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Cine n-a coborît în minele din Valea 
Jiului in urmă cu douăzeci de ani — fie 
la Lonea, fie la Lupeni ori Petrila — nu 
va putea să mai reconstituie niciodată, 
cit de grăitoare ar fi documentele, viața 
de subteran a minerilor: cum lucrau, 
sau, mai exact, cum mureau minerii. 
Dar de acolo, din adîncuri, s-a făcut 
auzit glasul lor de revoltă; de acolo a 
pornit lupta lor, sub conducerea comu
niștilor; de-acolo, din adîncuri, a pornit 
lumina... Burghezo-moșierimea le-a răs
puns cu teroare și gloanțe. în timpul 
marei greve din 1929, grevă inițiată-și 
condusă de partidul comunist, mingii 
au cerut să li se dea: „negru pe alb, 
drepturile noastre". „O să vă dam roșu 
pe alb !"... Și li s-a dat, fără șovăire. 
Dar acea lumina a vieții noi, pornită 
din adîncuri, a devenit șt mai puter
nică.

Despre condițiile de muncă de atunci, 
un singur amănunt: explozie de gaz 
—.etan se țineau lanț, dar nimrtii nu se 
gindea să ia măsurile de protecție nece
sare. în urma unei explozii, au murit 
SI de mineri. După lungi dezbateri, ac
ționarii din conducerea minelor au că
zni de acord să plătească sicriile din 
fondul societății. SI de sicrie din scin- 
du-z de brad cu fost așezate pe „Tere
nul de tenis al domnilor funcționari*. 
$i domnii au fost cit se poate de nemul- 
țxn-.iți ci vreo două, trei zile n-au avut 
pesitr^îtatea s£ joace tenis..

Tn c-.ii noșrix modernizarea Văii 3iu- 
hri c început acolo, :n ariincuH din ma- 
-e= grijă pe care perfidul și Sfatul 
xottm o cu pentru om. Planurile de

' e vreo cincisprezece cni în
coace, aproape săptămînă 
de săptămînă, ziarele și ra
dioul, ne aduc vești din Va
lea Jiului, ba uneori, veștile 
acestea se țin l&nt, de la o 
zi la alta. Este firesc să fie

așa, să aflăm mereu și mereu ce se 
petrece, in anii noștri de nemaicunoscut 
avint, înir-o fostă vale a plingerii. De
pind la noi, pină la cititorii din întrea
ga țară, ajung, totuși, puține vești ; și 
tot așa, puține nume, din atitec nume 
de constructor;. me?:eri îndrăzneți, de 
inițiatori și vitâtori; iar imaginea, ima
ginea Văii de ari, oricit de cuprinzătoa
re ar fi cuvintele, și oriei: fotografiile 
— e greu. s-o ai i* amxblxl ei. Doar 
dacă pornești intr-acolo—

Incinte de a pomi. e br-.e insă să 
reintri» trecxtxl. pentru a-ți sern ca ter
men de camparaxii. rf-l rersefl âx 
cărți, di-, docnmenzele eresxia. ărx fsoo- 
grefu, d» awxtiri. jtixdcă c-rieA x-o 
să tzț£epi ce s-« yetieuc ceoia, fiîxdcă 
ecolo xx se ssei pdffeexd erme cJe tre- 
cstsăsă cetit poete c* 
Derp-e seferîxțc fngr 
cceez c pAnje-= re—5
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n C-ațrrâ -â îdccp 
astăzi luczărrie 
celei de a V-a 
Conferințe a U- 
ninmi Asocăatz- 
lor Studeopioc 
din R.P.R. Re

uniți din toate centrele uni
versitare. delegații stndeztAxr 
vor asculta raportul CotBuro- 
lui U.A.S R. cu privire ia ac
tivitatea desfășurată in ca 
doi ani care au trecut âe la 
Conferința a IV-a. vor dez
bate probleme importau re ale 
acti\itâții studer.trier, ccotr 
buind la o mnltUaterală ana
liză a modului în care aseexa- 
țiile își îndeplinesc wrerA 
încredințate de partid, la cn 
valoros schimb de experxer - 
ță, la stabilirea sannmaor pen
tru viitoarea etapă de nnmcă. 
Conferința va alece noile or
gane 
V.A.SR.

De la 
delegații 
vor exprima, în numele tutu
ror colegilor lor, cuvinte în
flăcărate de caldă și profundi 
recunoștință pentru Partida.1 
Muncitoresc Romin. care to- 
conjoajș tineretul uruversrtar 
cu dragoste și grijă de părin
te. Va fi exprimată cu acest 
prilej hotărirea studentelor 
de a învăța cu perseverență, 
de a se comporta astfel in a- 
nii de facultate încit să me
rite pe deplin încrederea și 
prețuirea cu care sînt încon
jurați. în toate centrele uni
versitare prin grija partidului 
și a statului nostru s-au înăl
țat, an de an, construcții mo
deme pentru învățămînt, că
mine 
bine
trate
me,

conducătoare ale

și cantine, laboratoare 
utilate, biblioteci înzes- 
cu zeci de mii de volu- 
cu manuale și cursun 

redactate la un înalt nivel 
științific. A crescut numărul 
de burse care se acordă fie
cărui student merituos. Stu
dențimea noastră se bucură 
de o atentă îndrumare din 
partea unor cadre didactice

-ai» ca 
n-'r -.

taxtea 
de a 1

tic
Preeitrea 

stodeotăx. 
tivi- crțar zz-ex 
tural-zrtistice si she 
ale nranci își ver I
afla, fără îndoială, reflectarea 
în dezbaterile Cocfenoței o 
și propunerile pentru coeb- 
nua îmbunătățire a activități 
de viitor

Urăm succes ceiei de a V-a 
Conferințe a U-ASJL dezba
teri rodnice, care să dură ia 
ridicarea nrveiuhri activxâps 
asociațiilor, la creșterea roiu
lui lor in pregătirea profesK- 
nal-științifică a stodențArr. 
in educarea viitoruhti specia
list devotat trup și sofiei 
cauzei soaahsmuhri.

„SCÎNTEIA TINERETULUI'

produse noi de larg consum

Carrta'ă «t

t 3a 
pri

de creație și 
ti ale indnmriri lo-

La S.M.T. Roșiori tractoarele părăsesc atelierele de reparații. Direcția : ogoarele coopera ■: c;- e
de producție

Răspunsuri care cer încă
ucrătorii din agri
cultură aduc cuvin
te de laudă munci
torilor, inginerilor și 
tehnicienilor din in
dustria construcții
lor de mașini pen

tru calitățile tot mai bune ale 
mașinilor agricole.

în articolul „Cum v-ați pregă
tit pentru lucrările agricole de 
primăvară", publicat în ziarul 
nostru din 17 februarie 1965, au 
fost formulate însă, cîteva obser
vații cu privire la calitatea unor 
piese de schimb și Ia respectarea 
termenelor de livrare prevăzute 
în contracte. La aceste sesizări 
am primit răspunsurile pe care 
le publicăm în grupajul de față.

După cum se va vedea, în une
le părți răspunsurile se contrazic, 
iar altele sînt incomplete. Refe
rirea noastră din titlu că aceste 
răspunsuri cer, Ia rindul lor, încă 
un răspuns, este o invitație Ia 
clarificarea de către instituțiile 
și întreprinderile respective a tu
turor problemelor legate de re
zolvarea operativă a asigurării 
pieselor de schimb pentru uti
lajele agricole.

de trar'e

un răspuns
In legătură cu articolul: „Cum v-ați pregătit

de primăvară" publicat in ziarul
n anul 1964 piesele de schimb 
U 650 s-au realizat integral 
la toate reperele contractate 
cu Consiliul Superior al A- 
griculturii. In consecință, 
dacă în luna ianuarie 1965 
au lipsit piese de schimb

repararea tractoarelor la unele 
din agricultură, aceasta nu este

nostru din
pentru campania
17 februarie 1965

- .* ■ >
omparativ cu anul 1964, în 
1965, ca urmare a măsurilor 
luate de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, a- 
provizionarea cu piese de 
schimb necesare reparării și 
întreținerii tractoarelor și a

celorlalte mașini agricole s-a îmbunătă
țit. Necesarul a fost aproape integral 
acoperit.

în ceea ce privește livrarea acestora, 
insă, la sfîrșitul lunii ianuarie se consta
tă numeroase restanțe la o serie de uzine 
ca: „Tractorul" Brașov, Uzina „Electro- 
precizia" Șăcele și Uzinele de mașini a- 
gricole „Semănătoarea" București.

Astfel, Ia Uzina „Tractorul" Brașov, la 
un număr de 22 repere, piese de schimb 
tractor UTOS și U-650, livrările efectuate 
in luna ianuarie către unitățile de apro
vizionare ale Consiliului superior al a- 
griculturii nu au fost la nivelul obliga-

pentru 
unități 
decît urmarea unei distribuții necorecte 
făcute de Oficiul central de aproviziona
re tehnico-materială din Consiliul Su
perior al Agriculturii.

In ceea ce privește planul total de pie
se de schimb pentru tractoare contractat, 
acesta a fost realizat integral de 7 uzine 
și parțial de întreprinderea mecani
că de utilaj Medgidia. Lipsa pie
selor de schimb nerealizate de întreprin
derea mecanică de utilaj Medgidia ar jus
tifica greutăți la repararea tractoarelor 
UTOS 2 și KD 35 și nicidecum a par

Ing. VASILE BRATU 
director general adjunct al Oficiului 

central de aprovizionare tetyiico- 
materială din Consiliul Superior 

al Agriculturii

Ing. GHEORGHE TRICĂ
director tehnic în Direcția generală 

automobile, tractoare și rulmenți 
din Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini

(Continuare în pag. a TV-a) (Continuare în pag. a IV-a) ! ‘

Numeroase sini ac
țiunile cultural-edu- 
cdice inițiate de or
ganizațiile U.T.M. din 
orașul D£ca pentru 
cei aproape 1200 de 
tineri care tor cota 
pentru prima oară la 
alegerile din 7 mar
tie. Aștfel, zilele a- 
cestea pesto 500 de 
tineri s-au îrrtîlnit cu 
tovarășul Fedorovici 
Lcdislau, prim-secre- 
tar <d C orbitet ului o- 
rășenesc P.Jf.R. Deva, 
care le-a vorbit des
pre profundul demo
cratism al orinduirii 
noastre socialiste, des
pre drepturile și în
datoririle cetățenilor 
din RFJi. Participan- 
ții la intilnire au vi-

primului vot
zionat apoi filmele 
documentare pagini 
de istorie" și .Jiotru- 
nia, orizont '64“.

In aceeași zi peste 
200 de tineri din ora
șul Simeria au urmă
rit cu atenție expu
nerea tov. Mihai 
Dinu, prim-secretar d 
Comitetului orășenesc 
U.T.M. Deva, des
pre drepturile tineri
lor din țara noastră 
fi condițiile minunate 
de care se bucură, 
prin grija partidu
lui, părinte drag al ti
neretului,

CONSTANTIN 
PUCILEAN 

secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M.

Deva

ORADEA (de la 
corespondentul no
stru).

Comitetul raional 
U.TJA. Marghita, în 
colaborare cu bi
blioteca raională și 
casc de cultură or
ganizează în întttn- 
pinarea alegerilor, 
numeroase acțiuni 
cultural-educative, 

care se bucură de o 
mare popularitate 
în riadul tinerilor. 
Astfel, la biblioteca 
raională din Mar
ghita, cu prilejul li
nei joi a tineretu
lui, a fost organizat 
simpozionul „Cei 
care cu brațele și

cu mintea făuresc 
Romîtâa socialistă". 
La pregătirea sim
pozionului au con
tribuit șî profesorii 
de limba și litera
tura pomină Dogaru 
Elena, Alexandru 
Raveica și Bereș 
Ghizela de la școa
la medie din loca
litate. De asemenea, 
în multe comune 
din raionul har
ghita s-au organi
zat, la bibliotecile 
comunale, expoziții 
de cărți și broșuri 
oglindind dezvolta
rea regiunii în anii 
noștri.

ele arătate de tovarășul di
rector in răspunsul dat zia
rului sînt juste și ele vor 
constitui obiectul unor dis
cuții pe care Comitetul 
U.T.M. din uzina noastră le 
va organiza cu tinerii din

v-ați pregă-rticolul „Cum 
fit pentru lucrările agricole 
de primăvară 7“ apărut in 
ziarul „Scînteia tineretului* 
din 17 februarie anul curent, 
face unele referiri la adre
sa uzinei noastre.

Am citit articolul cu atenție și vă răs
pundem următoarele :

In legătură cu sesizarea pe care o face 
tovarășul Gheorghe Țîru, inginer șef al 
Trustului Gostat-Călărași, că semănătoa
rea SPC-6 se trimite demontată, putem 
spune că, deocamdată, nu se poate livra 
altfel. Această mașină modernă este de 
mare precizie, foarte gingașă și ar nece
sita un vagon pentru ca una sau două 
bucăți să ajungă în condiții bune la des
tinatar. ceea ce nu este rentabil.

Cu privire la scrisoarea adresată de 
uzină către Consiliul Superior al Agri
culturii afirmăm că ea cuprinde poziția 
uzinei și sîntem și acum de acord cu cele 
ce am menționat acolo. Mai putem adău
ga că noi nu am făcut instalația de ier-

Ing. ION CATALINA 
directorul Uzinelor de mașini agricole 

„Semănătoarea"

(Continuare în pag. a IV-a)

secțiile care concură la realizarea semă
nătorii S.P.C.-6. In primul rind, vom or
ganiza adunări pe tema calității în sec
țiile montaj și atelierul C.S.U., unde lu
crează peste 150 de tineri. De asemenea, 
la cursurile de ridicare a calificării din 
aceste ateliere se va insista in mod deo
sebit asupra cunoașterii la perfecție a 
indicilor de funcționare și a performan
țelor tehnice ale acestei mașini. Comitetul 
U.T.M. pe uzină va solicita și mai mult 
ca pînă acum sprijinul lectorilor. Vom 
face propunerea ca ei să afecteze un 
număr mai mare de ore pentru însușirea 
tehnologiei de fabricație la semănătoarea 
S.P.C.-6.

Recent, comitetul U.T.M. a organizat o

MIHAI CONSTANTIN
secretarul comitetului U.T.M., Uzinele 

de mașini agricole „Semănătoarea"

(Continuare în pag. a IV-a)

La Piatra Neamț:

Un spectacol original
în aceste zile, la 

Piatra Neamț, ca pre
tutindeni în țară, se 
desfășoară o bogată 
activitate cultural-e- 
ducativă. Și colectivul 
teatrului nostru parti
cipă, prin spectacolele 
6ale, la întregirea a- 
cestei activități dedi
cată alegerilor de la 
7 martie. La 20 fe
bruarie vom prezenta

în prejnieră un spec
tacol original Imagi
nile unor filme docu
mentare vor fi alter
nate cu scene din 
dramaturgia noastră, 
cu versuri și frag
mente literare, care 
slăvesc realizările har
nicului nostru popor

ION COMAN

f
l

/



Recent Uniunea Scriitorilor a decernat premiile anuaJe. îmbucurătoare 
e, spre deosebire de alți ani, o mai mare prezentă a tinerilor intre cei pre- 
mtați (Fănuș Neagu, D. R. Popescu, Nichita Stănescu, Paul Ajighel), ca alit 
mai mult cu cit ei s-au impas demult opiniei publice, premiile Uniunii Scri
itorilor echivalind cu o confirmare și 
dintre tinerii scriitori premiali.

Fănuș
Neagu

Paul
Anghel

■ iteratura care încearcă restructurarea unui uni
vers rural complex și complicat din unghiul con
temporaneității nu se reduce la simpla virtute a 
evocării. Puterea de evocare e doar o premiză, ne
cesară dar cu totul insuficientă. A spune despre 
proza lui Fănuș Neagu că evocă subiecte și figuri 
baladești într-o manieră pitoresc folclorică, e un

mod de a-i minimaliza cei puțin intențiile chiar dacă, actuali
zând nepotrivit, comentatorul supralicitează semnele exterioa
re, factice ale prezentului. Nu ajunge să vezi în personajele 
tînărului prozator naturi umane viguroase ori să te incinte 
aerul spectaculos al actelor săvirșite de ele deși, indiscutabil, 
acestea sint reale. De extremă actualitate este însă zona mo
rală în care se înscriu eroii mai tuturor acestor povestiri des
fășurate, epic, în Bărăgan și balta Brăilei. Ei vin din nostal
gica sentimentalitate a cîmpiei dunărene ori dintr-un ținut nu 
mai puțin zbuciumat, de confluență a pămîntului cu apa. 
Proiecția pitorească a locurilor, atmosfera plină de mister nu 
țin de atitudinea romantică a artistului ci reprezintă un cadru 
specific. Locurile au o respirație a lor care imprimă ritm și 
culoare oamenilor pe care-i adăpostesc. Femeia și bărbatul se 
regăsesc ei înșiși pe malul apelor, în timpul învăpăiat de arșiță 
ori sub lună, alteori pe ostrovul ferit din mijlocul bălților. 
Leagănul iubirii e pămîntul și apa, iar acolo unde osmoza 
insului cu natura vie, ocrotitoare ori plină de amenințări, se 
produce firesc, viața însăși e plină de măreție. Lingă flntini 
— zice Cahul Scarlet — se leagă iubirile iar patima înaltă n-o 
au decît cei care se împărtășesc din inima pămîntului. Dra
gostea are astfel rigori de rit păgin, e o manifestare exem
plară a unei străvechi plăceri de a trăi. Obșervind fondul mi
tologic de esență populară, trebuie spus că acesta exprimă un 
cod moral de deosebite virtuți. Oamenii aceștia, de la baltă și 
de la cîmpie, au simțuri neobișnuit de ascuțite, augmentează 
natura și o resorb cu voluptate imensă. Conflicte aprige și 
violențe de tot felul exprimă, în plan etic, neaderența la un 
monstruos echivalat — in general — cu dezicerea firii. Sem
nele recunoașterii spirituale sînt, în această zonă, candoarea 
gravă, ingenuitatea ascunsă de o vorbire ascuțită, colorată cu 
umor stenic. Bucuria ia proporții fabuloase pe tind răzbunarea 
e năpraznică, de o tenacitate teribilă, pentru că are un con
ținut justițiar (Cozma Delacruce). Cu asemenea dispoziții su
fletești eroii acestor povestiri vor ilustra, uneori cu strălucire 
antologică, neadaptarea la un regim de viață alcătuit împotriva 
firii omului. Vica din „Ningea în Bărăgan" are un copil din 
flori și e silită să se căpătuiască cu un neom, un monstru fără 
grai. In familia acestuia stăpin e Căpălău, țăran înstărit care e 
un Moromete înrăit de instinctul de proprietar și fătind pa
radă de principii, dar slujindu-se de ele pentru a-și asupri fa
milia. Acesta aplică interdicții etice ale întregii colectivități 
rurale (de exemplu oprobiul stîrnit de adulter) într-un chip 
mecanic, fără vreo umbră de înțelegere față de aspectul parti
cular al lucrurilor (Vica îl iubește pe frumosul Onică .?i nu 
pe monstrul de Babalete). Criza familiei e evidentă din ostih- 
tatea surdă cu care e privit Căpălău al cărui instinct de stă
pin a convertit niște sănătoase și vechi principii morale : ; 
legi draconice. „Gura satului", această insta-’.:ă supte—.i a co
lectivității rurale, e mai 
morală cit curat pretext, 
personaj adulterul pare o 
condiții. Fetișizarea vinei produce abstractizarea 
unui principiu la origine perfect justificat. încapi 
străine etosul popular e în declin. Situația inversă, de resta
bilire a dreptului individual de comportare, o găsim in seria 
povestirilor care-l au in centru pe tînărul președinte Ene Le
lea. Și într-un caz și in altul invocarea accidentului biografic 
(căsătoria silită ori neinspirată) reclamă în fond același spirit 
exemplar al alegerii în momente fundamentale. Pledoaria pen
tru rectitudinea morală, conform unui sistem de virtuți stră
vechi cultivate de popor, e conținută peste tot, călcarea aces
tor virtuți ducind totdeauna la dramă. Resuscitarea unei ase
menea idei morale e în cea mai deplină concordanță cu un 
sistem etic actual, in care atitudinea exemplară în orice îm
prejurare exprimă cerințele unui umanism înaintat. Se pare 
că și în romanul la care lucrează și din care a publicat o serie 
de fragmente, un erou numit Ion Mohreanu aplică cu consec
vență normele justițiare ale unei colectivități, în condițiile 
neobișnuite produse de război. Probabil insă că acesta va 
ajunge la convingerea că urmărirea tenace a adversarului, in 
fond o vendetă primitivi, nu-i rezolvă propriul destin și eă 
e o tragică inutilitate intr-o epocă de mari frămîntări sociale.

puțin un motiv serios de asuprire 
Privit cu răceala imensă a acestui 
crimă de neiertat, in afara oricăror 
produce absfraciuajgg^ inumană a 
__ ._______ I..____ .___JjMrt' șw miini

n reporter puțin obișnuit, amutor de literatură 
perioară, este Paul Anghel. El exersează, fără 
a se fixa la vreuna, mai multe modalități. Că 
rea formulei este determinată in cazul iui de exis 
tența unui fond, a unui baga] de experiență și cc 
fruntări, care se cere transmis. Cu o expresie 
sacrată, scriitorul „are ceva de spus*. De la un 

lum la altul surprizele sînt în acest caz firești.
Șapte inși într-o căruță nu e un reportaj propriu-zis. 

aventură a ruralilor la oraș, urmărită cu prelungite del: 
Motivul e oarecum tradițional în proza noastră, dar perspec 
va e nouă- O psihologie aparte, divulgată de gesturi neorc 
nești, rituală aproape — căci sînt făcute de o serie nesfîrșită 
indivizi — a fost observată de prozatorii romîni la țăranul ca 
pășea la oraș. Cei șapte sînt membrii unei cooperative ag 
fără camion, și ideea de a-și vizita vecinii într-o căruță 
diluviană — vecini care au, se pare, trei camioane — ii 1 
de nemulțumire, și pleacă la tîrg să cumpere un camion 
torul insistă pe reacții, gesturi, dialoguri, sugeri 
o mentalitate străveche într-un moment de mari n 
dria de a avea un camion e vechea mîndrie a i 
fălos de caii săi, aplicată, insă, la alte proporții : cele co 
Timpul verbelor cu care se desfășoară această comedie 
nă e acela al scenariului cinematografic. Seriozitatea p 
o pun țăranii în această operație, ce pare a ii unica lor preo
cupare este așa de desăvirșită incit se naște întrebarea dacă 
autorul — furat de acest joc moromețian al tratativelor — a 
crezut cu adevărat că aceasta ar fi chestiunea r.odaiă a vieții 
lor.

Victoria de Ia Oltina schimbă tonalitatea ci 
cea a reportajului monografic. Cartea e dedic 
unei așezări rurale, surprinzînd un moment hc 
ei într-un ton obiectiv, exact. Ne aflăm pe ur 
minuțios și riguros, fără fantezie de prisos.

O cu totul altă carte e Arpegii la Șiret- Autorul a ținut a 
definească singur cu un titlu ce amintește rr.er.tis.-ea de ț 
partiturile muzicale: „variațiuni pe o temă dată' Tema e a 
întreaga Moldovă, Moldova actuală cum îi zice autore'., la 
diul cel mai recent și de sus, evident nu ultimul, al unei ist<x 
străvechi. Reporterul urmărește elemen tei<? noului Ia Roma. 
Bacău, Săvinești, Bicaz etc., intersecția dintre vec u A no 
Cazul acelor tineri, descoperiți de reporter care s-au depla? 
pe marile șantiere moldovene pentru a obține ori carnetul < 
muncă nr. 1 al șantierului, ori calificarea care să-i smulgă dii 
tr-o tradiție de viață înceată, sint fapte semnificative in ace 
sens. Este interesant insă cum cartea se sustrage reportajul 
comun. „Reportajul nu ajunge. Coagularea de fapte și dișee, de 
priveliști, strivește lucrurile și le aplatizează la cuprinderea 
unui pliant, cind, de fapt, locul îți impune chiar și in pagină 
încă o dimensiune-. Aceasta este istoria. Elogiul faptului con
temporan cheamă trecutul și autorul dezvoltă așa, pe faptul 
imediat, o suită de considerații, de trimiteri, evocări, semnalări. 
Asediat de ..senzația de arheologie* reporterul se simte obligat 
să reconstituie spiritul unul ținut făcind ,g«»ografia spiritua
lă*. Cu cartea sa. Pzui Anghel subscrie acelui principiu călines- 
cian mărturisit 
putință a price: 
secmță. Arpegii 
om și istorie, r 
plină de referin 
nul general de 
ușurință, cind : 
gie, literatură, 
creind impresia a _ aSH
este astfel un pretext pentru digresiunea culturală adincă, care 
interpretează peisajul și istoria, devenind eseu. E paredoxal să 
descoperi într-o carte de reportaj un om de bibliotecă, cu plă
cerea erudiției și a giistului odobescian. pentru relicva istorică 
ori piesa rară de muzeu. Din această împerechere intre reporter 
și omul de bibliotecă se naște o fertilă înțelegere a noului, ca 
prelungire a tradiției istorice, conformă unei geografii spiritua
le, — teză scumpă școlii culturale moldovene — care-l face pe 
reporter să exclame : „Ca să dea replică unei asemenea faime, 
•constructorul de azi al Moldovei, trebuie poate, să oprească în 
loc Bistrița, să lege munții intre ei cu pereți de beton, să cutre
mure de uimire Ceahlăul, să desființeze acea ..tăcere, liniște**, 
atit de poetice dar atît dc încremenite". Arpegii Ia Șiret e în 
ideea fundamentală, o profesiune de credință a autorului ei 
Eventualele epurări în text excluzînd balastul aluvionar, ar 
face și mai evident acest lucru.

L UZIceva as

ii U Șiret ui
itatil în
^aspec:

■ descărcare
are nevoie,
etnografic.

C. STĂNESCU

Una dintre secțiile Uzinei metalurgice din Iași 
Foto: N. STELORIAN

Tabere-curs pentru profesori 
de specialitate

natu-
R. P.

Societatea de științe 
rale și geografie din 
Romină a început înscrierile 
pentru taberele-curs destinate 
profesorilor de specialitate, 
care vor fi organizate în va
canța de vară a actualului an 
de invățămînt. De pe acum, 
filialele Societății, corespon
denții săi voluntari ca și 
cercurile științifice ale cadre
lor didactice au primit infor
mații detaliate în legătură cu 
programul taberelor. In regiu
nile Maramureș, Dobrogea, 
Banat, Brașov, Bacău și Hune
doara, unde vbr fi organizate

tabere, cursanții vor avea po
sibilitatea Să cunoască mai în 
profunzime diferite probleme 
actuale de geografie fizică și 
economică, geologie, floră și 
faună. Cadre didactice univer
sitare șl cercetători din do
meniul geografiei și biologiei 
vor prezenta expuneri pe pro
bleme importante de specia
litate, vor conduce aplicații 
pe teren, care vor prilejui și 
culegerea de materiale pentru 
colecții. Programul mai cu
prinde lucrări practice de 
labgrmor, vizite în, întreprin
deri și stațiuKi ștunțifice etc.

o prețuire. Prezentăm mai jos doi

Umbre de pădure
Foto : N. MOLDGVEANU

DIN POȘTA DE IERI
id id ecranului in fiecare zi - 300 tonein

•c

Școala medie din Bozovici 
fost înzestrată cu un a pa-at 

de protecție. Elevii a* urmărit 
filmele documentare și artisti
ce „Cum aurim*, -Bacteriile", 
„Fonta și oțelul*, „Cibeme- 

ta* si .Două lo
in clasele miei au 

vizionat „Capre cu trei iezi*, 
„Scufița roșie* și „Acul ți ba
rosul* filme care i-au ajutat 
să-ți îmbogățească cunoștin
țele dobindite la ore.

un
Virili
ei

PETRU DOLING A 
elev

La

de

grădina

legume
de

îngrășăminte organice
Membrii coopera

tivei agricole de pro
ducție Făcăieni din 
raionul Fetești, regiu
nea București, pregă
tesc cu grijă terenul 
pentru culturile dc 
primăvară. îndrumați 
de inginerul agronom 
ei lucrează intens ta 
fertilizarea solului, 
transportind pe ogoa
re mari cantități de 
gunoi de grajd. Fo-

losind din plin cele 
120 atelaje au reușit 
să transporte pină în 
prezent 3 200 tone în
grășăminte organice 
din platformele coo
perativei agricole și 
din gospodăriile per
sonale ale membrilor 
cooperatori. De ase
menea la grădina de 
legume s-au transpor
tat și împrăștiat pe te
ren 860 tone gunoi

la (imp!

pentru a- 
naturilor 
630 de 

continuare

de grajd bine fer
mentat, iar 
menajarea 
calde alte 
tone. In
cele 120 de atelaje 
transportă zilnic între 
200—300 tone gunoi 
de grajd.

CONSTANTIN 
IRÎNCU 
brigadier 

constructor

9 decenii de activitate

Filarmonicii
bueureștene

Concertul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" . a prilejuit 
iubitorilor de muzică prezenți 
în sala Ateneului, audieri.itl 
unui program interesant în
tr-o interpretare. de. bună ca
litate la care și-au dat con
cursul ca dirijor și solist doi 
tineri muzicieni. Punctul prin
cipal al concertului l-a con
stituit, desigur, . interpretarea 
de către violonista bulgară, 
Dina Schmeiderman, a con
certului pentru vioară și or
chestră de Igor Strawinski, 
lucrare de o mare densitate și 
conciziune a expresiei.

Posedînd o tehnică sigură — 
cerință fundamentală pentru 
execuția unei asemenea lu
crări — tînăra violonistă bul-

CARNET
MUZICAL

■mare».e cc.atx>rareAO_r..re geogra.ie, 
așezări și obiceiuri durabile. Pagina, 
livresc (in aparentă contradicție cu to- 
afectivă) căci reporterul mînuiește cu 
cunoștințe de istorie locală, arheolo- 
artă plastică veche, informație rară, 

totul despre teritoriul descris. Reportajul

M. UNGHEANU

Din activitatea Centrului de

La cooperativa agricolă 
producție din Vărăști, raionul 
Oltenița anul trecut răsadni
țele au ocupat o suprafață de 
22000 mp.

Anul acesta, suprafața se 
va mări. Legumicultorii «cor» 
dă o deosebită atenție pregă
tirii răsadurilor. Ei au efec
tuat o seamă de lucrări: au 
strins mranița și pămîntul în 
șire pentru a fi ferit de îngheț, 
au confecționat perdelele de 
protecție din stuf pe o porți
une de circa 800 m., au verifi
cat ramele de geamuri, tocu
rile și au semănat 100 m.p. cu 
vinete, roșii, ardei iute. La a- 
ceste lucrări s-au evidențiat 
tineri din brigăzile nr. 1, 
5

Corul Căminului 
cultura! din comuna 
Baraoli, raionul Sf. 
Găecrghe a sărbătorit 
rece-zt nouă decenii 
de la ințimțme. In 
acest lung răstimp 
corul a participat la 
toate concursurile, 
obținind numeroase 
premii, diplome si di-

ini. La sărbătorireastincții. Colectivul a 
pregătit peste 500 de apreciatului colectiv 
concerte, la care au 
participat mai mult 
de 100000 de iubi- cdktute
tori ui miizuni. Re
pertoriul a cuprins 
tintece populare, 
marșuri, piese corale 
clasice ale compozi
torilor noștri si stri

gară a dovedit în același timp 
o apreciabilă capacitate de a 
reda sensurile adinei ale mu
zicii. Tonul instrumentului 
său a fost tind viguros, cînd 
duios și cald, adaptîndu-se' 
particularităților Concertului 
Strawinski și redînd, cu suc
ces, marea diversitate a stă
rilor emoționale pe care le 
copține această lucrare.

Programul Conc&rtiilui a cu
prins și o primă audiție de 
muzică rominească: „Cinci 
piese pentru orchestră" de L. 
Feldman.

Cele cinci piese simfonice 
nu sint unități expresive se
parate, înlănțuite după prin
cipiul contrastului, ele for
mează la un loc, o unitate or
ganică ; discursul muzical are 
o desfășurare logică și dez
voltă o idee de bază. Faptul 
se învederează îndeosebi în 
ultima piesă, în care sint rea
duse temele principale ale ce
lorlalte piese.

Ultima lucrare din program 
a fost Simfonia a Vl-a „Pas
torala" de Beethoven.

Sub conducerea sigură a 
tînărului dirijor Mircea Cris- 
tescu, ansamblul simfonic al 
Filarmonicii 
strălucire, 
diversitatea 
nice incluse

a interpretat cu 
și cu profunzime 
paginilor simfo- 
in program.

legumicole.

ȘERBAN ILIE 
membru al cooperativei 

agricole de producție 
Vărăști

-----

documentare
al industriei petrolului și chimiei

Recent, Centrul de docu
mentare al industriei petrolu
lui și chimiei a primit din An
glia, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Polonia, 
U.R.S.S. și alte țări numeroa
se materiale documentare, re
viste, cataloage, prospecte etc, 
pe probleme privind industria 
petrolieră și chimică. In pre
zent, acesta are legături de

schimb cu instituții similare 
din aproape 40 de țări. Pentru 
lărgirea sferei de documenta
re, anul acesta au fost făcute 
aproape 3 000 abonamente la 
reviste tehnice de specialitate 
din străinătate. Anul trecut au 
fost procurate din diferite țări 
circa 2 000 cărți tehnice pen
tru sectorul petrol chimie.

Pentru informarea 
a specialiștilor, lunar 
tează 16 caiete, care 
noutățile pe plan mondial în 
toate ramurile chimiei și pe
trolului, studii de sinteză și 
economice, articole, știri, bre
vete, bibliografii etc.

(Agerpres)

Pe teme științifice

artistic corul pionieri
lor si elevilor din lo- 
—L.„.â a prezentat 
uu program apreciat 
de spectatori.

VASILE DONOSE

.......
Scenă din spectacolul cu 
piesa „Se caută un minci
nos" de D. Psathas, în inter
pretarea colectivului Tea

trului de Stat din Brașov

curentă 
se edi- 
cuprind

GHEORGHE 
BRIOTĂ 
învățător

£

Foto : AGERPRES

Automobilul parcurgea kilome
trii, înghițindu-i pe nerăsuflate. 
Însoțitorul meu opri, în sfirșit, 
sub un arbore umbros de la mar
ginea șoselii. Era cald. Coborî- 
răm.

Pentru prima oară de cind por
nisem, am pricit cu atenție ma
șina. Era un model nou. In față 
și în spate, linia era perfect a- 
semănătoare. Dacă n-ar fi fost 
colanul, te-ai fi întrebat încotro 
acea să pornească. De altfel, nici 
așa. nu puteai preciza care este 
spațiul pentru bagaje și unde-e 
motorul.

L-am întrebat pe însoțitorul 
meu. Drept răspuns, a apăsat pe 
un buton, ridicînd capota din 
față. Spațiul era gol. Apoi, a înăl
țat capota din spate, 
iceală un volum gol, 
celălalt.

— Dar... unde este 
am întrebat, uimit.

— Aici, dedesubt, — explică 
el și ridică o mică tablă.

Dedesubt, se afla un electro
motor nu prea mare, cam cit trei 
volume suprapuse dintr-o enci
clopedie.

— Bine, dar nu înțeleg ' am 
exclamat, stupefiat. Cum merge 
vehicolul ăsta ?

— Merge ! a zis. însoțitorul 
meu, zîmbind enigmatic. Urcă te 
rog, să ajungem la timp,

Am ajuns la centful experimen
tal unde miracolele atț contmuht 
într-un ritm mereu mal vioi. In-

tr-un loc, doi oameni mînuiau un 
fierăstrău electric. Nimic neobiș
nuit ? Fierăstrăul funcționa ex
celent. dar nu era legat cu nici 
un cablu de vreo sursă de elec
tricitate.

Intr-un alt colț, un helicopter 
se pregătea să decoleze. Mi s-a 
părut ceva neobișnuit și m-am 
apropiat. Intr-adevăr! Motorul 
său nu era cel greoi și masiv, cu

— Baterii? Acumulator? am în
trebat eu, puțin plictisit de a- 
ceastă banală experiență.

— Privește !
Șl omul scoase capacul apara

tului : înăuntru, tranzistori, tu
buri electronice, dar nici o sursă 
de energie... L-am pricit cu ră
suflarea tăiată.

— Și pe asta, cum ai făcuta?
— Simplu. Cu ajutorul electri

cității.
— Cum e posibil ?
însoțitorul

spre tavan.
meu ridică ochii

tea fantezia stă foarte aproape 
de adevăr.

In ultimul timp, s-au făcut 
cercetări multiple avind drept 
scop găsirea unor metode pentru 
transmiterea la distanță, fără fire, 
fără conductori, a energiei elec
tromagnetice, în scopul folosirii 
sale energetice.

Ideea nu este nouă. Cu vreo 
treizeci de ani în urmă, Marconi, 
cunoscutul fizician italian, a în
cercat să transmită la distanță 
energia electrică și a făcut chiar 
cîteva experiențe în acest sens. 
Pe acea vreme, insă, tehnica și

de raze, prin atmosferă sau în 
spațiul cosmic. In acest fel, eli
copterele vor putea fi alimentate 
direct de pe pămînt cu energia 
necesară zborului. Astfel de cer
cetări sint actualmente în curs 
de efectuare în S.U.A. De ase
menea, se studiază și modul de 
transmitere a energiei de la pă
mînt către sateliții artificiali.

După cum se vede, în acest 
caz este vorba de o putere re
lativ mică — in stare să pună în 
mișcare un singur motor, sau un 
agregat redus.

Există însă și alte metode pro-

scoțînd la 
identic cu

motorul ?

Anticipație

explozie, ci un mic. electromotor, 
care nu era pus în legătură cu 
nici o baterie electrică, cu nici un 
acumulator. Și totuși, funcțional 
Palele largi se roteau din ce în 
ce mai iute pînă cînd, lin, apa
ratul își luă zborul.

Am fost invitat într-o încăpe
re. însoțitorul meu scoase din 
servietă un bec electric, îl 
Produse într-o dulie. Apoi, legă 
sîrmele la un mic aparat de ra
dio cu tranzistor i —■ sau cel pu
țin o cutiuță perfect asemănă
toare. Becul se aprinse.

in-

CONDUCTORII
INVIZIBILI

Elicopterul zboară— II auzi? Elicopterul zboară 
deasupra noastră... și e acționat 
de curent electric trimis de pe 
pămînt. La fel vom proceda și 
cu zborurile cosmice...

...Da, dragi cititori, este evi
dent, aveți dreptate: toate astea 
nu s-au întîmplat încă. Nu am 
fost niciodată într-o asemenea 
călătorie, dar n-ar fi deloc exclus 
ca pește cinci sau zece ani cine
va să scrie un reportaj asemănă
tor.

Pentru că, de fapt, în toate as-

gradul de evoluție al științeloi 
nu erau suficient de avansate 
pentru a permite realizarea aces
tor idei.

Odată cu folosirea sistemeloi 
puternice de radar, s-a întreză
rit și posibilitatea ca acest vis al 
scriitorilor de literatură științifi- 
co-fantastică să capete viață.

Există mai multe metode prin 
care se caută azi să se obțină 
transmiterea puterii la distanță. 
Una din cele mai apropiate de 
izbîndă, este expedierea unor 
puteri nu prea mari, sub formă

puse, care daca ai reuși, ar re- 
prezenta un mare pas înainte 
ar acea o enormă importanță 
economică. Este vorba de trans
miterea unor mari puteri, ca ace
lea care sînt conduse pe rețelele 
de înaltă tensiune. Gîndiți-vă că 
s-ar putea eventual renunța la 
toate aceste rețele, și că energia 
electrică ar fi condusă direct, 
fără „sirme“, prin unde : econo
mia de materiale și de muncă 
ar deveni foarte importantă!

Deocamdată, astfel de reali
zări se află doar în stadiul de...

idei, dar idei destul fie precisei 
preconizează cd 

acestor puteri 
se facă în freci 

vențe ultraînalte, prin, „ghizi 
de. undo". Acești „ghizi j 
vor fi îngropați din loc în loc îri 
pămînt; ei vor asigura Iransml-J 
terca de oscilații cu o putere da 
două mii de MW. Un astfel del 
sistem ar echivala cu 18 linifl 
energetice de transmitere cu 
conductori, în regim- trifazic, lai 
o tensiune de 132 kilowați 1

După cum se vede, posibilită-\ 
țile sînt uriașe. Pe măsura pro
gresului tehnic aceste posibilității 
se apropie de realizare:. Și nu va 
trece poate multă vreme pînă în 
ziua cînd alimentarea aparatelor! 
electrice se va face fără conduc-! 
tori, cu ajutorul unei antene,! 
care va capta energia din „aer“\ 
la fel cum azi antenele de radio! 
captează undele electromagne-! 
tice.

Aparatele construite cu ani în 
urmă,. aveau un randament mic. 
Dar în ultimul timp, au apărut! 
generatoare de microunde foarte! 
puternice, ca de pildă, 'amphtro- 
mil „Reyteon", care asigură o 
putere de 400 KW eu un randa-! 
ment de 70 la sută. Totuși, nu 
toate problemele au- fost rezol
vate. La ora actuală, mai este 
încă necesar să se acorde atdnțic' 
perfecționării dispozitivelor care 
transformă aceste unde în curenți! 
electrici. Deocamdată, puterea! 
redresată este relativ mică. Dar... 
studiile înaintează în fiecare zi, 
iar tehnica se dezvoltă cu pași 
uriași.

Astfel, se 
transmiterea 
„mari" să

I. MIHĂILEȘTI



.1 fi student in HP.R
jjBpă de vigoarea tinereții si de opti- 
idSse ca răs pondere pentu viată pen 

demnă de încrederea $i dAigostea cu care este inconjorată.
învă- 

ani joacă un rol de seamă in viata economică, socială și cul-

„O mîndrie a întregului popor este studențimea noastră, ] 
mism. învățînd cu sîrguință spre a-șî însuși știința, pregătin 
tru slujirea patriei ea se dovedește

Prin munca lor plină de abnegație și pricepere, zecile de mii de absolvent: pe care i-a dat 
țămintul superior în ultimii 20 de 
turală a țării, făcînd să sporească renumele școlii noastre superioare
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I
fi student — azi! 
A fi specialistul 
de mîine !

rul inginer, 
rul medic, 
rul chimist 
diferent de pro- 

cea mai înaltă ac- 
viitorul constructor, 
pentru acest

Viito- 
viito- 
viito- 
și, in-

fesie, în 
cepție, 
Pregătit 
viitor. Dăruit trup și su
flet desăvîrșirii noii so
cietăți socialiste. Viito
rul activist și poet al 
acestor ani de 
ție.

E profesia
mai frumoasă

construc-

ta: cea
din toate.

Și e nevoie de tine : ești 
așteptat. Pentru că a fi 
student — azi, nu-i nu
mai o calitate, ci și o 
obligație morală, un an
gajament asumat în fața 
celor care au avut în 
tine încredere. O încre
dere născută din dra
goste, dintr-un mare 
sentiment al răspunde
rii, din convingerea că 
studenția nu-i numai o 
etapă hotărîtoare în pre
gătirea ta profesională, 
ci, în primul rînd, în 
pregătirea ta pentru via
ță. Aici și acum se sta
bilește profilul moral al 
celui care vei deveni !

Pentru tine s-au înălțat, an 
de an, zeci de noi institute, 
zeci de noi facultăți, labora
toare, ateliere, ferme experi
mentale și clinici, înzestrate 
cu aparatajele cele mai mo
derne, utilate pentru cele mai 
noi și mai complexe speciali
zări. Pentru că nu-i suficient 
să devii specialist. Trebuie să 
devii specialistul acestor ani 
de înnoiri și prefaceri, spe
cialistul conștient de impe
tuoasa dezvoltare a țării, de 
exigențele noilor cuceriri din 
toate domeniile științei

Pentru tine — din aceleași 
eforturi ale milioanelor de 
oameni ai muncii, din grija 
Partidului Muncitoresc Romîn 
— s-au construit noi cămine — 

Romînia 
avea 45

• în 1965 
socialistă va

Instantaneu.de vacanță. Adresa de vacanță a mii de student! 
— vara 51. iarna)—•‘'este .tabăra studențească. • La • peste 20 000 
se ridică numărul studenților care, în vacanțe, primesc gra
tuit bilete de • odihnă în cele mai frumoase stațiuni ale ță

rii — Ia munte sau la mare
' Foto : E. COJOCARU

Un cartier nou de locuințe ? Nu. Ceea ce vedeți în iotograiie este o parte din Complexul social studențesc .Grozăvești, un adevărat orășel studențesc, 
care găzduiește în camere confortabile, în săli de lectură si cluburi mii de studenți bucureșteni. In asemenea case confortabile locuiesc și miile de stu

denți din Cluj, Iași, Timișoara, Tg. Mureș și din celelalte centre universitare

eomplexe întregi pentru mii 
de studenți — cantine și tere
nuri de sport Miliarde de le: 
anual au fost prevăzute — in 
fiecare buget 50 de mii pen
tru fiecare student din cei 
peste 93 de mii de studenți 
de la cursurile de zi. în
mulțește, calculează, trans

€X2_T.cT. ai UIU-ci

ității, al co: 
toi socialiste.

formă totul în eforturi u- 
mane. Pentru tine au fost 
create taberele de vară de 
la Pîrîul Rece și de la Cos- 
tinești, cele de iarnă de la 
Predeal și Sinaia. Și pentru 
tine, pentru viața ta spiritua
lă au fost create case de cul
tură, cercuri de amatori, ce
nacluri, expoziții, concursuri 
artistice, antrenînd mii de stu
denți. Pentru că acolo, la vii
torul tău loc de muncă e aș
teptat un specialist cu un larg 
orizont spiritual, cu o înaltă 
ținută morală.

Fotografiile si graficele — 
și spațiul nu ne-au îngăduit să 
publicăm prea multe — îți vor 
aminti de noile săli de cursuri 
în care te pregătești, de cămi-

De la pasionatele cercetări 
de laborator in domeniul mi
crostructurii la complicatele

învotămintul
->

superior
în cifre

ței
ținând calificativul su
prem : acela de 2 

meritat intr-adevăr incre- 
dragostea lor.

II 
derea, grija

DOREL DORIAN

• în învățămintul su
perior din școala veche 
erau doar cîteva sute 
de bursieri. în anii pu
terii populare, numă
rul bursierilor de stat 
a crescut în proporții 
de neconceput in tre
cut ; în timp ce în 
1948—1949, existau 
15 000, în 1960—1961 
s-a ajuns Ia 35 000 iar 
în 1963—1964 Ia 
55 000. în 1951 — 
1962 locuiau in că

mine 23 500 de stu
denți ; în 1964 au be
neficiat de cămine, tot 
mai bine dotate, a- 
proape 57 000. Numai 
în anul 1964 s-au con
struit cămine studen
țești cu peste 22 000 
locuri și cantine cu o 
capacitate de deservi
re de circa 7 100 locuri 
într-o serie. De reținut 
că pentru fiecare din 
cei peste 93 000 de 
studenți de la cursurile 

de zi se investesc a- 
nual peste 50 000 lei.

• Cu promoția anu
lui 1965, numărul in
ginerilor se va ridica 
ia 85 000, față de nu
mai 9 000 în 1938. 
în agricultură celor 
14 100 de specialiști 
cu studii superioare, 
care existau în 1964, 
li se vor adăuga pînă 
în 1970 încă 9 400.

de ingineri la 10 000 
de locuitori situîndu-se 
astfel din acest punct 
de 
de

vedere, pe un loc 
frunte în lume.

în anul universitar 
iunclio- 

în facultăți și

•

1964—1965 
nează
universități 46 biblio
teci centrale înzestrate 
cu 9 474 000 volume. 
Numărul bibliotecilor 
din institutele de învă- 
țămînt superior este în 
continuă creștere.

• Acad. prof.

Horia Hulubei

„Studenții de azi trăiesc în
tr-o ambianță științifică și 
culturală nevisată, învăfă- 
mîntul nostru este clădit ca 
un edificiu trainic, armonios 
și — aș adăuga — frumos. 
Un învățămint care-i dă tine
retului foaia și bagajul de 
drum pentru călătoria sa în 
lumea profesiunilor. Dar acest 
tineret trebuie să știe să-și 
orinduiască bine „bagajul", 
să-și completeze foaia de drum 
și să nu-și permită să facă 
nici o întrerupere — nici mă
car cea „legala" de 24 de 
ore — în „călătoria" studen
țească".

• Acad. prof.

lorgu Iordan

„Să poți spune odată; 
„dacă aș lua viața de la ca
păt, tot astfel aș trăi-o“ ; să 
ai această convingere în fața 
oamenilor, societății, înseam
nă să începi încă din anii de 
facultate să muncești astfel, 
incit niciodată, să nu te ruși
nezi de tine. Pentru că anii, 
anii tinereții, dau greutate 
bilanțurilor viitoare ale omu
lui matur. Fă-ți încă de acum, 
la capătul fiecărei zile, un bi
lanț, adaugă neapărat, mîine, 
cunoștințele cu care ai ră
mas dator zilei de azi.. Și nu 
socoti niciodată că știi destul.

Ține minte: cel care în
vață, nu termină niciodată de 
învățat".

• Prof. univ. dr.

Jean Livescu
membru corespondent al 

Academiei R.P.R.

„Tinerii trebuie să știe a 
prețui viața luminoasă pe 
care o trăiesc în acești ani și 
pentru care noi, cei mai vîrst- 
nici, îi invidiem, dorindu-ne 
■— romantic și nerealist — să 
mai putem fi o dată studenți.

Studenților noștri li se cere 
numai să învețe, să-și expri
me recunoștința fierbinte față 
de partid și față de statul 
nostru, printr-o muncă plină 
de dăruire în folosul patriei 
socialiste. Este o cerință care 
implică , o matură responsa
bilitate și o înaltă cinste".

• Acad. prof.

Aurel Moga
„Fiecare om trebuie să în

vețe, să învețe, să fie veșnic 
elev — adică să-și însușească 
toată viața o bogată cul
tură generală, să fie un veșnic 
student — adică să urce cele 
mai înalte trepte ale speciali
zării",

• Prof. univ.

Ștefan Pascu
membru corespondent al 

Academiei R.P.R.

„Cel dinții învățămint este, 
| cred, acela că nu poți fi folo

sitor societății, poporului, de
ed împlinindu-ți datoria. îm
plinirea datoriei înseamnă a 
munci cu seriozitate și per
severență, cu metodă, chib
zuință și temeinicie, a-ți des
chide ochii și mintea la tot 
ce este frumos și nobil. Și a \ 
nu lăsa anii să treacă, a în
drăzni de timpuriu să-ți faci 
„debutul" în profesiune, cu 
ceva al tău, realizat din îm
binarea migalei cu care înveți 
și cutezanța de a crea. Pri
lejuri au azi numeroase cei 
care învață. Timpul nostru, 
epoca solicită tinerii să facă 
din anii de studenție ani de 
activitate creatoare".

(Din articolele publicate 
la rubrica „Anii de uce
nicie")

Instantaneu.de


Delegația condusă 
de tov.

Gh. Gaston Marin 
s-a înapoiat 
în Capitală

Joi dimineață s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la 
Moscova, delegația condusă 
de Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, care a semnat protoco
lul cu privire la colaborarea 
economică între R. P. Romînă 
și U.R.S.S. pe ani 1966—1970.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere eco
nomice și ai C.S.P.

A fost de față I. K. Jegalin,

• Numirea ambasadorului 
Republicii Populare Ro

mine în Norvegia
Printr-un decret al Consi

liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul 
Dr. Petru Mânu a fost numit 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne 
în Norvegia, cu reședința la 
Stockholm.

• Sosirea unei delegații a
R. P. Ungare

Joi după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a R. P. Unga
re, condusă de dr. Ajtai Miklo*. 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării din R. P. Ungară. 
Ea va participa la încheierea lu
crărilor privind colaborarea eco
nomică și livrările reciproce de 
mărfuri între R. P. Romînă și 
R. P. Ungară pe penoada 1966- - 
1970.

Pe aeroportul Băneasa mem
brii delegației au fost întîmpi
nați de Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului .le

Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mauriciu No
vac, și Gheorghe Covaci, vice
președinți ai C.S.P., funcționari 
superiori din C.S.P. și Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de fața Jeno Kuti, am
basadorul R. P. Ungare în R. P. 
Romînă și membri ai ambasadei.

• Joi seara s-a înapoiat în 
Capitală Mihai Suder, minis
trul economiei forestiere, care 
la invitația guvernului indian 
a făcut o vizită în această 
țară.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, au fost prezenți Eduard 
Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerilor 
ministerelor economiei fores
tiere industriei alimentare, și 
alte persoane oficiale.

• Joi dimineață a sosit în 
Capitală, întoreîndu-se de la 
Geneva. Costin Nădejde, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, care a participat la 
cea de-a 42-a sesiune a Co

mitetului executiv al Biroului 
Internațional de Educație.

• Nicolae Herlea 
pe scena T.O.B.

După înapoierea dintr-un lung 
turneu întreprins în S.U.A., ar
tistul poporului Nicolae Herlea 
a susținut joi seara pe scena, Tea
trului de Operă și Balet pentru 
prima dată în fața publicului 
bucureștean, rolul titular din o- 
pera „Rigoletto". Cunoscutul ba
riton a debutat în această operă 
pe celebra scenă a Metropolita
nului din New York.

In spectacolul de joi seara Ni
colae Herlea a avut ca parteneri 
valoroși interpreți pe: Magda 
lanculescu, Ion Piso, Nicolae Ra
fael, artiști emeriți. Mihaela Bo
tez și alții.

• La Casa arhitectului din 
București s-a deschis joi ex
poziția „Realizări și studii de 
arhitectură și construcții", 
organizată de Institutul de 
studii, experimentări și pro
iectare pentru industria celu
lozei, hîrtiei, fibrelor artificiale 
și valorificarea stufului.

ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

(Agerpres)

în drum spre cabana Cris
tian

Foto: GR. PREPELIȚĂ

Încheierea unui contract în cadrul acordului
comercial dintre R. P. Romînă și Franța

întreprinderea de comerț ex
terior Mașinimport a încheiat un 
contract cu Societe Parisienne 
pour lTndustrie Electrique, care 
grupează firmele Rateau-Schnei- 
der, Jeumont-Schneider și Alst- 
hom, pentru cumpărarea în con
diții de credit comercial, a două 
agregate energetice de cîte 300 
Mw. Grupul francez și-a asigu
rat ca furnizor al cazanel’or par
ticiparea firmei vest-germane 
Maschinenfabriek Augsburg- 
Nurnberg A. G.

Contractul s-a încheiat în ca
drul acordului comercial dintre

R.P.R. și Franța, semnat recent 
la București.

Cele două agregate sînt desti
nate a fi montate la centrala 
electrică de termoficare Craiova 
și vor funcționa pe baza lignitu
lui de calitate inferioară.

Conform prevederilor contrac
tului încheiat, parametrii tehni- 
eo-economici ai acestor 
agregate energetice vor 
punde nivelului atins în 
modernă.

Se prevede că primul 
va intra în funcțiune în 
al doilea în 1968.

mari 
cores- 

tehnica

agregat 
1967 și

I

SPORT•SPORTFOTBAL
• Echipa usgpdacă de fotbal 

Zelezniciar Niș și-a început tur
neul in țara noastră jucind joi 
la Arad cu formația locală C.F.R. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 2—2 (1—0). Au 
marcat pentru gazde Besuka, 
Dcorjak. respectiv Petrovici și 
Varghici în rdtimul minut de joc.

• Echiaa igoslavă de fotbal 
Rijeka aflată în turneu în Bel
gia. a învins cu 2—0 (2—0) pe 
Standard Liege. Cele două 
goluri au fost marcate de Ra- 
dakovici $i Gulin.

LUMINA A PORNIT
DIN ADINCURI

(Urmare din pag. 1)

stat au înfăptuit mereu modernizarea și 
extinderea minelor existente, iar dacă 
ne referim la planul pe 1965, observăm 
că investițiile pentru dotarea minelor 
din Valea Jiului cu mașini și utilaje se 
ridică la 87 000 000 lei, cu aproape 22 
milioane mai mult decît în 1964. Cifrele 
acestea și expresia încetățenită : „dota
rea tehnică" vorbesc cum nu se poate 
mai.limpede-.,d£.'pre condițiile de lucru 
și de viață pe care statul nostru le asi
gură minerilor. Să amintim de trecut, 
de transportarea cărbunelui cu roaba ? 
De vagonetele trase de cai ? Cifrele ne 
informează că astăzi 80 la sută din 
transportul în subteran este mecanizat, 
ceea ce reduce considerabil efortul fizic. 
In privința securității muncii realizările 
sînt remarcabile. De cîțiva ani, specia
liștii de la Stația de cercetări pentru 
securitatea minieră din Petroșani sînt 
preocupați de găsirea acelor soluții care 
să-i permită minerului condiții optime 
de lucru, în afara oricărei primejdii. 
Printre altele, s-au elaborat măsuri * 
pentru combaterea prafului silicogen și 
prevenirea silicozei. Apelînd din nou la 
cifre, constatăm că pentru protecția 
muncii în Valea Jiului se cheltuiesc 
anual 18—20 milioane lei.

Dacă vrem să avem o imagine a dez
voltării Văii Jiului — trebuie să adău
găm mereu — cunoscutelor așezări mi
niere : Lupeni, Petrila, Aninoasa. Vul
can — altele noi. Uricani-ul e „vechi", 
și-a cîștigat, de vreo zece ani încoace, 
o binemeritată faimă. In acest an s-a 
deschis mina Dîga cu o capacitate fi
nală de 1 milion de tone huilă pe an, 
și se va deschide alta la Paroșeni...

Investiții anuale de multe zeci de mi
lioane; mașini, utilaje — intr-un cu- 
vînt, tehnică; dar, în primul rînd, o 
muncă uriașă! Această muncă uriașă,

de zi de zi, a dat fața de azi a Văii 
Jiului. Fără ea, nimic nu e de conceput. 
Era o vreme cind în subteran lucrau 
cei care nu mai aveau alte soluții de 
existență, ajunși la disperare. $i iată că 
acum vreo șaisprezece ani au pornit 
spre Valea Jiului, din multe colțuri ale 
țării, tineri destoinici, dornici să învețe 
meseria de miner. Pe atunci, greutățile, 
urmele trecutului. încă se mai făceau 
simțite la tot pasul, dar exista perspec- 
;u>*M»>ir«Rsfarmări radicale. Moii 
reniți s-au acomodat vieții de aici, re
lațiile cu „localnicii*, cu minerii din 
tată în fiu, s-au închegat, trainice, pla
nurile de perspectivă au devenit, trep
tat, realitate.

Interesul pentru muncă, pentru crea
rea unor condiții prielnice de muncă, 
pentru renumele Văii a devenit unanim. 
De mulți ant, ziarele vorbesc mereu 
despre inițiative ți inițiatori, multe 
nume au ajuns să fie cunoscute in În
treaga țară. Dar inițiativele au izvorit 
din frămintări și căutări comune, iar 
aplicarea lor a cerut, zi de zi, un efort 
comun. Minerii Văii Jiului au fost me
reu printre primii care au răspuns che
mărilor partidului pentru ridicarea pro
ductivității muncii, pentru o înaltă 
calificare, pentru aplicarea celor mai 
valoroase inițiative. Efervescenta mun
cii creatoare, care a dus la atîtea rea
lizări de seamă în fosta Vale a plînge- 
rii, este rezultatul firesc al atașamentu
lui bravilor noștri mineri față de partid, 
a mîndriei lor de constructori socialiști.

„Aspra, neîndurătoarea sărăcie; și 
neagra, adinca tristețe" — au fost alun
gate, și pentru totdeauna. Iar acum, 
cind în întreaga țară se aleg cei care 
vor gospodări țara, minerii își trimit ca 
reprezentanți 
buni dintre 
muncă și de

în sfatul țării pe cei mai 
ei, pe tovarășii lor de 
visuri îndrăznețe.

• TEMPLU CALENDAR
In străvechea cetate 

Sarmizegetusa există un 
bizar monument. El se 
compune din cîteva șiruri 
de blocuri și de stîlpi de 
piatră. Unul din șiruri are 
calupurile strîns lipite, al
tul depărtate la scurte in
tervale. Interesant este 
mai ales un cerc de stîlpi 
din andezit. El este alcă
tuit din 210 pietre înalte, 
așezate în 30 de grupuri 
egale. In fiecare grup, u- 
nul din stîlpi este diferen
țiat ca înălțime și grosime 
de ceilalți șase. In imedia
ta apropiere a tuturor a- 
cestor pietre montate si
metric existau două șiruri

cipiu de al marelui sa
vant care a creat „Sistema 
naturae".

• CEASURI COSMICE
Pentru a-și folosi in mod 

judicios timpul, viitorii ex
ploratori ai Lunii vor dis
pune de un ceas care le 
va indica simultan ora te
restră și cea lunară. Inge
nioasa invenție aparține 
specialistului american 
I. P, Levitt, director al 
Eels Planetarium (statul 
Philadelphia-S.U.A.).

Se știe că o zi lunară 
este aproape de treizeci de 
ori mai lungă decît o zi te
restră, o zi și o noapte lu
nară fiind fiecare echiva
lente cu durata a 14, 75 
revoluții terestre. Ținînd 
seama de acest fapt cea
sul lunar este prevăzut cu 
două cadrane, dintre care 
unul indică ora terestră 
după meridianul de la 
Greenwich, iar celălalt ora 
lunară după un punct de 
reper de pe Lună. Un alt 
cadran împărțit în 19,5 u- 
nități, indică poziția Soa
relui în fiecare moment al 
zilei și al nopții lunare.

9 MEDICII DECLARĂ..
Nu este bine ca un bol

nav să stea îa pat dacă a- 
cest lucru nu este absolut

U R T
Grud-

de masă

se-

Giulești 
duminică 
de ia or*

și Steaua — 
Oradea (mas-

lot au 
și 

care 
în 
Jan

va 
di- 
10. 
vo-

olimpici Josef 
zien (semi ușoară), Jer- 
jy Kulej (ușoară), Jo
sef Grzesiak (mijlocie 
mică) — medalie de 
bronz la J.O. Tokio — 
precum
internaționali 
man, Bendig 
mej. în 
introduși 
de tineri 
marcat 
timp, ca
ka și Ludvik 
rys

și cunoscutii 
Gut- 

și Ku- 
fost

o serie 
s-au re- 
ul timid 

Galonz- 
Dende-

Sala
găzdui 
mineța, 
jocul masculin de 
lei: Rapid —• C S.MS.
Iași din cadrul cam
pionatului republican.

spor- 
șe a- 
acest 
va a-

activitatea 
ur
au 
re-

4—3 (3—2: .
0—O) in favoarea 
cătorilor suedezi.

(Ageipres)

P E S C

Hfi#

Stația C.F.R. Roșiori Nord, important nod feroviar, modernizată in anii șesenaiului, este 
dotată cu instalații clectrodina mice de dirijare și control a circulației

Foto : AGERPRES

• In cadrul optimi
lor de finală ale Cu
pei campionilor euro
peni Ia volei (mascu
lin), in orașul Lahu 
s-a disputat meciul re
tur dintre echipele 
..Kimmo* Finlanda și 
T.S.K.A. Moscova, 
învingători și in pri
mul joc, voleibaliștii 
sovietici au . ciștigat 
cu scorul de 3—0 
(15—4. 15—6. 15—4:
si s-au calificat în 
sferturile de finală, 
urmind să intilnească 
echipa Rapid Bucu
rești.

• Boxerii polonezi 
și-au început pregăti
rile în vederea cam
pionatelor europene 
ce se vor desfășura 
intre 22 și 29 mai la 
Berlin (R. D. Germa
nă). în primele me
ciuri de verificare ei 
vor întilni in deplasa
re, la 4 martie, re
prezentativa Scoției, 
iar la 6 martie pe 
cea a Irlandei. în ve
derea acestor întil- 
niri, antrenorul selec
ționatei R.P. Polone. 
Felix Sztamm, a alcă
tuit un lot din care 
fac parte campion i

• Campionatul re
publican de baschet 
programează dumini
că de la ora 9, în sa
la Floreasca. trei in- 
tilniri: Rapid —
Progresul (feminin): 
Rapid — Dinamo (mas
culin) 
Dinamo 
cui in).

50 de ani, va fi sărbă
torit la Stocke Citv. 
In această zi, echipa 
Stocke City, unde și-a 
făcut debutul Mat
thews, va susține un 
meci in compania u- 
nei selecționate eu
ropene din care vor 
face parte, printre al
ții, Di Sleiano, . Euse
bio Seelers și alte 
vedete ale balonului 
rotund.

Din cercurile 
live britanice 
nuntă că după 
meci, Matthews 
bandona
competițională, 
mind să devină 
trenor secund al 
prezentativei Angliei,
care se pregătește sub 
îndrumarea lui Aii 
Ramsaey, pentru cam
pionatul mondial.

• Disputat la Crim
mitschau, meciul in
ternațional de hochei 
pe gheață dintre e- 
chipa R.D. Germane 
sr reprezentativa
cundă a Suediei, ș-a 
terminat cu scorul de 

1—li 
ju-• La 2t apr. ie, o 

lebrul fotbalist 
gies Stanley 
thews, in vinii

Aseară în sala „Armatei" din 
Cluj aproape 2 000 de sepecta- 
tori au urmărit meciul internațio
nal de tenis de masă dintre echi
pele masculine C.S.M. Cluj și 
Spartak Praga Sokolovo, cotltînd 
pentru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni". jucătorii ro- 
mîni, care dețin acest trofeu, au 
repurtat victoria cu scorul de 
5—3. Cel mai bun jucător al. 
echipei clujene a fost Dorin 
Giurgiucă, care a obținut trei 
victorii. El a învins cu 2—1 pe 
campionul cehoslovac Miko, cu 
2—0 pe Vihnanowski și cu 2—0 
pe Furin.

Iată celelalte rezultate înregis
trate : Cobîrzan — Miko 0—2 ; 
Negulescu ■— Furin 2—0 ; Ne
gulescu — Vihnanowski 2—1; 
Cobîrzan ■— Furin 0—2; Negu
lescu — Miko 0—2.

In finala competiției C.S.M. 
Cluj va întilni formația învingă
toare din cea de a doua semifi
nală ; Lokomotiv Leipzig — Gra- 
fiki Zagreb.

Elicopterul cu un singur loc „Vihr-I" cu acționare cu reac
tor, a tost construit de studenții Institutului de aviație din 
Kuibîșev. Greutatea elicopterului este de 10 kg și poate ii 

folosit pe scară largă de geologi, pescari, alpiniști etc.

de stîlpi de lemn — pri
mul circular, al doilea în 
formă de potcoavă.

Multă vreme, monu
mentul cu stîlpi de la Sar- 
mizegetusa a constituit o 
enigmă. In prezent, în ur
ma studiilor efectuate, oa
menii de știință au ajuns 
la concluzia că blocurile 
de piatră reprezintă relic
vele ținui templu dacic al 
timpului. El atestă origi
nalitatea civilizației și cul
turii dacilor, care aveau — 
potrivit afirmațiilor scriito
rului antic Jordanes, avan
sate cunoștințe despre as
tronomie.

9 IERBAR VECHI

DE 230 ANI
Printre colecțiile secției 

de istorie naturală a mu
zeului Bruckenthal din Si
biu se află un ierbar avînd 
o vechime de 230 ani. El 
are aspectul unei cărți vo
luminoase. Intre cele 240 
file ale sale, ierbarul a- 
dăpostește 1 000 plante. O 
particularitate neîntîlnită 
pînă acum o prezintă mo
dul de întocmire a lucră
rii respective. Deși a fost 
creat înainte ca Linne să 
fi elaborat celebrul său 
sistem de clasificare, ierba
rul înfățișează preocupa
rea botaniștitor sibieni de 
a sistematiza materialul 
cuprins. Ei s:au străduit să 
clasifice plantele descope
rite pînă atunci după sis
teme originale de deter
minare, apropiate ca prin-

indispensabil: aceasta este 
părerea chirurgului englez 
Norman Browse, de la spi
talul Westminster din 
Londra. Repausul la pat 
obosește inima, ne asigură 
specialistul amintit. Dacă 
este adevărat că numărul 
pulsațiilor scade cu apro
ximativ zece bătăi pe mi
nut la o persoană care stă 
la pat, inima sa trebuie to
tuși să depună un efort 
mai mare decît de obicei 
pentru a asigur®» irigarea 
sanguină a corpului. In 
plus, statul la pat nu este 
o reacție obișnuită în lu
mea animală ; la om ea 
provoacă formarea de cal
cule renale și o slăbire a 
plămînilor. Singurul re
paus la pat care poate fi 
justificat este repausul 
care survine după o ope
rație chirurgicală, după o 
fractură osoasă sau după 
o tromboză coronară.

(Urmări din pag. I)
țiunilor contractuale. In urma sesizărilor 
noastre și măsurilor luate de Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, Uzina 
„Tractorul" la un număr de 16 repere a 
reușit să recupereze restanțele semna
late, în special la roți dințate. Este ne
cesar, ca și pentru celelalte șase repere 
(carterul punții din spate UTOS. arbori: 
cotiți, chiulasa U-650, cele trei tipuri de 
discuri și ambreiaj) să se ia, fără întir- 
ziere măsuri, pentru a fi livrate la timp. 
O situație mai grea avem cu Uzina „E- 
lectroprecizia" Săcele unde din generatrl- 
cele de tractor UTOS contractate pe luna 
ianuarie s-au livrat numai 25 la sută. Si
tuația pieselor de la aparatura electrică 
a tractoarelor UTOS este cu atît mai 
nesatisfăcătoare cu cît cotele repartizate 
de Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini pînă în prezent la generatrice și 
magnetouri cu 1 seînteie, nu acoperă 
decît în proporție foarte redusă necesa
rul.

Uzinele de mașini agricole „Semănă
toarea" București din cele 71 de repere 
ce trebuia să le livreze în luna ianuarie 
pentru semănătoarea 2 SPC-2 ne-au fur
nizat doar 31. Axele principale, de exem
plu, au fost livrate în proporție de nu
mai 27 la sută, axele complete 4 la sută, 
la bloc roți dințate nu s-a livrat nimic, 
iar la lagăre doar 3 la sută. Exemplele ar 
putea, desigur, continua. Menționăm că 
la aceste repere Uzina de mașini agricole 
„Semănătoarea" nu și-a îndeplinit obli
gațiile contractuale nici anul trecut.

în ceea ce privește calitatea unor ma
șini și piese de schimb menționăm 
că uzinele aparținînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, cu 
toate realizările obținute pînă în pre
zent, nu reușesc întotdeauna să livreze 
produse corespunzătoare. La semănătoa
rea S.P.C.-6 de pildă, furnizată de Uzinele 
„Semănătoarea“-București, roțile de lanț 
sînt executate dintr-un material necores
punzător, la fel lamele brăzdarului mare 
și mic. La tractorul U—650 axul servo- 

direcție prezintă frecvente cazuri de ru
pere.

La unele uzine, persistă ideea, gre
șită după părerea noastră, „că utila
jele agricole sînt mai puțin pretențioase" 
și din această cauză serviciile control 
tehnic de calitate nu sînt suficient de 
exigente la recepționarea lor. Este cazul 
Uzinelor „Timpuri noi“ și „Semănătoa
rea" din București, ,,7 Noiembrie" din 
Craiova, și întreprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia. Aceeași idee conduce și 
serviciile constructor șef care dau foarte 
multe derogări de la proiect și execută 
modificări de piese dintre care unele sînt 
neinterschimbabile, creînd deficiențe în 
întocmirea planului de aprovizionare și 
greutăți în exploatare. Ne referim la Uzi
nele „Timpuri noi" București care au dat 
derogări de la documentație, în detrimen
tul calității, pieselor de motoare stabile, 
Uzinele „Tractorul" Brașov, pentru nu
meroasele modificări făcute la tractorul 
U—650 și „Semănătoarea" București pen
tru derogările aprobate la semănătorile 
S.P.C.-6.

In perioada actuală, unitățile agricole 
lucrează intens la pregătirea tractoare
lor și celorlalte mașini ce urmează a fi 
folosite în campania lucrărilor de primă
vară. Luna februarie constituie etapa fi
nală a reparațiilor acestor utilaje și, în 
consecință, este necesar ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini — prin
cipalul furnizor al pieselor de schimb — 
să ne livreze fără întîrziere reperele con
tractate.

Ing. VASILE BRATU

cului de bază al agriculturii, care cuprin
de tractoare UTOS-26 și 27 și U 650. Pe 
total, direcția generală automobile, trac
toare și rulmenți a depășit în 1964 pla
nul pieselor de schimb cu aproximativ

RĂSPUNSURI CARE CER 1NCĂ UN RĂSPUNS
2 la sută; așadar, in luna ianuarie 1965 
reparația tractoarelor UTOS 26 și 27 și 
U 650 nu putea fi împiedicată din lipsa 
pieselor de schimb.

Uzina „Tractorul“-Brașov are însă ne- 
realizări importante la reperul arbore 
motor din cauza calității riecorespunză- 
toare a oțelului care, fiind elaborat ne
corect de către Combinatul siderurgic 
Hunedoara, majoritatea arborilor au pre
zentat fisuri după forjare.

De asemenea, Uzina „Tractorul“-Bra- 
șov nu a realizat puntea din spate la 
tractoarele UTOS 26 și 27, însă restanțele 
din luna ianuarie a.c. au fost recuperate 
pînă la 13 februarie. S-au luat măsuri 
ca pînă la sfîrșittil trimestrului I 1965 
uzina să recupereze toate restanțele la 
acest reper. Restul de 5 repere din cele 
12 restante în luna ianuarie s-au recupe
rat pînă la 10 februarie 1965 și se asigură 
realizarea integrală a sarcinilor contrac
tuale pe luna în curs.

Intr-adevăr, axul servo-direcție de la 
tractorul U-650, pînă la 1 iulie 1964 a 
prezentat frecvente cazuri de rupere. 
După 1 iulie 1964 acest reper a fost re- 
proiectat și s-au înlăturat complect ru
perile în exploatare.

Ne însușim critica privitoare la cali
tatea produselor Uzinei „Timpuri noi" și 
întreprinderii mecanice de utilaj Medgi
dia, care au acordat derogări în detri
mentul calității produselor. S-au luat 
măsuri ca serviciile constructor-șef din 
aceste uzine să nu mai dea derogări de
cît cu aprobarea directorului conducă
tor. De asemenea, s-a pus în vedere 
tovarășilor directori și ingineri șefi ai 
acestor uzine să restrîngă la maximum 
derogările, ele urmind să fie aprobate 
numai în cazul schimbărilor de materiale 
prevăzute în documentație și imposibil 
de aprovizionat. S-a mai dispus ca în ca
zul lipsei unui material, înlocuirea și, 
deci, derogarea ce o aprobă să se facă 

cu materiale care au caracteristici supe
rioare.

Ing. GHEORGHE TRICĂ

bicide pentru că Consiliul Superior al 
Agriculturii nu a acceptat pînă la 24 
ianuarie a.c. unele propuneri ale noastre 
cu privire la rezervoare, pe care uzina 
le făcuse cu 7 luni în urmă. S-a găsit 
totuși o soluție bună. In prezent uzina 
execută rezervoarele din oțel protejat cu 
vopsea clor-cauciuc. Astfel toate semă
nătorile din acest an vor avea rezervoare 
de oțel și instalații de ierbicide. Ca ur
mare a unor sesizări făcute de beneficiari, 
colectivul uzinei noastre se străduiește în 
continuare să perfecționeze calitățile a- 
cestei mașini, în scopul atingerii unei 
performanțe de producție cît mai ridi
cate. In scrisoarea de răspuns trimisă 
Consiliului Superior al Agriculturii noi 
am arătat că s-au luat deja măsuri ca 
aparatul de distribuție, discul distribui
tor, să se monteze cu 7 orificii de 5,5 mm 
în diametru. De asemenea, uzina a reali
zat. un sistem mai bun la furca de re
glaj de curățat boabele la discul distri
buitor, conform proiectului omologat. O- 
dată cu trecerea la fabricarea roților prin 
ștanțare, care va începe în curînd, nu va 
mai fi nevoie nici de cheia pentru strîn- 
gerea roților de lanț. Firește însă că pe 
linia îmbunătățirii calității produselor noi 
se mai pot face încă multe alte lucruri.

Cele sesizate sînt juste și întregul nos
tru colectiv va face totul ca mașinile care 
vor ieși de acum încolo pe poarta uzinei 
să poarte amprenta unei înalte calități 
de fabricație.

Ing. ION CAP Al IN A

adunare generală U.T.M. deschisă la ser
viciul control tehnic al calității, la care 
au participat toți secretarii U.T.M. și res
ponsabilii cu producția și calificarea din 

comitetele organizațiilor de bază. In ca
drul acestei adunări s-a dezbătut pro
blema calității mașinilor în general și în 
special a produselor noi intrate în fabri
cație. Cu acest prilej s-au stabilit măsuri 
concrete, dintre care amintim :

• Toate reperele trimise către atelie
rele de montaj să fie controlate și veri
ficate după documentația tehnică. Acolo 
unde se constată că sînt necorespunză
toare, să fie refuzate și să se poarte 
discuții cu întregul colectiv care le-a 
executat.

• Controlorii — dintre care peste 50 
sînt tineri — să fie dotați cu toate apa
ratele de control și verificat și, în mod 
deosebit, cu documentația tehnică. Așa 
se vor evita aprecierile după... ochi și 
fiecare va avea certitudinea unui control 
eficient, cu maximum de exigență.

La cursurile de ridicare a calificării 
din cadrul Serviciului de control tehnic 
al calității sînt cuprinși toți tinerii con
trolori. Organizația U.T.M. se va îngriji 
îndeaproape ca frecvența acestora să fie 
cît mai bună, iar lecțiile predate să fie 
aprofundate prin studiu continuu.

Comitetul U.T.M. al uzinei își însu
șește cele relatate în articolul „Adresa : 
Uzinele „Semănătoarea" și va lua și alte 
măsuri care să ducă la îmbunătățirea 
continuă a activității tinerilor în proce
sul de producție.

MIHAI CONSTANTIN

i esizarea cuprinsă în articolul
i publicat în ziarul „Scînteia ti-
■ neretului" cu privire la livra- 
| rea cu întîrziere, de către uzi-

MUB ’ na noastră, a unoi piese de
I schijă necesare reparațiilor la 

tractoare și mașini agricole este 
justă. Față de termenele prevăzute în con
tracte, noi am rămas în restanță la arborele 

cotit cu 28 de bucăți. La linii paliere, din 
15 bucăți s-au livrat doar 12, din cauza 
lipsei cuzineților de etanșare, care nu ne-au 
fost furnizați în termen de întreprinderile de 
aprovizionare. La celelalte repere obligațiile 
contractuale au fost respectate întocmai. De 
fapt, pentru unitatea noastră, nerespectarea 
contractelor nu constituie o caracteristică. 
Noi am primit din partea beneficiarilor nu
meroase scrisori de mulțumire pentru că am 
livrat piesele de schimb la timp și bine re
condiționate.

Totuși, situația existentă acum este nesa
tisfăcătoare și pentru îmbunătățirea ei au o 
serie de măsuri:

• S-a pus la punct în cadrul uzinei tur
narea și confecționarea cuzineților la etan
șate.

• Pentru scurtarea termenelor de predare 
a pieselor de schimb, venite spre recondițio- 
nare, lucrul a fost organizat în trei schim
buri. S-a asigurat asistența tehnică necesară 
și pentru schimburile doi și trei.

• S-au întocmit grafice de urmărire pe 
flux tehnologic, indieîndu-se viteza de lucru 
pentru fiecare operație.

• Ne-am preocupat cu mai multă atenție 
de ridicarea calificării muncitorilor.

în desfășurarea procesului de producție 
uzina noastră întîmpină însă unele greutăți 
din partea bazelor de aprovizionare, care nu 
ne trimit la timp unele piese ca: termometie, 
volane, garnituri inelare asamblate, fazete, 
traversă frontală UT^S 26 și altele. Ne-am 
adresat și bazele: și întreprinderilor din alto 
regiuni (Baza de aprovizionare Oradea. Uzi
nele ..Tractorul" Brașov), dai situația nu este 
încă pe deplin rezolvată.

Considerăm, lotuși, că măsurile luate ne 
voi permite să ,ne achităm în cel mai scurt 
timp de sarcinile pe care le avem în pregă
tirea campaniei agricole de primăvae

Ing. GHEORGHE GAVAN 
directorul Uzinei de reparații Galați
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Pregătirea profesională
la nivelul tehnicii moderne

V HARFT 
corespondent voluntar

întreprinderea de transport auto utilaj — în vizită la Mu
zeul de istorie din orașul Ploiești

DIN MATA

O discuție, pe cit de interesantă pe aii! de 
Băbeănu, secretara eoni; ierului U.T..M. de
lase din Lugoj, se consultă cu linăra muncitoare 

van, despre unele probleme privind calitatea t

Din experiența propagandiștilor 

EXPUNERI
PE ÎNȚELESUL 

TINERILOR
îndeplinesc pentru prima o*ră munca de propaganda., 

la un cerc de invâțâmint politic. Ua lucru îmi e clar : 
expunerile, convorbirile trebuie făcute ta ața fel inel: 
tinerilor să le placă și mai ales să aibă ce învăța. Iată pe 
scurt cum procedez eu. Mai tatii, pentru a putea face o 
expunere interesantă, pe înțelesul tinerilor, studiez atent 
lecția din manual. Nu mă rezum numai la aceasta. Citesc 
ziareje, diverse broșuri, dar mai ales studiez cu multă 

,atenție documentele de partid și de staț care- apar. îmi 
schițez apoi pe caiet ideile principale, după care fac expu
nerea. La prima lecție, am adus in fața tinerilor și harta 
R.P.R. Expunerea a fost mai mult o călătorie imaginară pe 
harta patriei. Tot la această lecție am organizat o mică 
expoziție cu fotografii decupate din ziare și reviste care 
ilustrau viața nouă a patriei noastre.

La o altă lecție, „Pagini din trecutul de luptă a poporu
lui nostru", m-am gîndit mult cum să fac expunerea 
pentru ca aceasta să fie cit mai interesantă. M-am consul
tab cu seeretarul comitetului U.T.M. El mi-a sugerat ideea 
să-l invit pe tovarășul instructor al comitetului raional de 
partid, pe președintele cooperativei agricole să vorbească 
tinerilor. Așa am și făcut. Cum era și firesc, tinerii au as
cultat cu mult interes cele relatate, au pus numeroase 
întrebări. în încheierea acestei întîlniri, ca o concluzie a 
acesteia, i-am ajutat pe tineri să rețină principalele idei ale 
temei expuse. Rezultatul : la convorbire au participat 
aproape toți membrii cercului și in discuții au făcut dese 
referiri la cuvîntul invitaților noștri.

Dezbaterii problemelor studiate, in strinsă legătură cu 
principalele preocupări ale cooperativei agricole de produc
ție, cu viața și munca tinerilor, eu îi acord multă atenție. 
In acest scop, am căutat să-i cunosc bine pe toți tinerii 
din cerc, preocupările lor. Aproape zilnic trec prin 
sectorul zootehnic unde, din cei 21 de tineri care lucrează 
aici, 14 sînt cursanți la cercul politic pe care il conduc. 
Vorbind despre contribuția pe care o pot aduce tinerii la 
obținerea unor producții sporite în toate sectoarele coope
rativei agricole de producție, am dat numeroase exemple 
despre hărnicia, dragostea cu care muncesc in cooperativa 
agricolă de producție, tineri ca Alexandrina Prodan Marin 
Oprea, Aurel Alexe și alții. întotdeauna am in vedere ca 
fiecare exemplu concret pe care il dau să îl ajute pe tinăr 
să înțeleagă mai bine ce trebuie să facă el practic pentru ca. 
să se întărească continuu cooperativa noastră.

La tema privind dezvoltarea economică a tării noastre, 
atît înaintea expunerii, cît și după, am vizionat impreur.â 
cu tinerii diverse jurnale de actualitate, crgar.i- 
zînd după fiecare vizionare scurte discuții.

Folosind aceste metode, expunerile sint mai atrac
tive, tinerii participă cu interes la ele. Dovada e șl faptul 
că pînă acum nici un cursant nu are vreo absent? de la 
învățămîntul politic.

FLORICA 8AMOIUL 
propagandistă, comun» Drids 

regiunea București

I
n satele raionului
Botoșani își des
fășoară activitatea 
un număr însem- 

I nat de cercuri 
politice U.T.M. — 
și multe dintre 

ele au o bună activitate — in 
care au fost cuprinși mai bi
ne de 3 000 de tineri. Totuși, 
cea mai mare parte a tineri
lor de la sate au rămas în a- 
fara cercurilor politice. Toc
mai de aceea, comitetul raio
nal U.T.M. și-a propus orga
nizarea unui număr de 114 
cicluri de conferințe, în care 
să fie cuprinși peste 7 000 de 
tineri de la sate.

La comitetul raional U.T.M. 
există în această privință și o 
situație în care se arată că 
din cele 114 cicluri de confe
rințe, la 28 a fost expusă cite 
o conferință, la 22 cite 2, iar 
la 64 de cicluri cite 3 și 4 con
ferințe. Corespunde aceast? 
situație realității din organi
zațiile de bază ? Pentru a răs
punde la întrebare am făcu! 
un raid prin mai multe orga
nizații U.T.M. Iată pe scurt 
rezultatul:

în comuna Sulița în acest 
an s-a stabilit ca toți cei 240 
de utemiști, cît și un număr 
mare de tineri, care nu sînt 
membri ai organizației, să 
participe la ciclurile de con
ferințe. într-adevăr, pînă a- 
cum mulți dintre tineri au 

avut posibilitatea să audieze 
conferințele „Ce-a dat regi
mul democrat popular tinere
tului" și „Tineretul partici
pant activ la opera de desă- 
vîrșire a construirii socialis
mului". Dar mai departe, ce 
vor mai audia tinerii ? La a- 
ceastă întrebare nu a putut să 
răspundă precis nici secreta
rul comitetului comunal 
U.T.M., Ilie loan, nici Gheor- 
ghe Nichifor, secretarul comi
tetului organizației U.T.M. din 
cooperativa agricolă de pro
ducție. Tov. Crețu Mihai, in
structorul comitetului raiona 
U.T.M., ne-a arătat un tabel 
încredințîndu-ne că una din 
teme a fost dată unui lector 
să o pregătească. Este bine că 
instructorul comitetului raio
nal .cunoaște situația ciclurilor 
de conferințe. Este greșită în
să metoda de a dirija per
sonal pregătirea și expune

ara-rterlst:: preee-

ea al întregit noa
stre industrii de 
altfel — este ridi

carea nivelului tennic al pro
ducției. Noile construcții in
dustriale. cele reconstruite au 
atins un înalt nivel de meca
nizare și automatizare. Pro
blemele complexe pe care le 
ridică exploatarea utilajului, 
întreținerea lui. varietatea 
produselor ca și promovarea 
continuă a tehnicii noi, ne
cesită o permanentă pregătire 
profesională a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor.

Comitetul regional U.T.M. 
consideră acțiunea de ridi
care a calificării profesio
nale a tinerilor drept, una, 
din sarcinile de cea mai mare 
importanță ce revin organiza
țiilor U.T.M. din întreprinderi, 
îndrumarea, sprijinirea orga
nizațiilor U.TM. în îndeplini
rea acestei sarcini, noi am fă
cut-o avînd în vedere cerințe
le specifice ce stau în fața 
fiecărei ramuri industriale, a 
fiecărei întreprinderi, pentru 
realizarea unor produse de 
calitate superioară.

Avînd in vedere că in indu
stria constructoare de mașini, 
metalul este materialul de 
bază și pentru că 30 la sută 

O situație bine adusă din condei

și un stil de muncă discutabil
rea unor conferințe și de 
a nu ajuta comitetul U.T.M. 
pentru a-și organiza activita
tea. Bine era dacă, odată sta
bilite temele pentru ciclul de 
conferințe, comitetul organi
zației de bază U.T.M. ar fi fost 
ajutat să stabilească de la în
ceput, cu sprijinul comitetului 
de partid, cine pregătește fie
care expunere în parte, să se 
sfătuiască cu lectorii pentru a 
găsi acele modalități de pre
zentare care să trezească in
teresul tinerilor, să-i ajute să 
nțeleagă mai bine conținutul 

de idei al temei respective.
Dar acesta nu este singurul 

exemplu. Chiar ta unele or
ganizații ta care comitetul ra
ional U.TM. consideră că ci
clurile de conferințe stat bine 
organizate, lucrurile nu se 
prezintă... prea bine. La Simi- 
nicea sînt organizate două 
cercuri politice, unul „Să ne 

din producția de metal a în
trecu țări revine regiunii Ba

zai ne-am îndreptat aten
t-a ta prunul rtad spre spriji
nirea organizațiilor de bază 
U.TJt. din întreprinderile si
derurgice.

Din inițiativa organizațiilor 
U.T.M., a comitetelor de sindi
cat ta aceste întreprinderi 
a căpătat o largă răspîn- 
dire metoda organizării 
operative, cu sprijinul unor 
specialiști cu înaltă califi
care, a unor expuneri, de
monstrații practice care să 
răspundă cerințelor con
crete ale producției. La sec- 
‘ia cocserie din cadrul Com
binatului siderurgic Reșița, 
de pildă, inginerul șef adjunct 
al secției a explicat amă
nunțit tinerilor căile de redu
cere a conținutului de cenușă 
în cocs, factor care influen
țează producția de fontă și 
mai ales calitatea acesteia, 
dindu-le totodată o seamă de 
îndrumări practice. La secția 
oțelărie a aceluiași combinat 
tinerilor le-a fost prezentată 
expunerea: „Căile de scurtare 
a duratei de elaborare a șar
jelor", iar la laminoare „La
minarea la toleranțe restrîn- 
se". La Uzinele metalurgice Ti
mișoara, în anul trecut, ti
nerii au audiat 23 de expu
neri. Pe lingă sarcina de a lă
muri unele probleme concre
te ridicate de procesul de pro- 

cunoaștem patria socialistă", 
iar al doilea, de studiere a 
Statutului U.T.M. — in care 
sînt cuprinși 64 de tineri. în
tr-adevăr aceste cercuri, con
duse de propagandiștii Ciuc- 
lea Teodor și Chiriac Adrian, 
desfășoară o bună activitate, 
lecțiile sînt interesante, la 
convorbiri participă un număr 
mare de cursanți. Dar în co
mună există încă aproape 200 
de tineri care nu au putut fi 
cuprinși în cercurile amintite. 
După „evidența" comitetului 
raional U.T.M. în această co
mună există două cicluri de 
conferire în care sînt „cu
prinși" toți cei 200 de tineri. 
Practic însă și aici nici secre
tarul organizației U.T.M. de 
la cooperativa agricolă de pro
ducție, Grigoraș Radu, nici 
alți tovarăși din comitetul 
U.T.M. nu știu nimic în legă
tură cu ciclurile de conferin

Radu Bălan,
piim-seeretar al Comitetului regional Banot al U.T.M.

mate- 
materiaie 
sprijinul

Și 
ta 

întreprinderilor

ducție ta fiecare sector ta 
parte, expunerile amintite au 
avut și menirea de a-i ajuta 
să-și însușească metode noi 
de muncă care asigură crește
rea productivității muncii și 
mai ales o creștere continuă 
a calității produselor.

în multe întreprinderi din 
regiunea noastră, („Electromo
tor", Industria linei din Ti
mișoara, „30 Decembrie" — 
Arad și altele), au fost in
troduse în producție 
rii prime 
noi. Venind 
conducerii 
care au luat o seamă de mă
suri pentru .pregătirea munci
torilor, inginerilor și tehnicie
nilor, în vederea folosirii ju
dicioase în producție a mate
riei prime și materialelor noi, 
organizațiile U.T.M. în cola
borare cu sindicatul au în
treprins unele activități bune, 
interesante. La „Electromo
tor", de pildă, din inițiativa 
organizației U.T.M., cei mai 
buni specialiști ai uzinei au 
explicat tinerilor cu ae-amă- 
nuntul cum trebuie folosite 
masele plastice în construcția 
de mașini, la Uzinele „30 De
cembrie" Arad, s-au ținut ex
puneri și s-au făcut de- 

țe. Asemenea situații am găsit 
și la Dumbrăveni, Hlipiceni, 
Todireni și în alte locuri.

Ce rezultă din această si
tuație, de data aceasta concre
tă, verificată la fața locului ? 
Faptul că biroul comitetului 
raional U.T.M. a desfășurat în 
această direcție o activitate 
formală, birocratică. Secreta
rul cu problemele de propa
gandă al comitetului raional 
U.T.M., tovarășul Venter Va- 
sile, are întocmită o situație 
am putea spune, desăvîrșită. 
Pe zeci de hîrtii sînt trans
crise toate temele ciclurilor 
de conferințe din fiecare sat. 
Mai mult, sînt stabilite chiar 
și modalitățile de prezentare 
a fiecărei teme: expuneri, 
convorbiri, dezbateri sau con
curs. Dar dacă toate acestea 
corespund sau nu realității, se 
pare că nu a mai interesat bi
roul comitetului raional U.T.M. 

monstrații practice în le
gătură cu tehnologia de fabri
cație a țesăturilor din fibre 
celulozice în amestec cu fibre 
relon și rolan, s-a demonstrat 
cum trebuie folosiți cu o efi
cacitate maximă pentru cali
tatea produselor coloranții 
reactivi de diferite tipuri etc.

De o largă popularitate se 
bucură în rîndul tinerilor din 
regiunea noastră și concursu
rile „Cine știe meserie, cîști- 
gă“. Ele oferă atît concuren- 
ților cît și tinerilor care asis
tă, un bun prilej de îmbogă
țire a cunoștințelor tehnice și 
profesionale.

La stabilirea temelor pentru 
concurs, organizațiile U.T.M., 
în colaborare cu comitetele de Organizarea unui număr 
sindicat, au în vedere în pri- măre de concursuri „Cine știe
mul rînd necesitatea de a ge
neraliza metodele cele mai noi 
de muncă; pregătirea tinerilor 
pentru a face față cu succes 
sarcinilor impuse de asimila
rea unor noi produse.

La combinatul siderurgic 
Reșița de o largă popularitate 
se bucură concursurile pe me
serii „Cel mai bun turnător", 
„Cel mai bun topitor", „Cel 
mai bun sudor" etc. care au 
antrenat aproape toți tinerii 
din meseria respectivă. Aici

L-am rugat pe tovarășul Ven
ter să ne dea un singur exem
plu de conferință care s-a 
desfășurat bine și la care dîn- 
sul a participat. Nu ni l-a 
putut da. pentru că de la în
ceputul anului de învățămînt 
politic și pînă acum nu a asis
tat nici măcar la o singură 
conferință din cîte trebuiau 
expuse în cele 114 cicluri. Ur. 
asemenea stil de muncă ar 
trebui să dea de gîndit și co
mitetului regional U.T.M., ai 
cărui activiști nu rare ori au 
trecut prin acest raion.

Folosind timpul care a mai 
rămas pînă la începerea cam
paniei agricole de primăvară, 
comitetul raional U.TM. va 
trebui să ia toate măsurile 
pentru a înlătura lipsurile 
semnalate. Pentru aceasta nu 
este nevoie de ședințe 
numeroase, de analize in
terminabile. Se cere o in

s-a statornicit obiceiul ca par
ticipant să se prezinte la 
două probe: o probă practică, 
de efectuare la locul de muncă 
a unei operații, sau unui pro
dus pe măsura categoriei de 
calificare a concurentului și o 
probă teoretică. Insist asupra 
probei practice, pe care o 
vom introduce la toate con
cursurile ce se vor organiza și 
în celelalte întreprinderi, pen
tru că ea are o importanță 
deosebită. Concurentului i se 
dă să efectueze acea operație, 
să realizeze acea piesă care are 
influența cea mai mare asupra 
calității produsului finit. în 
vederea acestei probe practi
ce, organizațiile U.T.M. de la 
Combinatul siderurgic Reșița 
vin în sprijinul tinerilor or- 
ganizînd demonstrații practi
ce, invitînd tineri ingineri 
pentru 'a da consultații etc 

meserie, cîștigă" a mai avut 
ca efect și dezvoltarea pasiu
nii tinerilor pentru studierea 
literaturii tehnice de speciali
tate. La stațiile de radio-am- 
plificare sînt prezentate cu 
regularitate cărțile tehnice, 
ultimele noutăți sînt expuse 
în vitrinele aflate la fiecare 
loc de muncă.

Dar organizațiile U.T.M- nu 
s-au rezumat numai să reco
mande tinerilor să citească 
cărți tehnice ci îi și ajută să 
pătrundă înțelesul acestora. 
Noi apreciem în acest sens 
inițiativa organizațiilor U.T.M. 
de la „Electromotor", Combi
natul siderurgic Reșița, „Te- 
ba“ — Arad etc. în aceste 
unități, fiecare tînăr inginer, 
mobilizat de organizația 
U.T.M., ajută pe 5—6 tineri, 
îndrumîndu-i în studiu, lă- 
murindu-le eventualele ne
clarități, dar mai ales spriji- 
nindu-i să aplice în produc
ție cele învățate.

în întreprinderile regiunii

Elevii tac, de obicei, propu
neri interesante privind 
activitatea organizațiilor 
U.T.M. Tocmai de aceea, Iu- 
lia Jacu, secretara comitetu
lui U.T.M. de la Școala me
die nr. 15 din Capitală, îi 

consultă cu regularitate
Foto : GR. PREPELIȚĂ

tervenție operativă, imedia
tă. Ar fi bine, de pildă, ca 
membrii biroului comitetului 
raional, ceilalți activiști, mem
brii comisiei de învățămînt 
politic să fie repartizați pe 
cîte o comună și să ajute or
ganizațiile de bază pentru a 
reglementa situația, să ceară 
sprijin comitetelor de partid 
pentru a găsi lectorii cores
punzători care să prezinte 
măcar o parte din temele pro
puse pentru ciclurile de con
ferințe. Este necesar, totodată, 
să fie mai riguros respectate 
indicațiile C.C. al U.T.M. ca 
activiștii cu o bună pregătire 
să prezinte expuneri în fața 
tinerilor. în același timp, 
poate fi folosită cu bune re
zultate și experiența acelor co
mitete raionale U.T.M. care, 
cu sprijinul cabinetelor raio
nale de partid, au trimis în 
organizațiile de bază U.T.M. 
lectori (profesori, ingineri, 
medici, juriști) care au pre
zentat in fata tinerilor expu
neri cu un bogat conținut 
educativ.

Lăsînd hirtiile de o parte, 
ajutînd mai concret fiecare 
organizație de bază, biroul, 
activul comitetului raional’ 
U.T M. pot să realizeze 
practic ce este așternut pe 
hîrtie.

AURELIA CĂRUNTU 

noastre lucrează muncitori 
pricepuți. cu o bogată expe
riență in producție. Pentru ca 
această experiență să fie cu
noscută și folosită de toți ti
nerii, organizațiile U.T.M. ini
țiază, împreună cu organele 
sindicale, acțiuni de generali
zare a ei. La filatura de mă
tase naturală din Lugoj, nou 
construită, au fost puse în 
funcțiune mașini și utilaje de 
un înalt nivel tehnic. Mulți 
tineri repartizați să lucreze la 
aceste mașini nu aveau expe
riența necesară. La propune
rea organizației U.T.M., con
ducerea întreprinderii a ac- 

* ceptat ca aceștia să lucreze 
un timp sub supravegherea 
unor muncitori cu experiență, 
care să-i ajute în cunoașterea 
și mînuirea noilor mașini.

Nu m-am referit de loc în 
rîndurile de față la cursurile 
de ridicare a calificării pro
fesionale nu peiftrii că acestea 
ar avea o importanță mai 
mică. Dimpotrivă. Mobilizarea 
tinerilor la cursuri, sprijini
rea conducerilor întreprinde
rilor în organizarea cursurilor 
diferențiat, în funcție de gra
dul de calificare al tinerilor, 
de cerințele concrete ale pro
ducției în fiecare întreprin
dere, secție sau atelier, sint 
sarcini cărora comitetul re
gional, comitetele raionale și 
orășenești, organizațiile de 
bază din întreprinderi le a- 
cordă o deosebită atenție. 
Am insistat însă mai mult 
asupra altor forme și mijloa
ce, pentru că, așa cum a su
bliniat și recenta Plenară a 
C.C. al U.T.M., în ridicarea 
calificării profesionale a ti
nerilor trebuie să desfășurăm 
o muncă diferențiată. Și în 
acest sens, comitetul regional 
U.T.M., comitetele raionale, 
toate organizațiile de bază din 
întreprinderile noastre indus
triale, vor persevera în acti
vitatea lor viitoare-

Seară cultural- 
distractivă

proape în fiecare 
seară, la căminul 
cultural, la bi
bliotecă, se orga
nizează activități 
interesante la ca
re participă nu

meroși tineri din comuna 
Jurilovca.

Comitetul comunal U.T.M., 
comitetul U.T.M. de la între
prinderea piscicolă și condu
cerea căminului cultural, în 
planul comun de muncă și-au 
prevăzut organizarea cu re
gularitate a unor programe 
cultural-artistice, educative, la 
care tinerii cooperatori agri
coli și pescari să participe cu 
plăcere. Atît la stabilirea pro
gramelor cît și la pregătirea 
lor, cele două comitete U.T.M. 
antrenează un mare număr de 
tineri. Iată cum s-a desfășu
rat o seară distractivă. Ingi
nerul Grosu Emilian a pre
zentat expunerea : „Prietenie, 
tovărășie, dragoste". O temă 
care a captivat atenția tutu
ror tinerilor. Expunerea s-a 
referit la cazuri concrete din 
comună, la comportarea de 
fiecare zi a tinerilor. S-au 
pus întrebări, s-au purtat 
discuții. A urmat apoi un con
curs al recitatorilor. în con
tinuare tinerii au participat 
cu multă plăcere la concursul 
„Cine dansează mai frumos" 
și la jocurile distractive.

A fost o seară plăcută, in
structivă. Comitetul comunal 
U.T.M. și comitetul U.T.M. de 
la întreprinderea piscicolă Ju
rilovca și-au propus să organi
zeze cu regularitate asemenea 
seri distractive asigurindu-le 
de fiecare dată un bogat con
ținut educativ.

C. DOLNICEANU 
corespondent voluntar
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Șomajul în rindul
tineretului din S.U.A.

roblema șomajului 
în rîndurile tinere
tului american con
stituie o preocupare 
a autorităților 
vernamentale

gu- 
din

Washington. Pre
ședintele Johnson a abordat acea
stă chestiune într-unul din mesa
jele prezentate Congresului în 
acest an. Sub titlul Continuă să
existe prea puține slujbe pentru 
tineri" ziarul „NEW YORK TI
MES'" a publicat recent un edi
torial în care scrie, printre al
tele :

„Ușoara reducere a procentu
lui șomerilor în cursul lunii tre
cute nu poate să elimine previzi
unile că șomajul se va menține 
în tot cursul anului în jurul unui 
procent de 5 la sută (din totalul 
forțelor de muncă N. R.) chiar 
dacă activitatea de afaceri va în
registra o nouă creștere.

Elementul cel mai îngrijorător 
în tabloul locurilor de muncă —
continuă ziarul — îl constituie 
perpetuarea excluderii de la 
orice slujbă mai bună a tinerilor 
care au terminat școala. Un pro
cent de 15 la sută din toți ti
nerii care caută de lucru nu pot 
să găsească un serviciu — cifră 
care a rămas neschimbată în 
ciuda recordului înregistrat anul 
trecut"". Ziarul își exprimă păre
rea că o serie de organisme noi 
create de guvern pentru tineri 
„oferă cel puțin speranța că un 
număr din acești tineri ar putea, 
printr-o pregătire și educație a- 
decvată să devină membri pro
ductivi ăi societății"".

Demonstrație 
a studenților 

din Lima

s tudenții 
tatea 
Lima

miercuri o

de la Universi- 
San Marcos din 

au organizat 
demonstrație de

protest împotriva modificărilor 
regulamentelor privind exame
nele de admitere. Intre stu-
denți, care au baricadat intră
rile în universitate, și politie, 
au avut loc ciocniri.

Simpozion internațional

Pentru asigurarea păcii 
și colaborării intre popoare
în sala Adunării Generale 

a O.N.U., în prezența delega- 
ților statelor membre ale 
O.N.U. s-au deschis miercuri 
lucrările Simpozionului inter
național asupra problemelor 
asigurării păcii și înțelegerii 
între popoare organizat de 
secțiunea americană a Centru
lui de cercetări a instituțiilor 
democratice. La dezbateri iau 
parte lideri politici, savanti 
și oameni de cultură din nu
meroase țări ale lumii. Parti- 
cipanții au fost salutați de se
cretarul general al O.N.U.. U 
Thant, și de președintele ac
tualei sesiuni a Adunării Ge
nerale, Alex Quaison-Sackev.

în ședința din prima zi a 
luat cuvîntul vicepreședintele 
Statelor Unite, Hubert Hum
phrey. El s-a pronunțat în 
favoarea unei ..întăriri a 
O.N.U. ca mecanism de men
ținere a păcii". Vicepreședin
tele S.U.A. a declarat că lu
mea trebuie să caute încheie
rea unor noi acorduri în di
recția reducerii încordării in
ternaționale. El a arătat, tot
odată, că trebuie întreprinse 
noi eforturi „pentru înfrânge
rea obstacolului pentru pace 
pe care-1 constituie prăpastia 
economică dintre țările indu
striale și cele în curs de dez- . 
voltare", printre altele prii1 - 
lărgirea posibilităților de co
merț ale acestor țări.

în ședința de joi a simpo- 
-----•-----

Acord
de colaborare 
polono-belgian
BRUXELLES. După cum a- 

nunță agenția PAP, la 17 fe
bruarie, în încheierea vizitei 
oficiale în Belgia a ministru
lui afacerilor externe al R.P. 
Polone, Adam Rapacki, a fost 
semnat un acord polono-bel- 
gian de colaborare economică, 
industrială și tehnică.

Cele două părți se obligă să 
contribuie la dezvoltarea co
laborării în special în dome
niul industriei, transporturi
lor și agriculturii.

zionului a luat cuvîntul sa
vantul american Linus Pau
ling, laureat al Premiului No- 
beL „Omul — a spus el tre
buie să găsească războiului 
o alternativă rațională și mo
rală*. Atrăgând atenția asu
pra pericolelor înarmării ato
mice și a războiului nuclear, 
e! a declarat că omenirea va 
atinge un stadiu în evoluția 
civilizației în care războiul va 
fi interzis in lume, ffbrbitorul 
s-a pronunțat in favoarea în
cetării cursei înarmărilor și a 
cerut ca sumele destinate 
înarmării să fie alocate pen
tru ajutorarea popoarelor care 
trăiesc în mizerie și sărăcie.

0 nouă acțiune agresivă 
împotriva R. 0. Vietnam

HAN OI 18 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că la 18 
februarie, ora 0,30 patru nave 
aparținînd Statelor Unite și auto
rităților de la Saigon au pătruns 
în apele teritoriale ale R.D. Viet
nam, atacînd o comună din pro
vincia Nghe An. Io urma ripos
tei prompte a unităților de coas
tă, navele s-au retras spre sud, 
dar au fost interceptate de am
barcațiunile de patrulă ale ma
rinei R. D. Vietnam, care au a- 
variat două din cele patru nave.

înaltul comandament al Ar
matei populare vietnameze a 
transmis Comisiei internaționale 
pentru Vietnam un protest ener
gic împotriva acestui nou act de 
provocare la adresa R.D. Viet
nam, cerîndu-se ca S.U.A. și au
toritățile de la Saigon să pună
capăt unor asemenea acțiuni și 
să aplice în mod corect acordu- 

I rile din 1854 de Ia Geneva. ,
M,

întoarcere spre Europa"?
Expresia ,,construire de punți' intre Marea Brî- 

tanie și Europa, după recenta lansare a acesteia 
de către premierul britanic Harold Wilson, a de

venit astăzi o temă frecvent dezbătută in presa și in 
cercurile politice de aici.

Michael Stewart, amutnl de 
externe, a reluat-o intr-o cucîn- 
tare rostită la Clubul presei par
lamentare, precizind insă că in 
actualele condiții intrarea Marii 
Britanii in Piața comuni nu poe
te fi luată „practic in coruide- 
rație~. Modul in care a fost 
abordată această temă a permis 
să se constate existența unei di
ferențe de principiu intre pozi
țiile laburiste și cele conserva
toare. Astfel, referindu-se la re
centa pledoarie a șefului opozi
ției conservatoare. Sir Alec Dou
glas Home, in favoarea apropie
rii de Europa occidentală, Mi
chael Stewart a afirmat că atitu
dinea acestuia nu. a fost îndea
juns de clară și a întrebat dacă 
el înțelege ca Marea Britanic să 
se alăture unei Europe aliate, ca 
unitate de apărare și putere se
parată de Statele Unite. Un ase
menea punct de vedere, a arătat 
ministru? de externe, nu este 
avantajos nici pentru Marea Bri- 
tanie nici pentru Europa și nici 
pentru Statele Unite ; cu alte cu
vinte, el a reafirmat încă o dată 
poziția laburistă de a nu încuraja 
tendințele europene urmărind 
crearea unui echilibru intre

Europa Occidentală și Stat«4» 
Unite.

Privind problema dm alt urgh-, 
ziarul „GL A RD IAN" intr-un co
mentariu publicat joi. emite ipo
teza că ,-dacâ Harold Wtlsc-i ar 
opta acum pentru apartenența ca 
membru cl Europe-, în loc ce 
dependență față de America, el 
ar putea conta probabil pe as 
puternic sprijin cl cpodției, spre 
a descuraja astfel orice defecțiu
ne in rindul propriului an 
partid'. Autorul
— John Grigg — se praontă 
pentru apropierea și apoi cbâar 
alăturarea la Piața corn—â m
primul rind pe calea rnh-A-i. 
tirh relațiEbr cu Franța. rnerxb- 
nind că în această direcție s-a« 
Și făcut de altfel arm—p pasc 
încurajatori. „Pentru Mereu r-- 
tanie — sene ei — cafe* spre 
Europa ca fi detdâei etmuri 
cina ne com lega soarta de Frm.- 
ta. Poarta de rxrzre este rc~ 
nu BruxeUeU.

I I'TU RODESCU

ftre 1-3 arre
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Colaborarea 
nordică
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gxtrr.iuiur. Ssrae Hryri Uigupiu, 
a cecreoc că a accex>-
CaC resâreaswa de a nocd

troc, ca coadatia respec
tăm; praapcioc ha Atrtirk și 
aâe cocscxațsex. roeatiaerii arăta
tei b afaca artrestăța pebtire etc.

Wilson va vizita 
Franța

U.-grota a afnaat că proHeroa

airehiia era «ac
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'a efect

rrarra care var 
ăe roaroe". cușă 
"rose acestea, a 
Cxaâa. i j

ața agenția T ASS. h 
aval aparțineai sobetâț

zn a-

J« 
trivit 
mul 
Wibon. 
capitala Franței mtn
pribe. Wifeoc. care 1 
de mgrsri-jf de 
Michael Stewari- va 
vederi cu președeteă 
primul ta:i"i«tru. Foapodou. f 
ministru! afacwzcr ette 
Coove de Mxzvăfe.

Convrxbu-Je sur pcfețmă 
larg srh—j» de xeoen asu 
princpaJefcc pnxveDe -Tta 
ționale pvecca K ascoea sate, 
alianței -rL-v-re jî Esroper c 
den tale.

pe ac-
țgini „Vahnet" a avat loc festi
vrtatea lansăm la apă a unei 
save cu un deplasament de 
3 500 tone pentru transportul 
nat rriaiului lemnos destinată
Uniunii Sovietice. Acesta este al
patrulea cargobct din cele șase 
comandate de U.R.S.S.

LAOS. Trupe e.-=—ex-
tale coatro.'icd o rres-zd pe 
una din străzile prtnzzxle ce 
orașului Viruritrue, :-a câteva 
zile după kriitura de stat 

neretwiă

■
 rumul parcurs de 

Oman pînă în pre
zent este marcat din 
loc în loc cu mo
mente de dramati
că tensiune. Terito
riul cunoscut sub 

numele de Oman (partea de sud- 
est a peninsulei Arabe avînd o 
suprafață da -212 000 km p și o 
populație de circa 550 000 locui
tori) a fost multă vreme inde
pendent. în cele din urmă, însă, 
englezii reușesc să-l. ocupe. După 
aceasta Omanul este declarat 
sultanat și pus sub stăpînirea 
sultanului din Mascat, omul de 
încredere al britanicilor, care 
stăpînea un mic teritoriu pe ma
lul estic al peninsulei arabe.

Situația de vasalitate apărută 
după crearea „sultanatului" Oman 
în condițiile arătate mai sus a 
generat b puternică mișcare de 
eliberare în rîndurjle populației, 
în 1913, ca urmare a luptei duse 
de triburile arabe, în regiunile 
interioare ale țării s-a format 
imamatul Oman fare s-a procla
mat independent. încercările sul
tanului din Mascat de a înăbuși 
lupta de eliberare a populației 
au rămas zadarnice cu tot spri
jinul din afară pe care l-a primit, 
în 1920 sultanul a fost nevoit să 
recunoască independența noului 
stat, sub stăpînirea sa rămînînd 
numai orașul Mascat cu circa 
5 500 de locuitori și o mică por
țiune din regiunile învecinate.

Pînă în 1955 Omanul a avut o 
existență de sine stătătoare, con
dus de un imam. în această pe
rioadă în subsolul Omanului au 
fost descoperite aramă, zinc, căr
bune, sulf și, mai ales, petrol, 
în 1949 în zonele de frontieră 
ale Omanului, neclar delimitate, 
în special în oaza Buraimi, a 
fost descoperit, de asemenea, pe
trol. Din acest moment în legă
tură cu Omanul începe o acerbă 
luptă de concurență între marile 
grupări monopoliste din domeniul

DOCUMENTAR

BOGOTA. — Grace incidente 
r-au produs cînd poliția a încer
cat să evacueze pe țăranii care 
se instalaseră pe terenurile unei 
latifundii. Precizați cu buldoze
re, polițiștii au încercat să dis
trugi colibele pe care le ridica
seră țăranii. S-au produs ciocniri 
intre polițiști și țărani. Aceștia au 
organizat o manifestație pe stră
zile orașului Caii, capitala pro
vinciei VaUe, la circa 500 kilo
metri sud de Bogota. Poliția a a- 
restat peste 100 de participanți 
la manifestație.

Drumul Omanului
petrolului, ceea ce pe plan poli
tic generează competiția dintre 
guvernele unor țări cu scopul de 
a se instala în Oman.

Cunoscînd mai bine terenul, 
prima la start a sosit Anglia. în 
prealabil ea luase unele măsuri. 
Astfel, în 1951, a încheiat cu 
sultanul Mascatului un tratat in 
baza căruia acest sultanat a de
venit protectorat britanic. în 1953 
în localitatea Fildj al Kabail a 
început construirea de tabere 
militare fortificate și depozite de 
muniții și carburanți.

După aceste pregătiri, în toam
na anului 1955 a început fai
moasa agresiune împotriva Oma
nului, agresiune care avea să 
creeze în această țară o situație 
de război care se menține pînă 
astăzi.

Cum s-au petrecut lucrurile ? 
O cerere a imamului Ghaleb Ben 
Aii de mărire a taxelor compa
niilor petroliere străine a con
stituit prilejul activizării sultanu
lui din Mascat, Said Ben Taimur. 
Acesta a fost pus să denunțe 
tratatul din 1920, prin care i se 
recunoștea Omanului existența 
de sine stătătoare, și apoi să por
nească la cucerirea prin forță a 
teritoriului omanit. în septem
brie 1955 trupele sultanului din 
Mascat și trupe engleze, coman
date de ofițeri britanici, au in
vadat, din cinci direcții, ima
matul. Trupele omaneze n-au 
putut face față invadatorilor, do
tați cu tancuri și armament mo
dern. La 15 decembrie, soldații 
străini au intrat în Nizwa, capi
tala imamatului. După ocuparea 
orașului imamul Ghaleb Ben Aii

a fost arestat și în cele din urmă 
silit să plece în exil.

Noul jug instituit cu brutali
tate după agresiunea din 1955 a 
stimit mînia omanaților. La 18 
iulie 1957 poporul s-a răsculat 
cerindu-și independența. Autori
tățile ocupante au răspuns prin- 
tr-un val de represiuni. Patriota 
din Oman au fost siliți să se re
tragă în munți unde s-a dezvol
tat actuala mișcare de partizani 
(muhajizi). mult temută de auto
ritățile din Mascat și de trupele 
străine care le sprijină.

Partizanii omanezi atacă con
voaiele trupelor britanice ,sau 
locurile unde sînt dislocate uni
tățile militare. Pe zi ce trece așa- 
numitele trupe de pedepsire su
feră pierderi tot mai mari în 
morți și răniți ; de asemenea, ele 
pierd materiale și armament. Zi
lele trecute biroul din Cairo al 
imamului din Oman a difuzat 
știri referitoare la intensificarea 
luptelor. Astfel, într-un interval 
scurt patrioții omanezi au izbu
tit să distrugă în parte baza mi
litară engleză din Masira și să 
incendieze un mare rezervor de 
petrol din Mascat. Acțiuni ase ■ 
mănătoare au fost întreprinse și 
în alte părți ale teritoriului.

în 1957, țările arabe au ridicat 
problema Omanului Ia O.N.U. 
Ele au cerut ca Omanului să i se 
acorde independență, separat de 
sultanatul Mascat, punîndu-se ast
fel capăt situației anormale 
create în urma agresiunii din 
1955, situație care a provocat 
pierderea atîtor vieți omenești. 
Opoziția Angliei a făcut ca a- 
ceastă cerere să rămînă fără re

zultat. O.X.G ș-a mărginit să 
trimită acolo tin reprezentant 
special care să se documenteze 
la fața locului asupra situației și 
să raporteze înaltului for. Con
statările sale s-au dovedit însă 
lipsite de obiectivitate.

în cele din urmă a luat ființă 
Comisia O.N.U. pentru studierea 
situației din Oman alcătuită din 
reprezentanți ai Afganistanului, 
statului Costa Rica. Nepalului, 
Nigeriei și Senegalului. Deși nu 
i s-a permis accesul pe teritoriul 
Omanului, în urma consultărilor 
avute cu omaniții din afară, prin
tre care și cu imamul Ghaleb 
Ben Aii, Comisia O.N.U. pentru 
Oman a alcătuit un raport pe 
care tocmai l-a dat publicității. 
Raportul arată că în Oman s-a 
creat „o serioasă problemă inter
națională", că „în țară nu există 
nici un fel de libertăți politice 
sau de exprimare, iar oponeații 
sînt aruncați în închisori" și că 
acestea sînt „rezultatul politicii 
imperialiste și al intervenției 
străine în Mascat și Oman".

Publicarea raportului Comisiei 
O.N.U. pentru studierea situației 
din Oman, readuce în actualitate 
soarta unui teritoriu a cărui 
populație luptă pentru înlătura
rea dominației străine. Opinia pu
blică din țările arabe ca și din 
alte țări consideră că a sosit mo
mentul să se pună capăt vărsării 
de sînge din Oman și să i se re
cunoască poporului omanit drep
tul de a-și hotărî singur drumul 
pe care să-l urmeze.

ION D. GOIA

PNOM PENH. — Consfătui
rea de pregătire a Conferinței 
popoarelor Indochinei, care s-a 
desfășurat la Pnom Penh, timp 
de patru zile, și-a încheiat lu
crările 'la 17 februarie. Consfă
tuirea a hotărit ca Conferința 
popoarelor Indochinei să fie 
convocată pentru ziua de 25 
februarie a.c. la Pnom Penh.

NEV/ YORK. — La O.N.U. s-a 
enunțat ci la 22 martie vor înce
pe la New York lucrările celei 
de-a treia conferințe a Națiunilor 
Unite în problema cositorului.

Ordinea de zi a conferinței va 
cuprinde, potrivit agenției United 
Press International, trecerea în 
revistă a operațiunilor efectuate 
în perioada care a trecut de la 
semnarea: în 1960 a celui de-al 
doilea- acord internațional privind 
cositorul, dezbaterea unor’ măsuri 
internaționale în legătură cu di
ficultățile ce s-au ivit în proble
ma cositorului și pregătirea unui 
nou acord internațional privind a- 
ceasta materie primă.

TEGUCIGALPA. — Partidul 
național din Honduras, care 
sprijină pe colonelul Osval
do Lopez Arellano, președintele 
juntei militare instalate la putere, 
după lovitura de stat din anul 
1963, a obținut victoria în ale
gerile pentru Adunarea consti
tuantă desfășurate marți în a- 
ceastă țară. Potrivit datelor ofi
ciale, candidații Partidului națio
nal au cîștigat 35 din cele 64 
mandate de deputați, celelalte re
venind candidaților Partidului li
beral, condus de fostul președin
te Ramon Villeda Morales.

de activitate și obiectivele Consiliului nordic 
au fost limitate de la începuti în locul „uniu
nii politice", statele din acest spațiu geogra
fic au preferat să creeze o adunare consul
tativă ale cărei împuterniciri se reduc la 
adoptarea de recomandări. La 13 februarie 
1953 cînd, la Copenhaga, Consiliul nordic 
ținea reuniunea inaugurală erau prezente 
doar Suedia, Norvegia. Danemarca și Islan
da. Abia în 1956, Finlanda intră în acest 
organism care prin tratatul încheiat la 1 iu
lie 1962 avea să precizeze cu mai multă cla
ritate principiile fundamentale ale colaborării 
nordice.

B anjul cooperării de pînă acum înscrie 
certe puncte pozitive. Dar cei care visau o 
..iederațre scandinavă" sînt nemulțumiți, so
cotesc Consiliul nordic drept o formulă ine- 
i race. Tot -LE MONDE DIPLOMATIQUE" 
amintea că acestui organism -in general i se 
reproșează încetineala lui și lipsa de consis
tență a boăriloc sale". Cele cinci țări au 
iiriait ConsEiului nordic misiunea de a 
cocstrzi penți care sâ le apropie. Dar fiecare 
Cin est nu a intestinnat — și nici nu inten- 
timezză — să renunțe la politica proprie. 
Ahcrdarea prooleneior internaționale se 
tace de aceea in modalități diferite. Suedia 
este o țară tradițional neutră, ceea ce na îm- 
■jîdxă pe vecina sa Norvegia să facă parte 
itin N ATO. Pentru starea de spirit din 
SrnadiT.r.ua paz elocvente reacțiile la pro- 
rortd .-trțe. imcieare multilaterale a NA.T.O. 
MHrtni de edeme norvegian arăta că gu- 
mi sin este preocupat de „consecințele 

reaEzăra proiectului F.NAf. asupra relațiilor 
(ferire Es» și Vest, precum și asupra destin- 
dera ■acordăm internaționale și a dezarma
ta . Ideea este coofcuată pe un alt plan: 
-Ptatni a cheltui mgktace financiare în 
«copoi arăm F.N„M. este nevoie de teme
ai p«lăți ie extrem de importante. După pă- 
îwe® «ea. iiewiKd temeiuri, pînă acum, 
oo există*. O^aia aceasta are circulație și 
h> Da >i urca, găsind, totodată, sprijin și în 
eeaefahe țâri nordice. Țările scandinave do
resc să-și scutească, intr-o anumită măsură, 
earner: a kx de povara cheltuielilor mili
tare de aur. proporții și, în consecință, un 
sp~t reaJst dcmmă unele din laăr.lo Jor de prj-țv» - ■ - ■

Membri: Coasuiului nordic au acordat 
prar.tate colaborării Iar in domeniul econo- 
=cc. în 1954 se sugerase chiar ideea unei 
„pace cocnxne scanăinave-. Se intenționa 
crearea unei uniuni vamale care să includă

80 la sută din produsele industriale. Planul 
fusese în principiu adoptat și se discuta lăr
girea lui pe plan agricol. Deși începuse elabo
rarea unui proiect de convenție, întreaga 
propunere avea să-și piardă actualitatea 
odată cu crearea zonei liberului schimb — 
care a numărat printre fondatorii săi Sue
dia, Norvegia și Danemarca.

îngroparea tratatului de uniune economică 
interscandinavă nu a însemnat abandonarea 
unor proiecte de interes comun (aflate încă 
în stadiul discuțiilor) ca: înființarea unei 
bănci nordice de investiții, construirea unui 
pod peste strîmtori între Malmb și Copen
haga etc. Totuși relațiile dintre cei cinci nu 
sînt lipsite de asperități. Danemarca năzu
iește să extindă exportul său de produse a- 
gricole, intenție care nu găsește aprobare în 
celelalte țări. Danemarca amenință prin gla
sul ministrului său de externe că s-ar putea 
„să fie nevoită să-și schimbe politica sa co
mercială", ceea ce s-ar tălmăci prin posibi
litatea de a se îndrepta către Piața comună. 
Suedia se pronunță pentru o mai strînsă co
laborare a țărilor nordice într-un sistem de 
legături economice capabil să asigure stabi
litatea pieții scandinave.

Reuniunea de la Reykjavik și-a cosacrat o 
bună parte a timpului studierii urmărilor 
„suprataxei" britanice, deoarece aceasta afec
tează aproximativ jumătate din exportul scan
dinav către Anglia. Guvernele celor cinci 
țări au fost chemate să-și unească eforturile 
pentru a obține înlăturarea acestei suprataxe. 
In fond, nordicii pun sub semnul întrebării 
rațiunea de a exista în continuare, în aceste 
condiții, a Asociației europene a liberului 
schimb. Un reprezentant norvegian mențio
na șocul produs în țara sa de faptul că An
glia a informat în prealabil, în legătură, cu 
introducerea suprataxei, guvernul S.U.A. și 
nici de cum pe partenerii săi din A.E.L.S. 
Protestele n-au fost, se pare, lipsite de ecou 
la Londra.

Dezbaterile din Consiliul nordic arată (cel 
puțin pînă în momentul cînd scriem . aceste 
rinduri și cînd deciziile finale nu ne-au par
venit'' că, în pofida deosebirilor generate de 
interesele specifice, cu deosebire economice, 
cele cinci țări intenționează să promoveze pe 
mai departe colaborarea între ele fără însă 
„să se îmbarce pe același vas pentru a în
frunta noile probleme ale momentului" („LE 
MONDE DIPLOMATIQUE").

EUGENIU OBREA

In iiecare an, în localitatea Sapporo din insula Hokkaido 
(Japonia)^ se desfășoară un festival „al zăpezii". Toate,obiec
tele prezentate sînt executate din zăpadă. în fotografie : ve

dere a festivalului luată din avion.

Presa ateniană
despre întrevederile 

lui Galo Piaza
upă întrevederea de 
miercuri după-a- 
miază a ministru
lui afacerilor ex
terne al Greciei 
Costopoulos cu me
diatorul O.N.U. tn

Sudan:
Demisia guvernului Khalifa
KHARTUM. — Agențiile de 

presă informează că primul mi
nistru sudanez Khatim el-Kha- 
lifa a prezentat joi Consiliului 
de Stat al Sudanului demisia gu
vernului său. După acceptarea 
demisiei Consiliul de Stat a in
vitat liderii tuturor partidelor 
politice pentru consultări în ve
derea formării unui guvern de 
coaliție. După cum se știe, mai 
multe partide politice din Sudan, 
între care Umma, Partidul națio
nal unionist și „Frații musul

mani" au cerut anterior demisia 
guvernului Khalifa.

Demisia guvernului Khatim el- 
Khalifa s-a produs în condițiile 
existenței în țară a unei situații 
confuze, creată de poziția lide
rilor partidelor din sud față de 
conferința de la Juba. întrucît 
liderii partidelor politice din Su
dan nu au căzut de acord asupra 
desfășurării lucrărilor conferinței, 
ea a fost amînată fără a se a- 
nunța o nouă dată pentru convo
carea ei-

Cipru, Calo Piaza, presa ateni
ană apreciază că au început să 
se contureze pozițiile Grițcief, 
Ciprului și mediatorului O.N.U. 
privind abordarea problemei con
flictului cipriot.

Ziarul „To Vima“ scrie că 
guvernul grec se menține pe 
poziția soluționării prin mijloace 
pașnice a conflictului, recunoa
șterii regimului de independență 
neîngrădită și autodeterminare a 
poporului cipriot, acordării unor 
garanții sporite comunității ci- 
prioților turci. Se relatează că 
părerile guvernului grec și ale 
lui Piaza coincid în ce privește 
începerea unor convorbiri direc
te între guvernul cipriot și re
prezentanții ciprioților turci. Dar 
în timp ce Piaza consideră ace
ste convorbiri ca un prim pas 
spre întrunirea unei conferințe 
mai largi, „guvernul grec, scrie 
ziarul „Kathimerini"", dorește să 
evite această conferință".

Mediatorul O.N.U; a lăsat să 
se înțeleagă faptul că este posi
bil ca și în raportul pe care ur
mează a-l prezenta la începutul 
lunii viitoare secretarului gene
ral al O.N.U; U Titani, sa inclu
dă ideea întrunirii celor 5 în vg- 
derea reglementării conflictului 
(Grecia, Turcia, Anglia și repre
zentanții celor două comunități 
ale insulei). Așa cum a declarat 
recent, scrie ziarul guvernamental 

„Elefteria"", Piaza continuă să 
considere că „soluția la care este 
necesar să se ajungă trebuie să 
fie o soluție cipriotă și nu una 
care să satisfacă Ankara sau A- 
tena“.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Atena

Aspect dc la un spectacol prezentat <bn Dar es Salaam de Ansamblul national
de dansuri din Tanzania
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