 
VANTI", au avut toate un singur obiectiv • 
să acrediteze ideea că coaliția de centru-stîn
ga rămîne singura politică a partidului de
mocrat-creștin și că o criză guvernamentală 
ar fi nejustificată. Multi comentatori și-au 
exprimat părerea că prin asemenea luări de 
poziție se urmărea exercitarea de nresinni la 
adresa P.S.I., aruncîndu-se implicit, asupra 
acestuia răspunderea unei eventuale crize 
guvernamentale.

Plenara Comitetului Central al P.S.I. în
cheiată sîmbătă. a evidențiat, așa cum re
marcă unii observatori, o întărire a curen
tului de stînga din acest partid. Curentul de 
stînga, condus de Giolitti și noua grupare de 
stînga condusă de Lombardi au prezentat 
împreună un document în care s-au decla
rat pentru ieșirea P.S.I. din guvernul de 
centru-stînga și trecerea lui în opoziție. Cu 50 
de voturi pentru și 29 contra, plenara a a- 
doptat însă o rezoluție în care se pronunță 
pentru o largă remaniere a guvernului. Do
cumentul dat publicității după încheierea 
plenarei cere conducerii partidului să caute 
posibilitatea unei relansări a politicii de cen
tru stînga. Se afirmă, pe de altă parte, că a 
asemenea „relansare" ar trebui să fie garan-

TANZANIA. — Vedere din 
avion a orașului Zanzibar

Ruptura din Bavaria

tată prin aportul unor forțe noi în guvern 
și prin voința de a înfrunta „cu energie și 
coerență dificultățile economice alarmante 
ale momentului".

In această luare de poziție se reflectă 
două elemente :

1. teama marelui grup „autonomist" din 
P3J. care dorește să evite o criză cu even
tualitatea unor noi alegeri, după insuccesul 
înregistrat la ultimele alegeri municipale.

2. presiunea crescîndă a aripii de stînga 
care cere acțiuni energice în înfruntarea ma
rilor probleme ale vieții social-economice.

Șansele unei remanieri lărgite cum o cer 
socialiștii, par destul de reduse deoarece se 
pare că nici Fanfani (reprezentantul curen
tului „Nuova Cronache" din P.D.C.), nici 
Lombardi nu doresc să intre în guvern. Zia
rul „IL TEMPO" scria că „nu este exclus 
ca Moro să-i convingă pe socialiști să ac
cepte o remaniere de mică amploare, amî- 
nînd pentru viitor remanierea lărgită". Prin 
aceasta se încearcă, așa cum opinia „IL 
MESSAGGERO" „exitarea unor deplasări 
care ar putea pune în discuție un mare 
program guvernamental, mai avansat, cerut 
de socialiști".

In cercurile politice italiene se subliniază 
că e dificil de prevăzut o perspectivă clară 
a actualei coaliții guvernamentale de centru 
stînga. Așa cum remarcă majoritatea obser
vatorilor, se întrevede mai degrabă o amî- 
nare a crizei decît șansele unei înlăturări a 
acesteia. „Plierea" spre dreapta a P.D.C. și 
crescîndă presiune a stîngii în P.S.I. nu sînt, 
desigur, de natură să facă mai armonios dia
logul între principalii parteneri ai actualei 
coaliții guvernamentale. Cert este că pro
blemele economice și politice de rezolvat sînt 
dintre cele mai delicate și complexe. Amintim 
printre acestea, creșterea șomajului și închi
derea temporară a numeroase întreprinderi, 
problema în suspensie a organizării i 
trative regionale. Faptele, necesitatea de a 
acționa într-un fel sau altul vor aduce, pro
babil, clarificările necesare și vor scoate în 
lumină noile regrupări și influențe.

uptura din Bava
ria dintre organi
zația studenților 
liberali și partidul 
liber-democrat, sub 
a cărui tutelă po
litică și-a desfă

șurat pînă acum activitatea, a 
fost consemnată într-o decla
rație publicată de ziarul vest- 
german „SODDEUTSCHE ZEI- 
TUNG". Frohner, președintele 
Uniunii studenților liberali, a 
explicat decizia prin orientarea 
de dreapta tot mai accentuată 
a liderilor P.L.D. Frohner vor
bea despre transformarea li
beralilor vest-germani într-un 
partid tipic conservator și se 
plîngea că „puținii oameni po
litici liberali ai partidului sînt 
luați tot mai puțin în conside
rație" de către factorii de con
ducere.

Politica oscilantă a partidu
lui liber-democrat a produs 
nemulțumiri în rîndul membri
lor săi. Deși conducătorul 
partidului, Mende, încearcă să 
se distanțeze de linia U-C.D. 
cu care colaborează în guver
nul de Ia Bonn și, totodată, se

străduiește să creeze aparen
ța unei suplețe în abordarea 
problemelor, în fapt, liber- 
democrații par remorcați de 
democrat-creștinii lui Adenau
er și Erhard și se mulțumesc 
cu un rol de partener minor. 
In guvernul de Ia Bonn, minis
trul justiției aparține fracțiunii 
liber-democrate. Or, tocmai el 
este acela care încearcă să 
impună prescripția crimelor de 
război. Cinic, domnul ministru 
declară că „va trebui să ne 
resemnăm, poate, să trăim îm
preună £u cîțiva ucigași". 
Cotidian, domnia sa amenință 
cu demisia dacă se va prelungi 
termenul de prescripție a cri
melor naziste.

Direcțiile contradictorii ale 
evoluției politicii partidului li- 
ber-democrat au drept urmare 
o diminuare a prestigiului a- 
cestei formații politice vest- 
germane.

Hotărîrea organizației stu
dențești din Bavaria se înscrie 
pe linia reacțiilor dezaproba
toare la adresa acestei poli
tici.

M. R.

EM. RUCĂR
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Rajacovitch
VIENA — După cum anunță 

agenția Reuter, în prima zi a 
procesului intentat fostului 
Obersturmfuehrer SS, Rajaco
vitch alias Erich Raja, care se 
desfășoară în fața unui tribu
nal din Viena, apărarea, spri
jinită de reprezentantul pro
curaturii, a cerut recuzarea ju
ratului Josef Kahan pentru 
motivul că el este evreu și deci 
nu prezintă suficiente garanții 
de „imparțialitate". Curtea a 
aprobat cererea apărării, ast
fel că juratul, care și-a pierdut 
părinții în timpul celui de-al 
doilea război mondial, a fost 
recuzat.

In continuarea dezbaterilor, 
s-a dat cuvîntul acuzatului 
care a negat învinuirile ce i 
s-au adus. (Se știe că în cali
tate de șef al serviciilor din 
Belgia și Olanda, însărcinate 
cu „problema evreiască", el a 
contribuit la deportarea a 
aproximativ 100 000 de persoa
ne, precum și că a participat la 
uciderea a 82 de evrei). Totuși 
el a recunoscut că s-a aflat în 
strînsă colaborare cu Adolf Ei- 
_..... i, cu care, de altfel, a 
cooperat la alcătuirea cunoscu
tului „plan Madagascar", pre- 
conizînd deportarea tuturor e- 
vreilor în insula cu același 
nume. Rajacovitch a ținut să 
precizeze că el nu avea relații 
de prietenie cu Eichmann, ci 

i de la superior la infe- 
Procesul continuă.

ctuala efervescență 
politică braziliană 
este provocată de 
confruntările în ve
derea alegerilor de

' noi guvernatori în 
11 state ale federa

ției (care urmează să se desfășoa
re în luna octombrie a acestui 
an) și a celor prezidențiale pre
văzute pentru anul 1966.

Elementul care a determinat 
precipitarea inițiativelor electo
rale, cu mult timp înaintea ale
gerilor, a fost reintrarea lui La
cerda, guvernatorul statului Gua- 
nabara, în scena politică și due
lul său verbal cu președintele 
Castelo Branco. Impresia de „ar
monie deplină" pe care cei doi 
oameni politici au încercat s-o 
afișeze participînd împreună la 
ceremonia de deschidere oficială 
a manifestărilor prilejuite de cel 
de al patrulea centenar al orașu
lui Rio de Janeiro, au fost re
pede dezmințite. Discursul tele
vizat, pronunțat vineri, de guver
natorul Carlos Lacerda este un 
atac violent la adresa autorități
lor federale, pe care le acuză că 
intenționează să amîne data ale
gerilor. Pentru unii observatori, 
notează „FRANCE PRESSE", 
această luare de poziție a guver
natorului din Guanabara repre
zintă „un act de ruptură oficială“ 
cu guvernul lui Castelo Branco. 
Supoziția este întărită de dis
cursul rostit în ședința de închi
dere a sesiunii Congresului bra
zilian de către Castelo Branco,

discurs apreciat de observatorii 
din Rio ca „un răspuns c?ar“ dat 
lui Lacerda. Președintele Brazi
liei a declarat în această cuvân
tare că guvernul „nu are teamă 
de alegeri și dorește ca ele să 
aibă loc“. Această precizare voia 
să fie și o dezmințire la specu
lațiile făcute în ultima vreme de 
presa braziliană, care a mențio
nat posibilitatea unei amînări a 
alegerilor prezidențiale și a anu
lării alegerilor pentru posturile 
de guvernatori în 11 state.

La ora actuală forțele politice 
din Brazilia sînt polarizate în 
funcție de atitudinea pe care o 
au față de viitoarele alegeri. 
Bineînțeles, 
există și o serie de grupări osci
lante. Insistențele lui Lacerda în 
favoarea alegerilor și postura lui 
de „apărător al democrației" sînt 
ușor de înțeles. Lacerda — rele
vă A.F.P. — este candidat ofi
cial al partidului conservator 
„Uniunea Democratică Naționa
lă" la postul de președinte al 
Braziliei, iar mandatul său de 
guvernator expiră în octombrie. 
Forțînd toate ușile pentru a ob
ține candidatura sa din partea 
U.D.N., Lacerda a complicat și 
mai mult viața politică braziliană.

Afirmația că „nu voi permite 
realegerea mea și nici o altă pre
lungire a mandatului meu" făcu
tă de Branco într-un discurs, era 
adresată acelor cercuri militare 
care doresc ca președintele să ră- 
mînă în funcția sa printr-o pre
lungire a mandatului pînă la

între cei doi poli

sfîrșitul anului 1969. Șefii militari 
subliniază că este necesară o pe
rioadă de timp pentru a se con
solida noul regim. în Brazilia, 
după cum subliniază ziarul' Uru
guayan „EPOCA" — se contu
rează drumurile pe care militarii 
promotori ai „liniei dure" rea
par pe scena vieții politice. Unii, 
exprimă chiar rezerve față de efi
ciența sistemului prezidențial ca 
atare. Generalul Mauro Filho, de 
pildă, s-a exprimat pe față în 
sensul că „prezidențialismul" nu 
servește Braziliei „fiindcă este im
posibil să găsim omul providen
țial la fiecare cinci ani".

Alegerile din octombrie au o 
importanță deosebită. După cum 
scria ziarul „NEUE ZURCHER 
ZEITUNG", „anularea acestor 
alegeri ar face problematică și 
ținerea alegerilor din anul viitor". 
în momentul de față în această 
problemă există în principal două 
poziții distincte : una în favoarea 
alegerilor, alta susținînd că pre
lungirea mandatelor guvernatori
lor actuali s-ar dovedi mai adec
vată condițiilor existente.

în această atmosferă tulbure, 
chiar și în ultimele declarații ale 
președintelui Branco, care a ară
tat „că toate condițiile pentru 
alegeri sînt întrunite", sînt privi
te cu oarecare rezerve de presa 
braziliană. Motivîndu-și rezerva, 
„ULTIMA HORA" scria că „rea
litatea faptelor e neliniștitoare și 
mai puternică decît garanțiile 
verbale".

VICTOR URSU
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