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Ștafeta constructorilor (IV) Proletari din toate țările, uniți-vă!
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„Ștafeta constructorilor" a ajuns din nou, 
după 320 de zile, pe șantierul Hidrocentralei 
„16 Februarie" de pe Argeș. Ne-am reamin
tit fiecare imagine de atunci și am compa
rat-o cu realitatea de astăzi. Totul apare 
schimbat, metamorfozat de mințile și inimile 
harnicilor constructori, dominat de pieptul 
uriaș al barajului care a atins inăițimea de 
87 de metri. Am pătruns din nou — pentru 
început — în lumea planurilor și a proiec
telor și am încercat să aducem „la zi" ceea 
ce ni se prezentase cu aproape un an în 
urmă.
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/oință și abnegație 
la baraj

...Lunile ianuarie și februarie au fost, con- 
rm graficului, destinate reviziei utilajelor, 
umarea betonului s-a întrerupt. Fabrica de 
:ton, construită sus, la cota coronamentului 
liajului, a intrat în reparație capitală. Pînă 
reluarea turnării, trebuiau să treacă 2 luni, 

ar revizia a fost terminată cu 20 de zile 
ai devreme.
Cum, cu ce forțe, în ce fel au izbutit 
nstructorii de la baraj să termine cu trei 
ptămîni mai devreme reparația ? Asta o 
■t spune ei, dar e greu să-i scoți din ta
ta lor modestie.
„Pe toți — povestește acum inginerul șef 
junct, Ion Megher — ne-a uimit capaci- 
tea de organizator a inginerului Ernest 
■nkey. Ne-a uimit, pur și simplu". Este 
rba despre un tînăr — inginerul-șef al lo- 
lui fabricii de betoane și agregate.
Lucrurile s-au petrecut așa. Inginerul Len- 
y a întocmit un plan amănunțit de exe- 
tare a reparațiilor capitale. Planul acesta 
fost discutat în adunările de partid, în a- 
nările generale U.T.M., în consfătuirile de 
□ducție. Peste tot s-a pus aceeași între- 
re : ce trebuie făcut pentru executarea re- 
rațiilor într-un termen cît mai scurt și de 
itate ? S-au dat multe răspunsuri, s-au 
rrimat multe păreri, iar meritul ingine
rii este că a știut să le aleagă pe cele 
ii bune. „Să se execute reparația pe gru- 
ri de utilaje și fiecare maistru să răspundă 
cîte un grup" — a fost o propunere. Și 

i s-a făcut. „Să se organizeze consfătuiri 
muncitorii în care maiștrii și inginerii să 

1 indicații asupra felului cum trebuie exe- 
ate reparațiile" .— a fost o altă părere, 
așa s-a făcut. Încît în momentul începerii 
rărilor, totul era pregătit pînă la ultimul 
ănunt.
ba fel a organizat munca și maistrul Ște- 
• Topală de la macaralele funicular. In fe- 
acesta se explică „misterul" prin care tur
tle la baraj au fost reluate cu mult mai 
ireme.
)dată reluată, turnarea nu va conteni 
ă la ultima benă de beton, care va 
ela coronamentul la cota plus 834 metri, 
e țelul care însuflețește și concentrează 
•rgia constructorilor de la baraj. Fabrica 
betoane, macaralele-funicular, întregul 
em de turnare funcționează, grație mun- 
colectivului de aici, ca un mecanism de 
somic.

In centrala subterană, la peste 100 de metri sub albia Argeșului se lucrează la fundațiile hidroagregatelor
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Constructorii de pe 
șantierele de locuințe 
ale Trustului regional 
de construcții — Hu
nedoara și-au realizat

o bună parte din pla
nul pe primul tri
mestru. Astfel ei au 
pus la dispoziția oame
nilor muncii primele 
112 apartamente din 
planul pe această pe
rioadă. Dintre acestea,

72 au fost date mineri
lor din Vulcan iar 40 
minerilor din Lupeni. 
Tot la Lupeni, con
structorii au terminat 
lucrările unul modern 
complex comercial.

ct colectiv de creație
a galeria de fugă, în aval de puțul Ro
da, roca se degrada dezvoltînd presiuni 
i. Sistemul de armare nu rezista. Se a- 
sa încet, cu 8—10 metri pe lună.
i constructori există totdeauna un neas- 
păr. Proiectanții, inginerii de pe șantier -— 
număr mare de oameni — au continuat 
:aute... Și au găsit în documentația teh- 
i consultată o idee — dar era vorba de 
sistem care nu fusese încă aplicat pe șan- 
și nu fusese încă verificată valoarea lui 

etică : metoda armării prin ancore și pla- 
le sîrmă întărite cu spriț-beton.
n întreg colectiv s-a așternut la treabă, 
alculat, a elaborat soluții practice, a exe- 
it proiecte, desene de execuție.
roba practică a fost făcută într-o gale- 
de experiență, săpată lateral din galeria 
pricina, acolo unde urma să fie săpată o 

a pompelor. Brigada care executa ga- 
i a fost instruită temeinic, tinerii ingineri

care au lucrat la elaborarea metodei au fă
cut demonstrații practice.

în ce constă noua metodă ? In peretele 
galeriei se bat ancore de jur-împrejur. De 
ancore se prinde o plasă de sîrmă, ca un 
cilindru, care se înscrie în profilul galeriei. 
In plasa de sîrmă este apoi sprițuit, cu pom
pe speciale, un strat de beton. întărindu-se, 
betonul formează o armătură solidă, care 
nu dă voie rocii să se umfle. Cămășuiala a- 
aceasta de șpriț-beton este astfel făcută în
cît să reziste pînă la betonarea definitivă, 
care se execută în urma excavației.

Probele au izbutit. Această metodă,, total
mente nouă în practica mineritului, a dat 
în prima lună de aplicare randamentul ma
xim. Rezultat practic: viteză de avansare 
de 25 metri liniari într-o lună, prețul de cost 
redus și — ceea ce este mai important — 
garanția realizării la timp a galeriei.

E greu să-i numești pe cei care au per
fectat metoda pentru că, fiind mulți și mo
dești, fiecare te trimite la celălalt tovarăș 
al său.

Șantierul — 
școală a tehnicii

Nici un mare șantier de pînă acum n-a 
avut nevoie de atîția mineri, electricieni, me
canici, betoniști, laboranți, șoferi etc. în faza 
inițială, fază de organizare, șantierul își pu
tea desfășura activitatea cu peste 30 la sută 
muncitori necalificați. în scurt timp însă, 
odată cu atacarea principalelor obiective, a 
fost nevoie ca tot mai mulți muncitori să 
aibă o calificare corespunzătoare. Anul 1964 
se înscrie în istoria Hidrocentralei ca „anul 
calificării". Aproape 1 000 de oameni — ma
joritatea tineri — au luat loc în băncile șco
lilor de calificare.

De anumite meserii — și în mod deose
bit de cele de miner, mecanic și electrician 
— șantierul avea cea mai mare nevoie. Co
mitetul U.T.M. și-a îndreptat atenția spre 
atragerea tinerilor în primul rînd către aces
tea. Pe ordinea de zi a multor adunări ge
nerale au figurat asemenea probleme : „Ce 
meserii să învățăm pe șantier ?“, „De care 
meserii are șantierul cea mai mare nevoie?" 
In urma acestor adunări generale comitetul 
U.T.M. a organizat întîlniri între tineri și 
muncitorii cu experiență. Aceste întîlniri — 
la care au vorbit fie mineri vestiți ca Tudor 
Moraru, Pavel Oțet ori Alexandru Farcaș, 
fie ingineri ca Ion Opriș, Mircea Varga, Ion 
Paul — au devenit adevărate colocvii despre

frumusețea fiecărei meserii. La capătul aces
tei acțiuni perseverente (în care trebuie in
clusă, firește, și preocuparea comitetului 
U.T.M. pentru mobilizarea tinerilor la 
cursuri, pentru însușirea temeinică a cuno
ștințelor predate, pentru organizarea Unor 
analize periodice care au îndreptat lucrurile 
acolo unde se iveau greutăți) apare acum o 
cifră : 540 de tineri calificați în anul trecut.

Dar asaltul pentru însușirea tehnicii noi 
nu s-a oprit aici.

Conducerea șantierului, comitetul sindica
tului, comitetul U.T.M. și cabinetul tehnic 
au stabilit un adevărat program de acți
uni și inițiative diferențiate, destinate fiecă
rui șantier, diferitelor meserii existente aici.

Dată fiind valoarea practică i acestui plan 
și pentru alte șantiere, îl reproducem parțial 
sub forma unui panou.

• Ziua inginerilor și tehnicienilor. O dată 
pe lună, toți inginerii și tehnicienii șantie
rului participă la o conferință tehnică înso
țită de filme documentare, planșe și schițe. 
Pe marginea acestor conferințe au loc dis
cuții deosebit de utile.

• Sesiuni tehnico-științifice. Pentru cu
noașterea și aplicarea celor mai noi metode 
de muncă, prin grija comisiei inginerilor și 
tehnicienilor a fost organizată trimestrial 
cîte o sesiune tehnico-științifică („Săparea 
lucrărilor miniere în roci cu posibilitate de 
erupție a gazului metan" ; „Raționalizarea 
consumului de energie electrică și pneuma
tică pe șantierele hidrocentralei" ; „Răcirea 
betoanelor — metode, instalații").

• Lectorate tehnice pentru muncitori. Tri
mestrial au avut loc pe fiecare șantier lecto
rate tehnice pentru muncitori. Redăm cîteva 
teme din cele peste 20 cîte s-au ținut: 
„Teoria fabricării și punerii în operă a be
toanelor", „Respectarea schemelor de puș- 
care și adaptarea lor specificului geologic" 
etc.

• Filme documentare. Prin intermediul 
Centrului de documentare tehnică au fost 
programate periodic filme tehnice pe teme 
legate de activitatea constructorilor de hi
drocentrale.

• Concursuri „Cine știe meserie, răspun
de". Au fost organizate 6 concursuri pentru 
meseriile : mineri, electricieni, lăcătuși, be
toniști etc.

• Schimburi de experiență. Au fost or-

C. PRIESCU 
M. CARANFIL 

Fotografiile : I. CUCU

ALTE ÎNTREPRINDERI

MOL ROȘII DE FRUNTAȘE

inginerul Ion Paul — șef adjunct 
lotului Aref — l-am întîlnit după 
ipungerea galeriei amonte: „Ce 
n face după . aceasta ? Betonările 
initive, străpungerea în aval si 
'te altele. Nu ne îngăduim nici o 

clipă de răgaz", (foto nr. 1)

olae Baciu lucrează în vestita bri- 
lă a lui Moraru și este unul dintre 
nii mineri care au aplicat metoda 
armare prin ancorare și plase a 
îleriei de la Rotunda, (foto nr. 2)

‘Întreprindere® de foraj 
Craiova, fruntașă pe ramu
ră, a realizat cu 19 zile mai’ 
devreme planul de foraj pe 
1964 datorită sporirii vitezei 
planificate cu 1,8 la sută. 
Pe baza reducerii prețului 
de cost s-au obținut econo
mii în valoare de 6 756 000 
lei peste plan, iar cifra be
neficiilor peste prevederile 
planificate , se ridică la 
9 095 000 lei.

• Pentru rezultatele ob
ținute In sporirea producți
ei agricole, G.A.S. Giarma- 
ta din regiunea Banat a 
primit „Steagul roșu" și 
diploma de întreprindere 
fruntașă în ramura cerea
lieră. Planul producției glo- 
bale a G.A.S. a fost depă
șit cu 11 la sută, realizîn- 
du-se un beneficiu de 
5 615 000 lei. In același 
timp, cheltuielile de produc
ție au fost reduse, obfinîn- 
du-se economii la prețul de 
cost de 1 700 000 lei.

PRIMIT 
PI RAMURĂ
------

• Fabrica de zahăr „Și
retul" din Bucecea a fost 
distinsă cu titlul de frun
tașă pe ramură. Anul trecut 
colectivul fabricii a depășit 
planul producției globale 
cu 3,8 la sută, iar cel al 
producției marfă cu 4 la 
sută. Datorită îmbunătăți
rilor tehnice s-a reușit ca 
în campania 1964—1965 să 
se prelucreze în medie cîte 
2173 tone sfeclă de zahăr 
în 24 de ore, depășindu-se 
parametrii proiectați cu 173 
tone.

Pe șantierele 
noilor obiective 

industriale
• La ultima unitate, care com

pletează procesul tehnologic al 
Uzinei de alumină-Oradea — sec
ția de calcinare, s-a terminat re
cent montajul tuturor utilajelor. 
Peste cl lev a zile aici vor începe 
probele tehnologice.

Toate celelalte secții se află, in 
prezent, în probe. In curînd, la 
Oradea, se vor ob/ine primele șar
je de alumină din cele 120 000 de 
tone prevăzute a se realiza anual.

• Pe șantierul Combinatului da 
celuloză și hîrtie de la Dej, unde 
au lost ridicate toate construcțiile 
noilor obiective, a lost terminat 
recent montajul utilajelor la sec
țiile fierbătorie, evaporare și re
generare.

• La Combinatul de îngrășă
minte azotoase de Ia Tg. Mureș se 
desfășoară din plin montajul u- 
tiiajelor la fabrica de acid azotic 
și se apropie de sfîrșit montajul 
pieselor de Ia fabrica de amoniac 
și azotat de amoniu.
• La Combinatul chimico-me- 

talurgic din Baia Mare se continuă 
lucrările de extindere a acestei u- 
nităfi. La fabrica de acid sulfuric 
montajul utilajelor este avansat, în 
prezent executîndu-se lucrări de 
izolații și înzidiri anti-acide. Par
tial, a început montajul utilajelor 
și la secția oxizi de plumb a 
cărei construcție se apropie de 
sfîrșit.

----- •-----

(Continuare în pag. ă IlI-a)

i BUCURIA DE A CREA I
Imagine din noul cartier 

Ceair din Pitești

Foto : O. PLECAN

I nii de ucenicie, anii 
| căutărilor înfrigurate, 

ai șovăielilor la răs- 
pîntiile drumului vo
cației sînt hotărîtori 
în formarea oricărui 
intelectual. Verifi

carea aptitudinilor. îmbogățirea 
cunoștințelor, însușirea mijloacelor 
de investigație, orientarea în ținu
turile necunoscute și îmbietoare 
ale specialității alese constituie tot 
atîtea preocupări absorbante și fe
cunde pentru orice tînăr care as
piră, eu avîntul și puterea tinere
ții, spre o carieră intelectuală.

Impetuoasa revoluție tehnico- 
științifică ce se desfășoară sub 
ochii noștri schimbă radical ra
porturile dintre știință și tehnică, 
trecînd știința pe primul loc și — 
ca o consecință esențială — influ- 
ențînd producția însăși care se 
dezvoltă din ce în ce mai vizibil 
sub semnul științei. Iată de ce ro
lul și răspunderea socială a inte
lectualului cresc cu fiecare pas 
înainte al acestei revoluții ce des
chide tineretului perspective, ca 
și obligații inexistente în trecut. 
Iată de ce anii de ucenicie trebuie 
să fie o înmănunchiere — ca în
tr-un frumos buchet de flori r— a 
pasiunii, muncii, dăruirii, a hărni

ciei înfrigurate, împletite cu visări 
și năzuințe avîntate și generoase, 
pentru desăvîrșirea lor ca oameni, 
ca specialiști, capabili din prima 
zi cînd primesc „foaia de drum 
pentru viață", să lucreze cu rod
nicie, să stăpînească profesiunea, 
să aducă un plus la dezvoltarea ei.

Nu știu dacă există dascăl care 
să nu fi simțit o imensă bucurie, 
aflînd despre responsabilitatea cu 
care au dezbătut studenții proble
mele lor studențești, munca lor 
studențească și, în lumina îndru
mărilor partidului, sarcinile de

ANII
viitor, Ia recenta conferință pe 
țară a studenților. Am reținut din 
mulțimea ideilor generoase expri
mate cu acel prilej, și cred că a- 
celași lucru l-au făcut mulți stu- 
denți, cerința ca anii de facultate 
să fie folosiți astfel ca la încheie
rea lor să-și poată începe cu bine 
munca, să poată conduce cu com
petență procesul de producție. 
Este cu adevărat o mare răspun
dere să poți conduce cu compe
tență desfășurarea muncii în do-

Acod. prof. 
N. Teodorescu

meniul pe care l-ai îmbrățișat, răs
pundere care cere muncă. Nu-mi 
plac tinerii care obțin ușor suc
cesele, ci admir, dimpotrivă, pe 
acei care înaintează cu rîvnă, îm- 
pletindu-și succesele din căutări 
tenace, care călesc și îndeamnă 
mereu înainte pentru a deschide, 
rînd pe rînd, porțile necunoscu
tului.

Mii de tineri studioși lucrează în

DE UCE
laboratoare, în biblioteci, în cabi
nete de lucru, în camerele lor -— 
acasă sau la cămin — în mijlocul 
naturii, în slujba științei și culturii, 
legați între ei printr-o simțire co
mună care îi apropie : pasiunea 
pentru profesiunea aleasă, dorința 
de a da ceva, ceva foarte însem
nat patriei : priceperea și capaci
tatea de muncă. Această pasiune 
înalță, dă puteri și avînturi, ascute 
imaginația și întărește voința. In 
literatura universală, tribulațiile lî-

nărului prins de pasiunea cercetă
rii științifice sînt cu genială măies
trie descrise de Sinclair Lewis în 
romanul său „Martin Arrowsmith" 
a cărui lectură trezește emoții re
velatoare în orice intelectual care 
a încercat îndoielile, iluziile, avîn- 
turile și dezamăgirile anilor de u- 
cenicie.

Cine, ca student începător, nu 
pășește prima dată cu sfială și cu 
emoție în localul facultății sale în 
ziua primului curs po care îl va 
audia, cine nu se simte amețit, ca 
într-o țară a minunilor, în primele

NICI E
zile de studenție, cînd aleargă de 
la un curs la altul, căutîndu-și gră
bit un loc în amfiteatru, acela este 
rătăcit prin acele locuri și este mai 
bine să se îndrepte aiurea. Pentru 
că, inevitabil, oricine nu simte 
chemare pentru profesiunea aleasă, 
nu ajunge la capătul drumului, 
chiar dacă „cucerește" diploma u- 
niversitară. Pentru că nu va pune 
suflet în însușirea cunoștințelor, 
nu va simți bucuria revelatoare de 
a descoperi și înțelege.

Cele mal profunde satisfacții nu 
sînt cele egoiste, ci cele ce se în
firipează din dăruirea a ceea ce 
avem mai bun în noi patriei, po
porului, partidului care ne-au ri
dicat pe noi, intelectualii, la ran
gul de cetățeni folositori socie
tății, ne-au dat demnitatea de oa
meni.

Intr-o țară ca a noastră, care a 
reușit să uimească lumea prin ra
piditatea cu care a ridicat nenumă-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ce ne spune experiența înaintată a unor cooperative agricoli 
de producție din raionul Slobozia, regiunea București desprt

1

1CULTURA PORUMBULUI
Cooperativele agricole de producție din raio

nul Slobozia, regiunea București, au acumulat o 
experiență valoroasă în cultura porumbului. A- 
nul trecut, în condiții climatice puțin iavorabile, cu 
precipitații reduse și neuniiorme, s-a obținut o pro
ducție de aproximativ 3 000 kg de boabe în me
die la hectar de pe cele 26 000 de hectare culti
vate, Comparativ cu anii anteriori, recolta a lost

în 1964 cu 300—400 kg mai mare. La baza acestor 
realizări a stat extinderea mecanizării lucrărilor, 
aplicarea diierențiată, în funcție de condițiile de 
climă și sol, a complexului de reguli agrotehnice. 
Sînt unități în care producțiile au fost mai mari. 
La cooperativă agricolă din Muntenii-Buzău s-au 
recoltat 4 155 kg porumb boabe Ia hectar, la Mi- 
loșești 3 868 kg ; Ia cele două unități din comuna 
Cocota, circa 3 600 kg. Sînt alte cooperative agri

cole însă la care recolta a fost mai mică decît me
dia pe raion. Aceasta arată că în raionul Slobozia 
mai sînt încă posibilități mari de creștere a pro
ducției de porumb la hectar. Să urmărim, în conti
nuare, factorii principali care au asigurat obține
rea unor producții ridicate și constante, așa cum 
ne-au fost relatați de către mai mulți specialiști 
și tovarăși din conducerea cooperativelor agricole 
fruntașe.

L ! Cum pregătim „culcușul“ boabelor

■
 'ractica a dovedit că

pentru a asigura pro
ducții mari și constan
te de porumb, este ne- 

| cesar Să aplici între- 
I gul complex de mă
suri agrotehnice. Fie

care are importanța ei. în cele ce 
urmează eu mă voi referi numai la 
modul în care noi facem pregăti
rea terenului înainte de însămîn- 
țări.

Arătura este lucrarea de bază 
care concură la asigurarea unui 
bun pat germinativ. Din 1961 am 
început să arăm la diferite adîn-

cimi. ca să vedem care e cea mai 
bună. în arătură mai adîncă plan
tele s-au comportat mai bine, sporul 
de producție a fost ridicat. Doi ani 
la rînd producția de porumb a fost 
mai mare cu 300—400 de kg la 
hectar pe terenurile arate mai a- 
dînc. Apoi a stagnat. Pentru pro
ducția de porumb a anului trecut 
s-a revenit la arătura normală : 
28—30 cm. Rezultatele au fost bu
ne. De pe aproape 1 000 de hec
tare am obținut 3 325 kg porumb 
boabb în medie la hectar. Proce- 
dînd astfel, exploatăm succesiv 
fiecare strat fertil, oferind plan

telor — în fiecare an — noi stra
turi de sol proaspete, cu o 
rezervă mai mare de substanțe 
nutritive. Aceasta a rezultat și din 
probele pe care le-am făcut în di
ferite straturi cu ajutorul labora
torului de agrochimie din Bucu
rești. Pe baza unei hărți știm în 
amănunțime cu ce elemente este 
înzestrat solul. în funcție de a- 
ceasta aplicăm și celelalte lucrări.

Este semnificativ un exemplu în 
acest sens. Brigăzile conduse de 
Ion Vișan și Radu Stroe au tere
nurile alăturate. Primăvara, la 
brigada lui Stroe a doua discuire

s-a executat în preziua însămîn- 
țării, în vreme Ce la Vișan aceas
tă lucare s-a făcut cu 2—3 zile 
mai înainte. Au fost, astfel, dimi
nuate mult rezervele de apă din 
sol. Firește, aceste „amănunte" au 
influențat și producția. Brigada lui 
Radu Stroe a obținut o producție 
medie de 3 522 de kg în vreme ce 
a lui Vișan a realizat cu 215 kg 
mai puțin.

în primăvara aceasta, imediat ce 
timpul va permite, vom grăpa o- 
goarele pe întreaga suprafață. A- 
poi vom aplica cel puțin două dis- 
cuiri în agregat cu grapa stelată.

Pentru a păstra o rezervă cît mai 
mare de apă în sol și pentru ali
narea patului germinativ, Ultima 
discuire se va executa cu 24 ore 
înainte s-au chiar în ziua semăna
tului, la adîncimea la care vom 
pune sămînța sub brazdă : 10-12-15 
cm, în funcție de hibridul folosit, 
în sfîrșit, imediat după însămînța- 
re vom grăpa întreaga suprafață 
pentru a ușura răsărirea plantelor.

VALERIU VIȘAN 
președintele cooperativei agricole 

de producție Traianu

Completări necesare la hrana pămîntului
rmărind comportarea 
porumbului în condi
țiile noastre de cli
mă și sol este eviden
tă importanța deose
bită pe care o are 
fertilizarea terenuri

lor în sporirea producției la hec
tar. Anul trecut am cultivat cu
porumb 1146 de hectare. Am ob
ținut în medie cite 3 611 kg boa
be la hectar ; cu peste 1 000 de kg 
mai mult decît era planificat. 
Sporul se datorește, în mare mă
sură. fertilizării unor suprafețe 
întinse de terenuri cu îngrășă
minte organice. Ce rol însemnat 
are îngrășarea terenurilor rezul
tă clar chiar din următorul exem
plu. Brigăzile conduse de Atana-

siu Mircea și Vasile Avrămiță au 
avut aceeași suprafață de teren, au 
semănat în aceeași perioadă, au 
aplicat tot cîte 3 prașile meca
nice și trei manuale. Numai su
prafețele fertilizate au fost alte
le. în primăvara lui 1963, brigada 
lui Atanasiu, folosind rațional 
atelajele, a reușit să ducă la 
cîmp peste 2 000 tone de gu
noi de grajd. Vara, la arătura 
adîncă, îngrășămintele au fost 
împrăștiate în doze de cîte 18—20 
tone ia hectar și încorporate sub 
brazdă. Cei din brigada lui Avră
miță au transportat la cîmp nu
mai 800 de tone. în toamnă, 
la recoltat, prima brigadă a obți
nut 3 900 kg boabe în medie la 
hectar, în timp . ce a doua

3 650 kg. Diferența e clară. Iată și 
un alt exemplu. Brigada lui Toma 
Lărgeanu are o suprafață de vreo 
70 de hectare pe care anul trecut 
n-a căzut, în timpul verii, nici un 
strop de apă. Și totuși s-au obți
nut cîte 6 000 kg de porumb 
în medie la hectar. Explicația ? 
Terenul a fost îngrășat doi ani la 
rînd. în 1962 cu 200 kg de super- 
fosfat, iar în 1963, după recolta
tul griului, s-au împrăștiat cîte 
15—16 tone de gunoi de grajd. în 
timpul secetei din vara trecută 
pămîntul, bine afinat, cu structu
ră bună, n-a pierdut apa. Toate 
acestea ne-au întărit convingerea 
să porumbul este recunoscător la 
aplicarea îngrășămintelor. Cum 
în primăvara acestui an vom cul

tiva cu această plantă aproape 
1200 de hectare, ne-am gîn- 
dit încă cu un an în urmă 
la asigurarea hranei plante
lor. Cu sprijinul tinerilor (or
ganizația U.T.M. i-a antrenat 
pe toți la această acțiune) am 
reușit să fertilizăm peste 400 de 
hectare. Am dat cîte 20—22 tone 
de îngrășăminte pe acele terenuri 
care n-au fost fertilizate de 3—4 
ani. în iarna aceasta ne-am mai 
asigurat în platforme gunoi bine 
fermentat pentru încă 200 de hec
tare. ÎI vom încorpora în sol oda
tă cu o discuire puternică la 15— 
18 centimetri adîncime. Totodată 
ne gîndim și la recolta anului 
viitor. Porumbul va ocupa o su
prafață mare și în anul 1966. Ba

zele producției le punem chiar de 
acum. E perioada cînd atelajele 
sînt libere și oamenii mai puțin 
ocupați. Ducem la cîmp, în plat
forme, toate rezervele de îngrășă
minte organice. Ca de obicei, 
tinerii au făcut din transpor
tul îngrășămintelor la cîmp o ac
țiune a lor. La inițiativa organi
zației U.T.M., ei au adăugat re
zervelor unității 450 de tone gu
noi de grajd strîns din ogrăzile 
țăranilor cooperatori. Avem acum 
în platforme peste 3 000 de tone. 
Acțiunea continuă pînă la înce
perea însămînțărilor.

CONSTANTIN LEFTER 
președintele cooperativei agricole 

„23 August"-Cocora

„Dacă în 1964 s-a obținut op- 
ducție de 3 868 kg porumb boaue 
în medie de pe 663 de hectare — 
spunea la una din adunările generale 
U.T.M. tovarășul președinte — a- 
ceasta se datorește în bună măsură 
și conștiinciozității cu care au mun
cit cei aproape 300 de tineri din 
unitatea noastră". Este un stimulent 
la care sîntem datori să-i răspundem 
prin noi fapte. Iată de ce, imediat 
după stabilirea sarcinilor de plan 
pentru anul în curs, comitetul orga
nizației de bază U.T.M. a organizat 
o adunare generală deschisă în care 
s-au stabilit măsuri concrete. Chiar 
de a doua zi, <de la angajamente am 
trecut la fapte. Obiectivul numărul 
unu îl constituie, în aceste zile, antre
narea tinerilor la toate pregătirile 
care se fac pentru campania agri
colă de primăvară. Continuăm o ac
țiune începută din toamnă : trans
portul îngrășămintelor naturale ?: 
platforme. Pînă la 1 martie trebuia 
să avem în cîmp toate cele 3 100 de 
tone de gunoi de grajd necesare 
fertilizării a 150 de hectare pe care 
în anul ce vine vom cMoa porumb. 
Birourile organizațiilor U. T. M. au 
antrenat zilnic pe toți tinerii la mun
că. Intre organizațiile U.T.M. pe bri
găzi se desfășoară o întrecere însu
flețită. Și aș da doar un exemplu. 
Cu 20 de atelaje, tinerii din brigada 
l au reușit să transporte în decade 
a treia a lunii ianuarie 400 de tone. 
Cu aăelași număr de atelaje însă 
cei din brigada a patra au transpor
tat în perioada amintită numai 25C 
de tone. „Cum reușiți voi să ne-c

La cîmp, 
din iarnă

Ce ne-au demonstrat hibrizii dubli

■
 I e patru ani producțiile
I de porumb în unitatea 

noastră sînt în continuă 
creștere. Dacă în 1961 
9m realizat în jurul a 
2 000 de kg la hectar, 
în anul următor s-au 

cules de pe fiecare hectar cîte 2 234 
kg. boabe; în 1963 producția crește 
la 3410 kg pentru ca în 1964 să 
obținem de pe 1 100 hectare cîte 
4155 kg porumb boabe la hectar. 
Secretul acestui salt continuu rezidă 
în aplicarea de către mecanizatori 
și țăranii cooperatori, a complexu
lui de reguli agrotehnice recoman
date pentru această cultură.

Aș vrea însă să mă opresc mai 
mult asupra unui factor, care a avut

un rol important în creșterea pro
ducției : sămînța. De-a lungul ani
lor noi am studiat și am experimen
tat o gamă variată de hibrizi dubli 
și soiuri de porumb. Treptat, pe 
baza rezultatelor obținute și a obser
vațiilor făcute în timpurile demon* 
strative, am ales acei hibrizi care 
dau cele mai bune rezultate în con
dițiile noastre de climă și sol. Dacă 
cu 4—5 ani în urmă foloseam 8—9 
soiuri, din care nu era exclus nici 
cel local, anul trecut am reținut în 
cultură numai cinci hibrizi dubli cu 
valoare ridicată. Cele mai mari su
prafețe au fost cultivate cu dublii hi
brizi din grupa „200" și HSL 196. 
Și nu ne-au înșelat așteptările. Pe 
terenurile însămînțate cu HD 206

am obținut 4 679 kg boabe, cu HD 
208, 4 289 kg, iar pe cele ocupate cu 
HSL 196 cîte 4 097 kg în medie la 
hectar.

Așa cum medicul își cunoaște pa
cientul pe care îl tratează de mai 
mulți ani, tot așa ne știm și noi... 
hibrizii pe care-i cultivăm. E vorba 
nu numai de procurarea lor din vre
me, de tratarea seminței și calibrarea 
ei, ci, mai ales, de amplasarea cul
turii. Acum știm precis că hibrizii 
206 și 208 sînt mai timpurii și mai 
rezistenți la secetă. Lor le rezervăm 
deci terenurile mai ridicate, unde 
apa se evaporă mai repede. Hibrizi
lor din grupa „400“ le destinăm so
lurile joase, cu pînza de apă frea
tică mai la suprafață. O mică aba

tere de la această „rînduială", dă 
greș. Să exemplificăm. Brigada lui 
Constantin Ghiță a obținut anul tre
cut în medie de pe 232 de hectare 
cîte 4 211 kg porumb boabe. Terenul 
brigăzii e așezat într-o pantă lină, 
cu înclinație de 2—3 grade. Tarla
lele echipelor sînt dispuse în or
dine : de jos, spre terasă. Toate au 
făcut absolut aceleași lucrări, au fo
losit în egală măsură aceiași hibrizi. 
Și totuși echipa condusă de 
Dumitru Paraschiv s-a detașat, rea- 
lizînd cîte 4 587 de kg porumb 
boabe în medie la hectar. De ce ? 
Ea a pus în ordine hibrizii: pe cei 
din grupa „400" în terenul mai jos, 
iar pe cei din grupa „200“ pe solu
rile mai ridicate.

Și în primăvara aceasta vom folosi 
aceiași hibrizi. Din cele 1200 de 
hectare planificate hibridul dublu 
206 va ocupa aproape jumătate. 
Este hibridul care la noi s-a dove
dit cel mai productiv, în orice con
diții de climă. Toată sămînța a fost 
procurată încă de acum o lună. Se 
află în magazii în saci etichetați, 
repartizați pe sole, brigăzi și echi
pe. Am făcut cîteva probe cu toate 
reperele de disctiri și calibrele sînt 
exacte. Un ultim amănunt: toată 
sămînța va fi pusă sub brazdă în 
cuiburi.

CRISTIAN ANGHEL 
inginer agronom

In cooperativa agricolă de producție 
Muntenii-Buzău

Solul și sămînța impun adîncimea
a semănatul porumbu
lui vom avea în prin
cipal în atenție trei lu
crări, după pregătirea 
corespunzătoare a tere
nului i epoca de însă- 
mînțat, adîncimea și

densitatea. În zona noastră epoca de 
semănat este cuprinsă între 10—25 
aprilie, cînd temperatura în sol ajun
ge la plus 8 grade și manifestă ten
dința de creștere. Atunci se pune să
mînța sub brazdă. Noi căutăm chiar 
să scurtăm această perioadă la nu
mai zece zile : între 10 și 20 apri
lie. Orice întârziere peste acest ter
men, duce la pierderi. Cînd facem 
aceste aprecieri avem în vedere pro
pria experiență a anului trecut. De 
pildă, brigada condusă de loan Mu- 
șetescu a terminat însămînțatul

porumbului în 8 zile. Toamna 
a obținut o producție medie 
de 3 800 kilograme boabe la hec
tar. în cadrul aceleiași brigăzi însă 
echipa tînărului Petre Ivan a termi
nat semănatul în numai patru zile 
(10—14 aprilie) și a obținut Cu 200 
kg mai multe boabe la hectar. La 
brigada lui Vasile Păun semănatul 
s-a prelungit pînă la 13 aprilie. S-a 
pierdut o cantitate însemnată de apă 
și deși în continuare s-au făcut a- 
celeași lucrări de întreținere, apro
ximativ în același timp, recolta în 
toamnă a fost de 3 600 kg la hectar. 
Deci, cu cît vom scurta perioada de 
semănat, cu atît producția va fi mai 
mare.

Adîncimea de semănat o stabilim 
în funcție de nivelul la care se află 
pînza -de apă freatică în diferite

sole. Pe terenurile joase, în lunca 
Ialomiței, de exemplu, unde pînza 
de apă freatică e mai la suprafață, 
semănăm la adîncime de 10—12 cm. 
Pe terenurile mai ridicate, în tera
sele Bărăganului, sămînța va fi în
corporată la o adîncime de 14—15 
cm. La stabilirea acestei reguli a- 
doptată în acest an, la condițiile 
concrete ale unității noastre, am por
nit tot de la experiența anului tre
cut. Pe terenurile din luncă Unde 
adîncimea a fost de 10—12 cm pro
ducția medie a fost de 3 640 kg la 
hectar. Semănatul la aceeași adânci
me pe terenurile mai ridicate a mic
șorat producția cu 220 de kg la hec
tar. Pe aceleași terenuri însă unde 
semănatul s-a făcut la 14—15 cm. 
recolta a fost cu 180 de kg mai ri
dicată.

Majoritatea suprafeței din cele 600 
de hectare a fost semănată în cui
buri. Răritul se face astfel mai ușor 
și nu mai e nevoie de folosirea beți
șorului gradat. Am făcut și o altă 
comparație. Sămînța pusă în aceeași 
zi sub brazdă a dat plante mult mai 
viguroase cînd a fost semănată în 
cuiburi, decît bob cu bob.

în ceea ce privește densitatea, ță
ranii noștri cooperatori s-au convins 
că aceasta trebuie stabilită în funcție 
de hibridul, folosit, de gradul 
de fertilitate a solului și tre
buie corijată operativ în funcție de 
condițiile climatice. Pe două tarlale 
alăturate de cîte 15 hectare, brigada 
lui Constantin Trifu a asigurat anul 
trecut : pe prima 28 000 plante la 
hectar și a obținut cîte 3 600 kg 
boabe ; pe a doua tarla •— 34 000

plante la hectar și a recoltat 3 950 kg. 
Plantele s-au dezvoltat la fel. Au avut 
cîte doi-trei știuleți pe tulpină dar 
parcela „cu rarul" n-a putut suplini... 
numărul mai mare de plante din 
prima solă. Dacă pe toate tarlalele 
se respectau aceste trei reguli pu
team obține în 1964 mai mult de 
3 560 kg pormub boabe la hectar, 
cît am realizat. în campania care se 
apropie, vom ține cont de acești fac
tori. în plus, pe toate cele 600 de 
hectare semănatul se va face numai 
în cuiburi.

ION GRINDEANU
inginer agronom

la cooperativa agricolă de producție 
Nicolești

Valoarea unei simple prașile
e cînd scoate colțișorul 
plăpînd de Sub pămînt 
și pînă se împlinește 
cu rod auriu, planta 
parcurge un drum 
lung, înfruntînd capri
ciile vremii. Datoria

noastră este s-o ajutăm în perma
nență să devină viguroasă, puternică 
și cît mai bogată în rod. Aceasta o 
facem prin aplicarea unui complex 
de lucrări de întreținere. Din 
cele peste 1100 de hectare care 
s-au cultivat anul trecut cu porumb 
în cooperativa noastră, brigada pe 
care o conduc a avut repartizată su
prafața de 211 hectare. Am obținut 
o producție de 4 221 kg la hectar, cu

aproape 100 de kg mai mult decît 
media realizată pe unitate. Și cele
lalte brigăzi au avut aceleași condiții 
de muncă. Plusurile de recoltă, eu 
le pun numai pe seama modului în 
care noi am executat lucrările de în
treținere. într-adevăr, cei 300 de 
membri ai brigăzii — dintre care 
150 sînt tineri — au lucrat cu multă 
tragere de inimă. Un sprijin prețios 
l-am avut din partea organizației 
U.T.M. pe brigadă (secretar Ion A- 
gapie) care s-a ocupat cu foarte mul
tă atenție ca tinerii să participe zil
nic la muncă, să-și însușească și să 
aplice întocmai indicațiile specialiș
tilor din unitate și ale conducerii 
brigăzii.

Primele trei prașile mecanice, ur
mate de tot atâtea la număr manua
le, le-am efectuat totdeauna într-un 
timp cît mai scurt. Cu cîteva zile 
înainte de răsărire am dat, pe în
treaga suprafață, o prașilă oarbă. 
Cînd porumbul avea două-trei frun
ze, am aplicat prima prașilă meca
nică. In urma cultivatoarelor au in
trat oamenii cu sapele. Aceasta e 
lucrarea cea mai migăloasă pentru că 
în același timp se execută și răritul. 
înainte de începerea lucrării, orga
nizația U.T.M. a cerut să mai expli
căm o dată cum trebuie să se lucreze, 
pentru că avem și tineri cu mai 
puțină experiență. împreună cu 
inginerul am dat indicații amă-

nunțite privind modul în care tre
buie executat răritul și prășitul. Pe 
suprafețele semănate în cuiburi am 
lăsat plantele cele mai viguroase. A- 
colo unde s-a semănat bob cu bob, 
răritul s-â făcut cu ajutorul unor be- 
țișoare gradate. S-au âsigufat ast
fel distanțe egale între plante. 
Prașila a durat 3 zile și s-a asigurat 
o densitate medie de 35 000 de plan
te la hectar. A doua prașilă am exe- 
cutat-o în mai, iar pe a treia în iu
nie. Fiecare lucrare a durat două 
zile în loc de trei cît era planificat. 
Nimeni n-a lipsit de la muncă. 
Cele 10 echipe erau permanent în 
întrecere pentru lucrări de bună ca
litate. Mai greu a fost la prașila a

patra. S-a discutat dacă trebuie să 
se mai aplice, pentru că porumbul 
era mare și începuse și secerișul. 
Consiliul de conducere a hotărît să 
efectuăm și această lucrare. Am in
trat printre rînduri cu prășitoarele cU 
tracțiune animală. Mergeau paralel 
două-trei atelaje. Și astfel am asi
gurat rezerva de apă necesară în sol.

Experiența de anul trecut dînd re
zultate bune, o vom folosi și în a-
cest an.

NICOLAE BÎRLĂDEANU 
brigadier de cîmp 

la cooperativa agricolă de producție 
Muntenii-Buzău

Răspunderile mecanizatorilor
ecanizatorii noștri au 
început să plece că
tre sediile brigăzi
lor. Lucrînd cu mul
tă tragere de ini
mă, ei au reușit să 
termine reparațiile

tractoarelor și ale celorlalte ma
șini agricole necesare campaniei 
de primăvară cu 20 de zile mai 
devreme. Avem bine puse la punct 
cele 120 de tractoare, 54 de semă
nători de porumb 2 SPC-2, 
45 SU 29 și 6 SPC 6 care ne-au 
sosit de curînd de la „Semănă- 
toarea“-București. Plugurile, gra
pele stelate și cu discuri, cultiva
toarele și sapele rotative au pri
mit și ele viza comisiei de recep

ție. Am pregătit, de asemenea, 25 
de remorci cisterne și patru ate
liere mobile dotate cu cele nece
sare pentru intervenții operative, 
la caz de nevoie.

Planul de muncă a fost defal
cat pe brigăzi, pe oameni, îneît 
fiecare știe precis ce lucrare va 
avea de făcut în fiecare zi. Pentru 
semănători, grupele U.T.M. din 
fiecare brigadă au recomandat 35 
de tineri, din totalul de 54 care 
vor lucra cu 2 SPC 2. Petre Măr
gărit, Stelian Mindiu, Ion Păunes- 
cu, Dumitru Barbu, mecanizatori 
cU multă experiență, cu cele mai 
frumoase calificative la învăță
mântul agrotehnic, au luat în pri
mire noile semănători SPC-6. Cu

ei lectorii țin ore suplimentare în 
cadrul demonstrațiilor practice. 
Faptul că noi am redus timpul 
de reparații ne-a creat posibili
tatea să ne ocupăm îndeaproape 
și de alte probleme. în aceste 
zile, de exemplu, o comisie înso
țită de șefii de brigadă, se de
plasează în cele 10 cooperative a- 
gricole din raza noastră de activi
tate. în funcție de hibrizii de po
rumb, de cantitățile și de cali
brele seminței pe care le are fie
care unitate, se repartizează 
discurile. Acordăm atenție a- 
cestui fapt pentru că toată să
mînța e calibrată și cele 8 025 de 
hectare planificate cu porumb le 
vom însămânța numai în cuiburi.

Pentru a ne încadra în epoca op
timă de semănat, pe 40 de trac
toare care vor lucra la pregătirea 
terenului am asigurat schimbul 
doi format din cei mai buni ti
neri recomandați de organizația 
U. T. M., proaspeți absolvenți ai 
școlilor profesionale. Avem astfel 
siguranța că viteza zilnică de lu
cru de 800 de hectare pe care am 
planificat-o va fi depășită. De alt
fel, întregul colectiv s-a angajat 
ca în loc de 12 zile, perioada în- 
sămînțării porumbului să dureze 
cei mult 9—10 zile. Brigăzile au 
început să transporte mașinile la 
cooperativele de producție. De e- 
xemplu, brigada Iui Barbu Miha- 
lache lucrează acum la arături pe

unele porțiuni care au mai rămas 
din toamnă la cooperativa agri
colă de producție Bărăganu. A- 
Vem condiții mult mai bune ca 
în alți ani ca să executăm luCrări 
la un nivel agrotehnic corespun
zător și într-un timp scurt. A- 
ceasta, și ca urmare a faptu
lui că muncitorii din industria 
constructoare de mașini ne-au 
pus la îndemînă noi mașini mo
derne : 20 de tractoare „Univer- 
Sal-650“, 6 semănători SPC-6 și 
noi discuri, dubli hibrizi.

AURELIAN ANDREI 
inginer-șef

la S.M.T.-Slobozia

pînă in 
toamnă
luați mereu înainte ?“ — l-a între
bat Eugen Gavriloiu, secretarul or
ganizației U.T.M., pe Petre Ristec 
care are aceeași muncă în brigade 
întîi. La brigada întîi tinerii con
ductori au pus adausuri la căruțe, 
au fixat rute scurte, au repartizat 
cîte 2—3 tineri la amenajarea plat
formelor. Au preluat aceste inițiative 
toți. Urmarea ? In prima decadă a 
lunii februarie s-au transportat Ic 
cîmp cu 400 de tone mai mult decîi 
în perioada respectivă a lunii ia
nuarie. Acum se află în cîmp întrea
ga cantitate de îngrășăminte. Von 
continua acțiunea. Avem posibilita 
tea să mai strîngem din ogrăzile oa 
menilor cel puțin 300 de tone guno 
de grajd.

Tinerii au dat ajutor și la acțiune t 
de procurare a celor 40 de tone â 't 
sămînță de porumb. Aceasta trebuit 
adusă de la „Agrosem"-Urziceni. Dis 
tanța este de 40 de km. Noi an 
decomandat 20 de tineri care să a 
jute la încărcatul și descărcatul saci 
lor, pe care i-am rînduit frumos îi 
magazie, pe soiuri, brigăzi și soit 
Cum toți conductorii de atelaje sîn 
tineri, conducerea unității ne-a ceru 
să recomandăm 15—20 peritr. 
aprovizionarea celor 8 semănătoi 
care vor lucra în campanie. Au fot 
repartizați 16 tineri care au lucre 
cel mai bine de-a lungul anului tri 
cut. Pe semănători vor lucra aceea, 
oameni — 5 sînt tineri — care fa 
treaba asta de patru ani.

Firește, ne-am gîndit și la acțiui 
de perspectivă. Pe prim plan se v 
situa antrenarea tinerilor la întreț 
nerea culturilor. Întrecerea socialist 
de anul trecut dintre brigăzi a d< 
rezultate bune. In brigada a Ii-a fit 
care prașilă s-a terminat în 2—3 zili 
La brigada a patra lucrarea dura cît 
4—5 zile. Cauza ? Erau unii tine 
(Maria Prușu, Vasile Dinu și alți 
care mat absentau. Cu ei s-a discuți 
acolo la cîmp. Critica și-a fi 
cut efectul. De atunci n-au nu 
avut absențe sau întîrzieri de l 
lucru. Alții cum ar fi Vasile Bătr 
neanu, Gheorghe Preda și Trandaf 
Lazăr au fost puși să refacă o prășii 
necorespunzătoare pe cîte 8—10 rit 
duri de porumb. Anul acesta în fii 
care brigadă vor lucra cîte 10—1 
tineri care n-ău mai efectuat astft 
de lucrări. Ei vor fi repartizați aii 
turi de utemiștii cei mai pricepuți i 
lucrările de întreținere, care a 
sarcina să-i ajute permanent. De al 
fel, înaintea fiecărei lucrări vom cei 
sprijinul inginerului agronom pentr 
a explica amănunțit condițiile agre 
tehnice care trebuie respectate. N 
vom îngriji ca toți tinerii să fie nu 
reu prezență acolo unde cerințele vi 
fi mai mari.

STELIAN JIPA
secretarul comitetului U.T.M. 

din cooperativa agricolă de 
producție Miloșești

Pagină organizată de :

NICOLAE BARBU și

ION MARCOVICI



PE MARGINEA DISCUȚIEI

Ce se studiază în Studio
oloanele 
nostru au 
în ultimul 
serie de opinii ale 
unor cadre didacti
ce ale Conservato
rului „Ciprian Po- 

rumbescu" în legătură cu activi
tatea studioului primei instituții 
de învățămînt muzical a țării.

înființat în urmă cu cîțiva ani, 
Studioul a devenit cu timpul nu 
numai o „scenă de practică" a 
studenților, ci și o instituție ar
tistică, care a organizat o verita
bilă stagiune muzicală ale cărei 
manifestări s-au bucurat de 
multe ori de succes în rîndurile 
iubitorilor de artă și și-au găsit 
în rubrica artistică a ziarului 
nostru și a altor publicații un loc 
comparabil cu cel al altor insti
tuții artistice.

Ancheta ziarului nostru (conti- 
nuînd silita de acțiuni prin care 
ne propunem' să analizăm mani
festările artistice dedicate tine
retului) a avut menirea de a per
mite unor specialiști pe tărîmul 
pedagogiei muzicale să-și spună 
părerea asupra cîtorva dintre as
pectele multilateralei activități 
desfășurate pe scena studioului, 
să aducă o serie de sugestii, pro
pun cri, soluții concrete, menite 
să ducă la continua îmbunătățire 
a activității studioului.

La baza acestei anchete a stat 
premiza că independent de con- 
trari e tatea unor puncte de ve
dere, ea poate ajuta la depista
rea unor noi modalități de spri
jinire a procesului instructiv al 
viitorilor muzicieni.

TrOcînd în revistă cîteva din 
preocupările educative ale stu
dioului, participanții la discuțiile 
purtate în coloanele ziarului nos
tru au fost unanimi în a subli
nia' rolul activității studioului în 
completarea procesului de învă- 
țămîrit, în valorificarea practică 
a cunoștințelor dobîndite la 
cursuri, în dobîndirea unui înce
put de experiență profesională.

De-â lungul a doi ani de acti-

ziarului 
găzduit 

timp o

vitate, studioul a prilejuit într-a- 
devăr multor studenți talentați 
ai Conservatorului verificarea ap
titudinilor lor, înlesnindu-le un 
contact — hotărîtor din punct 
de vedere pedagogic — cu pu
blicul.

Paralel cu activitățile dedicate 
unor manifestări ale studenților 
claselor de canto sau de instru
mente, studioul a inițiat în ulti
ma vreme o serie de audiții ex
perimentale, seri de dezbateri ar
tistice pe tema „Artelor înfră
țite" care permit spectatorilor 
cunoașterea unora dintre frămîn- 
tările creatoare ale artiștilor con
temporani, coordonatele unora 
dintre capodoperele artistice ale 
omenirii. Atunci cînd audițiile 
au fost întocmite cu grijă, cînd 
au fost însoțite de un profund 
comentariu științific, s-au bucu
rat de un larg succes în rîndul 
auditorilor dornici să-și lărgească 
necontenit orizontul artistic ceea 
ce atestă din plin nu numai ne
cesitatea lor în viața institutului 
ci și nevoia. permanentizării lor 
pe baza unor criterii științifice 
de programare în activitatea Stu
dioului Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu".

Remarcînd utilitatea studioului 
în viața conservatorului, valoarea 
unora dintre aceste activități, 
participanții la discuțiile purtate 
în coloanele ziarului nostru au 
evidențiat în același timp faptul 
că în ultima vreme în viața stu
dioului, în special în organizarea 
ciclurilor de audiții experimen
tale, au apărut o serie de defici
ențe de a căror înlăturare de
pinde Creșterea eficienței educa
tive și instructive a activității 
sale viitoare.

Din seria de opinii publicate 
în cadrul anchetei noastre au re
ieșit pe baza analizei activităților 
organizate în cadrul studioului 
următoarele p. !e de vederi și 
propuneri :

1. Audițiile experimentale au 
avut de multe ori o pondere cu 
totul nejilstificată îft programul

general de activități al studioului. 
A existat de asemenea o aglome
rare cu totul nejustificată a spec
tacolelor de operă în dauna ce
lor instrumentale. O asemenea 
situație nu a putut duce desigur 
nici la folosirea judicioasă a or
chestrei studioului a cărei me
nire este aceea de a asigura a- 
companiamentul studenților fa
cultății de instrumente și canto.

2. în programarea audițiilor 
experimentale nu a existat un fir 
conducător. S-a sărit de la Matt
haus Passion a lui Bach la „Aș
teptarea" lui Schonberg, de la 
„Wozzek“-ul lui Alban Berg Ia 
„Don Juan“-ul lui Mozart iar de 
la „Tristan și Isolda" de Wagner 
la oratoriul „Messiah" a lui 
Haendel.

Fără a-și propune a urmări în
deaproape un ciclu de istorie a 
muzicii, organizatorii audițiilor 
nu pot totuși anula orice criteriu 
de înlănțuire, nu pot renunța la 
un plan de programări absolut 
necesar unor eficiente activități 
pedagogice.

3. Lipsa de logică în înlănțui- 
rea temelor și uneori lipsa de 
grijă pentru eficiența pedagogică 
a unor audiții, a dus câteodată 
la programarea unor teme 
cu totul minore, pe drept cuvînt 
calificate de unii participant la 
discuție ca „lipsite de orice um
bră de seriozitate".

Programarea de pildă, a unei 
audiții pe tema „Bach și muzica 
de jazz" în oare celebre lucrări 
ale lui Johann Sebastian Bach 
ca „Dublul concert pentru două 
viori" au fost supuse unor expe
rimente de jazz nu poate fi în 
orice caz demnă pentru studioul 
unei instituții în care studenții 
sînt învățați zi de zi în orele de 
curs să respecte stilurile conser
vate printr-o seculară tradiție.

Orice argumente ar putea fi 
aduse de apărătorii unor aseme
nea experimentări, va rămîne 
pentru orice muzician serios un 
adevăr axiomatic faptul că legă
tura — „Bach și jazzul" — nu 
poate fi decît o legătură exteri
oară, lipsită de valoare artistică, 
de care nu are nevoie nici opera 
marelui cantor de la Leipzig, 
nici reprezentanții interesantelor 
creații moderne scrise în stilul 
muzicii de jazz.

4. Cu totul timide au fost de 
asemenea eforturile organizato
rilor audițiilor pentru populari
zarea valorilor muzicii românești. 
Ne referim nu numai la creația 
lui Enescu (și ea din păcate pu
țin programată) ci și la alți mari 
reprezentanți ai muzicii romî- 
nești din veacul XX pe care stu
dioul i-ar fi putut populariza în 
rîndurile auditoriului.

5. în sfîrșit, majoritatea parti
cipanților la dezbateri au subli-

niat cu părere de rău că „bene
ficiarii" activităților studioului 
sînt într-o prea mică măsură stu
denții conservatorului.

Trebuie în același timp să spu
nem că, spre părerea noastră de 
rău, opiniile participanților la 
discuția inaugurată de ziarul nos
tru nu au fost întîmpinate cu 
receptivitate de către cei răs
punzători de activitatea studiou
lui, provocînd uneori reacții care 
nu sînt în spiritul unei dezbateri 
creatoare. în fond, numai în ca
drul unor schimburi de opinii, 
unor confruntări de păreri poate 
fi găsită suma de soluții necesare 
continuei îmbunătățiri a oricărei 
activități educative. Tocmai de 
aceea, după părerea noastră, este 
necesar în momentul de față ca 
cei răspunzători de activitatea 
Studioului Conservatorului „Ci
prian Porumbescu" să studieze 
în amănunt fiecare dintre opi
niile exprimate, să analizeze pe 
baza experienței obținute pînă în 
prezent, cu sprijinul tuturor ca
drelor didactice, tematica activi
tăților studioului, să elaboreze în 
colectiv un plan de perspectivă, 
pe baza căruia studioul să-și 
poată continua o activitate efi
cientă, atît de necesară lărgirii 
orizontului artistic al studenților 
și în general tinerilor iubitori de 
muzică.

In drum spre școală (Maria Popa, ceva in clasa a IlI-a la 
Școala generală de 8 ani din Broșteni)

Bucuria de a crea
(Urmate din pag. 1)

Sosirea unei delegații

a Partidului

Socialist Italian al

Unității Proletare
Miercuri seara a sosit în 

Capitală o delegație a Parti
dului Socialist Italian al U- 
nității Proletare, condusă de 
tovarășul Tullio Vechietti, se
cretar general al P.S.I.U.P. 
Din delegație fac parte Ales
sandro Menchinelli, membru al 
Direcțiunii, șeful secției or
ganizatorice, Adelio Albarello, 
senator, membru al Consiliu
lui Național, și Giuseppe Ta- 
gliazucchi, membru al Consi
liului Național, șeful secției 
relațiilor externe.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de 
tovarășii Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.R., Ghi- 
zela Vass, Ion Iliescu, șefi de 
secție la C.C. al P.M.R., și de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Informații

SPORT Ilustrate ©

din Olănești
Vedere din Olănești

Foto : ANTON KOVACS

. ® Duminică în
cepe returul celei . 
mai populare' 
competiții sporii- ' 
ve din. larii nda- 
stră — campio-

$ natul republican • 
de. fotbal pentru 

..... echipele de cate
goria A. In cadrul primei etape in 
Capitală, pe stadionul „23 August", 
în program cuplat, se vor desfășu
ra partidele: Progresul București 
— Minerul Baia Mare (ora 14) și 
Steaua București — Știința Cra- 
iova'fora 15,45).

în țară, sînt programate meciu
rile: Crișul. Oradea .-— Dinamo 
București; -C.S.M.S. Iași —■ Rapid 
București; Știința Cluj — Petrolul 
Ploiești; Dinqmo Pitești — Farul 
Constănța șl U.T. Arad — Steagul 
roșu Brașov. In țară tocurile încep 
ia ora 16.

• Aseară, la 
Tampere s-a con
sumat unul din 
derbiurile cam
pionatului mondi-. 
al de hochei pe 
gheață i meciul 
dintre echipele 
U.R.S.S. și Su- 

de sportivii sovie-ediei, cîștigat 
tici cu ,5—3, după ce partenerii lor 
conduseseră cu 2—0 la prima pa
uză. In repriza a doua, echipa 
sovietică a egalat, iar în ultima a 
marcat 3 goluri față de unul în
scris de suedezi.

• La Belgrad 
a continuat cu 
desfășurarea run
dei a Il-a turneul 
internațional fe
minin dg șah, or- 

fjț ganizat în cinstea 
silei Internaționa- vy <25 ie a pemep.
Olandeza Hems- 

kerk a cîștigat la iugoslava Vu]a- 
novici. Poihajlic a obținut victoria 
în partida cu Kures. Reprezentan
tele țării noastre, Margareta Teo- 
dorescu și Elisabeta Polihroniade, 
au întrerupt partidele cu.Ljiljak 
(Iugoslavia) și respectiv Katarina 
Jovarțovici (Iugoslavia).

ne-
de

Olănești, stațiune balneo
climaterica, prezintă iarna, ca 
și. vara, un punct de atracție 
pentru numeroși turiști. Cei 
care vizitează stațiunea doresc 
— cum e și firesc ,— să tri
mită celor dragi ilustrate care 
să înfățișeze peisajul, noile 
construcții ridicate în ultimii 
ani, printre care și modernul 
complex de deservire. Dar a- 
semenea ilustrate, foarte mult 
solicitate, nu există. Aș pro
pune ca forurile competente 
sa rezolve aceasta cerere în
dreptățită. Drept argument în 
favoarea propunerii mele, tri
mit și .alăturata imagine de la 
Olănești.

ANTON KOVACS 
corespondent voluntar

CITITORII PROPUN
ar

Slatina este un 
oraș în plină dez
voltare. Multi din
tre locuitori doresc 
să facă excursii în 
țară prin' interme
diul O.N.T. Pentru 
aceasta însă, sînt 
nevoiti să meargă 
la Pitești sail Bucu
rești să-și procure 
biletele necesare,

putea rezolva Să nu uităm

deoarece în 
există o 
O.N.T. E 
greutate, 
noastră este să se 
organizeze o aseme
nea agenție în o- 
raș.

De asemenea, pro
pun ca pe peronul 
gării —r așa cum 
există în multe

locuri din tară — 
să se amenajeze un 
punct farmaceutic

oraș nu 
agenție 
o mare
Dorința și un chioșc pentru 

difuzarea presei.

estetica

GRIGORE
CRĂCIUN 
contabil 

întreprinderea 
„Combustibilul" 

Slatina

sim- 
vite- 
îm-

Miercuri dimineața, Grigors 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Ion Pas, vicepre
ședinte al Comitetului de con
ducere al Grupului romîn al 
Uniunii Interparlamentare, și 
Dionisie Ionescu, ambasador, 
directorul protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
au exprimat, în numele Con
siliului de Stat al R. P. Romî- 
ne, al guvernului și Ministeru
lui Afacerilor Externe, condo
leanțe ambasadorului Suediei 
în R. P. Romînă, Olof Gustav 
Bjurstrom, în legătură cu 
moartea Luisei, regina Suediei.

Au mai prezentat condolean
țe șefii unor misiuni diploma
tice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri al corpu
lui diplomatic.

care 
fără 

unor
Din 
che- 

făcut

ratele înfăptuiri ale construcției 
socialiste, care desăvîrșește cu 
avînt această minunată și invi
diată construcție, nu este loc 
pentru psedointelectilali. Dintre 
cei ce mișunau în juru-mi în anii 
uceniciei mele — carieriști lip
siți de pasiunea muncii, nepre
gătiți — nu prea mai văd pe 
vreunul azi. S-au topit, rînd pe 
rînd, neavînd suflul să urce pe 
treptele înălțării poporului nos
tru.

Doresc tinerilor care astăzi își 
trăiesc anii de ucenicie sau îi 
așteaptă cu ochii și sufletul în
dreptat spre viitor : uitarea de 
sine, neobosita căutare, recepti
vitate în fața imensului izvor de 
cunoștințe dobîndite, alegerea și 
însușirea a ceea ce le este 
cesar, căci fără asta munca 
creație nu e posibilă.

Această chemare la dăruirea 
cît mai deplină studiului în anii 
uceniciei este izvorîtă din amin
tirea mereu trează a tulburătoa
relor clipe de revelație pe oare 
le-am trăit ascultând primele pre
legeri în Amfiteatrul „Spini Ha- 
ret", cînd profesorul Gh. Țițeica 
oficia pentru noi primele inițieri 
în geometria analitică. Acolo am 
descoperit existența implaoabilă 
a punctelor de la infinit și am 
început să cred că două cercuri 
se taie totdeauna chiar și atunci 
când le vedeam cu totul despăr
țite în patru puncte din care 
două, cele ciclice, mereu ace
leași, ședeau imaginare în infi
nitul nebulos. .Vin înțeles astfel 
că ochii minții pătrund și nevă
zutul, că imaginarul are o ființă 
misterioasă, dar supusă și ea le
gilor fără greșeală ale științei la 
care mă tocmisem ucenic. Am 
priceput puterea ce se zbatea în 
uneltele pe care ea mi le punea 
în mîini și am simțit voluptatea 
de a le încerca, mînuindu-le cu 
stângăcie, dar cu rîvnă. Cu re
cunoștință și cu avîrit primeam 
învățătura, căutînd Să-mi multi
plic mijloacele de cunoaștere, 
pătrunzînd tainele algebrei și a- 
nalizei pe care le bănuiam omni
potente și generoase. Cursul de 
mecanică pe care maestrul meu 
de mai târziu, Dimitrie Pompeiu, 
îl metamorfoza într-o călătorie

TELEVIZIUNE
JOI 11 MARTIE

17,30: Campionatul mondial 
de hochei pe gheață: U.R.S.S.- 
S.U.A. (transmisie de la Tam
pere — Finlanda); 19,30: Jur
nalul televiziunii; 19,40: Pen
tru copii: Aventurile echipa
jului Val-Vîrtej: 
zăpezilor"; 20,30:

îneîntătoare într-o lume de 
boluri surâzătoare, în care 
zele scăpărau grăbindu-se, 
pinse de accelerații, la comanda 
implacabilă a forțelor, mi se pă
rea mereu o poveste din șiragul 
celor 0 mie și una de nopți. Teo
ria funcțiilor de o variabilă com
plexă, predată cu o vioiciune ne
verosimilă de profesorul David 
Emanuel, de mult în pragul pen
sionării, îmi apărea ca o promi
siune elegantă de acces într-o 
lume rafinată în care teoria lui 
Taylor și integrala lui Canihy își 
disputau discret apanajele de 
vedetă, pentru a le vedea ou sur
prindere, mai tîrziu, braț la braț, 
prin lumea capricioasă a funcții
lor analitice.

în această plăsmuire tulbură
toare a viziunii matematice a 
încolțit și nevoia de a scormoni 
eu însumi necunoscutul pe 
îl simțeam deschis în față 
măcar a întrevedea urmele 
pași după oare să mă iau. 
această nevoie a răsărit și 
marea către ceva care a
să-mi bată inima mai tare oa de 
obicei, îndemnîndu-mă să-mi 
pun la încercare puterea de crea
ție și apoi să dau viață acestei 
încercări — împletind vorbe cu 
semne matematice —- în prima 
mea lucrare științifică.

Teama de cunoaștere imper
fectă și lipsa de dibăcie și înțe
lepciune a începătorului mă fă
ceau să mă simt prins în jocul 
periculos și îmbietor al ucenicu
lui vrăjitor. De aceea, de atunci 
și pînă în ziua de azi, muzica 
inspirată, ironică și educativă, a 
poemului simfonic al lui Paul 
Dukas, îmi răsună în suflet amu
zantă și prevenitoare, ori de cîte 
ori mă las furat de ispita de a 
da frîu liber închipuirii. Așa 
m-am regăsit în Arrowsmith care 
căuta ceva care-1 interesa și îl 
simțea pe undeva, la început din
colo de zări, apoi la orizont ca o 
fată morgana ce îl ademenea și 
apoi se risipea, dezamăgindu-i, 
dar îl chema mereu mai departe. 
Am învățat să folosesc insucce
sele pentru a mă reculege și suc
cesele pentru a-mi da seama 
unde mă găsesc și către ce nou 
țel să mă îndrept cu noi avîn-

„Jeti, omul 
_ _____  , ____ Cîntă or
chestra Xavier Cugat (II);

de știință: 
,Ce este biofizica ?“ de Ion 

Mînzatu. Un nou preparat 
Aracid-S.F. Știați că ?... 21,15: 
Maeștrii genului scurt — 
Bjiirnstjerne Bjornson. Pre
zintă: Zoe Dumitrescu Bușu- 
lenga; în încheiere: Buletin 
de știri. Buletin meteorologic.

VINERI 12 MARTIE
18,30: Universitatea tehnică 

la televiziune. Automatizări 
în industria petrolului și chi
miei (II), de ing. Constantin 
Matei; 19: Jurnalul televizi
unii; 19,10: Pentru tineretul 
școlar: Vă place muzica? 20: 
Săptămîna; 21: Din viața ani
malelor (XXVIII); 21,30: Trei
zeci de minute... muzică ușoară 
cu Jean Ionescu; în încheiere: 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

20,55: Emisiune

Pe cit de estetic este aspec
tul unei clase de elevi de-a 
lungul primăverii, verii și 
toamnei, tot atît de inestetică 
e înfățișarea ei în timpul fri
guros. Aceasta, datorită fap
tului că deasupra uniformelor 
elevilor apar jerseuri, svetere, 
pulovere și scampolouri, în 
toate culorile curcubeului, de 
la albastru pînă la roșu și de 
la verde pînă la violet, împo
dobite cu dungi, buline, ca
rouri, flori, căprioare și cîte 
altele.

Toate aceste inconveniente 
s-ar putea înlătura însă, prin 
introducerea uitor asemenea 
obiecte uniforme, care să se 
asorteze armonios cu restul 
uniformelor școlare.

Ministerul Învățământului și 
Ministerul Industriei Ușoare 
ar putea da, colaborînd, un 
răspuns pozitiv la această pro
punere.

mijloacelor

la început apreciez că

Foto: AGERPRES

L. DUNAJECZ 
profesor

IACOB IONESCU 
comuna Izvorul Rece, regiunea 

Argeș

• •

Deasupra și sub
(Urmare din pag. I)

către școli

CinematografeDouă secvențe

organizația U.T.M. în 
„Noi — se scuza se- 
organizației de bazăganizate 4 schimburi de experiența : la ba

raj, Ia transporturi, la galeriile de fugă etc.
Iată numai cîteva din mijloacele prin care 

pătrunde tehnica pe șantier.

A DOUA: Scrisoare

apele Argeșului

Sincronizarea
de transport

De 
este interesantă și utilă noua 
rubrică a ziarului „Cititorii 
propun". Și pentru început aș 
dori să fac și eu o propunere. 
Iată despre ce este vorba. Tre
nul accelerat nr. 207 care 
pleacă din București la orele 
23,29 ajunge în Rm. Vîlcea la 
ora 5,13. Autobuzul I.R.T.A. 
care merge la Izvorul Rece

pleacă însă la ora 5, cu 13 mi
nute mai devreme. Din aceas
tă cauză călătorii care merg 
în această direcție sînt nevoiți 
să aștepte la autogară pînă la 
ora 14, întrucît următoarea 
mașină, cea de la ora 6, mer
ge pînă la Horezu. Aceasta 
fiind situația, propun ca pri
ma cursă să plece cu 20 de 
minute după sosirea trenului.

Ar fi bine dacă și cea de-a 
doua cursă și-ar prelungi tra
seul cu 9 km pînă la Izvorul 
Rece. Este o problemă care ne 
interesează și pe noi și pe să
tenii din Vaideeni.

Scenă din Specta
colul cu piesa 
„Eletănțelul cu
rios" In interpre- . 
tarea colectivului 
Teatrului de pă

puși din Ciul

despre șoferi
PRIMA: Cu scuze
nu se întărește

disciplina...

Despre mulți șoferi se poate spune că 
sînt „sufletul" barajului. Pe orice vreme — 
fie .ploaie, fie ger, fie zăpadă (iar aici, în 
inima munților, acestea nu lipsesc!) ei sînt 
prezenți la datorie. Tinerii Constantin Enes- 
ctl, Gheorghe Crudulici, Mihai Ivașcu, Gheor- 
ghe Bucinică — și lista ar putea fi comple
tată cu zeci și zeci de nume — au înscris 
adevărate pagini de eroism în construcția 
barajului.

Dar, alături de aceștia poți întîlni pe șan
tier și șoferi ale căror fapte sînt opusul ce
lor relatate mai sus.

— Ce,
fără mine dacă lipsesc o 
Gheorghe Tețuleasa.

Și a lipsit. Nu o zi — ci 
fel au făcut, altă dată, și 
Ion Cavaleru.

parcă nu se construiește barajul 
zi ? — și-a zis

trei la rînd. La 
Romeo Pop și

Ce măsuri a liiat 
cazul acestor tineri ? 
cretarul comitetului „ ,
U.T.M. — nu prea avem timp de ședințe. 
La noi, la șoferi, e greu să ții ședințe. Oa
menii sînt plecați mereu". Dar nu despre 
ședințe este vorba, neapărat. A stat cineva 
de vorbă Cu acești tineri, mai serios ? Nu. 
Urmarea? Celor cîțiva tineri certați cu dis
ciplina, li s-au alăturat și alții. Și nu numai 
că au absentat cînd au vrut, dar au luat și 
alte „obiceiuri". Și, în timp ce secretarul or
ganizației U.T.M. se tînguie ca e greu să 
țină ședințe și nici măcar nu discută per
sonal cu tinerii șoferi vinovați de aceste 
abateri, șeful șantierului auto-balastiere, in
ginerul Costantin Florea, este complet ne
mulțumit de atitudinea unor tineri față de 
mașini. „Vedeți dv. — relata dînsul — șan
tierul nostru a fost înzestrat cu mașini noi. 
Șoferii noștri sînt, în general, tineri. Ne 
bucurăm cînd le dăm asemenea mașini pe 
mînă. Dar ce se întîmplă ? Băieții — unii, 
nu spun toți — cred că a fi șofer este su
ficient să te urci la volan, să apeși pe acce
lerator și atît. Dar mașina trebuie întreți
nută, trebuie bine îngrijită. Numai că unii 
șoferi uită repede acest lucru. Exemple ? 
Vă pot da mai multe: Ion Predică, Vasile 
Pavel, Ion Gîndac...".

Reproducem încă o dată declarația se
cretarului organizației U.T.M.: „Noi nu prea 
avem timp de ședințe... Cu șoferii e greu 
să ții ședințe, sînt plecați mereu în cursă". 
Și iată cum, invocînd aceste motive „obiec
tive", organizația U.T.M. din sectorul auto- 
balastiere a lăsat pe planul doi munca de 
educație a tinerilor șoferi. Comitetul U.T.M. 
pe grupul de șantiere a sesizat acest feno
men, a preconizat o analiză a muncii ti- 
neriloi din transporturi dar, „ca un făcut", 
mereu au apărut alte probleme... mai im
portante. Poate că, de data aceasta, va ac
ționa mai ferm.

A doua secvență părăsește cadrul șantie
rului; Este o scrisoare deschisă a șantierului 
către cîteva școli de șoferi din regiune 
(Curtea de Argeș, Rm. Vîlcea și Cîmpulung 
Muscel). Despre ce este vorba ? „Șantierul 
nostru — relatează tovarășul ing. Constantin 
Florea — a primit anul trecut mai mulți 
șoferi pregătiți în școlile din regiune. Ne 
declarăm complet nemulțumiți de pregăti
rea pe care au asigurat-o cele trei școli ti- 

ei nil po-
rea pe care au asigurat-o cele trei școli ti
nerilor șoferi. Mulți dintre ei nil po
sedă cunoștințe de bază pentru practicarea 
meseriei (cunoștințe de mecanică, electrici
tate, de întreținere și chiar de conducere, 
fără să mai vorbim de remedierea panelor). 
Avem tineri șoferi trimiși de către școlile 
mai sus amintite ale căror mașini sînt folo
site cu program redus din cauza neprice
perii acestora de a rezolva problemele care 
se ivesc în timpul cursei. Semnalăm aceste 
neajunsuri cu speranța că școlile vor lua 
măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii pro
fesionale a viitorilor șoferi". Exact pentru 
același lucru ne facem Și noi ecoul acestei 
ddrințe.

beneficiarului
Beneficiarul (prezent în persoana tovară

șului inginer Ion Tîrnăveanu) cere cuvîntul 
"tafeta constructorilor" din două motive : 

„uiui — ne spune beneficiarul — vrem 
să apreciem eforturile lăudabile ale construc
torului pentru asigurarea unui ritm intens 
de lucru pe șantier. Ați aflat — nu mai in-

la „Ștafi
„întîi

sist asupra acestui lucru — rezultatele ob
ținute la lotul „Rotunda", la străpungerea 
galeriei Aref-Cetățuia, unde constructorii au 
înscris adevărate pagini de eroism".

Beneficiarul ne expune apoi și celelalte 
motive ale apelurilor sale. „Apeluri care — 
ține să sublinieze inginerul Tîrnăveanu — 
am dori să aibă un ecou imediat".

• Primul dintre aceste apeluri este adre
sat constructorilor (evident și tinerilor, în
trucît pe șantier lucrează cîteva mii de ti
neri). „Este necesar ca în această perioadă — 
precizează tovarășul inginer Tîrnăveanu — 
constructorii să-și concentreze forțele asupra 
executării lucrărilor de captare și aducțiuni 
secundare, care sînt rămase în urmă față de 
grafic și în primul rînd să asigure un de
calaj corespunzător 
tonare".

• Al doilea apel
de utilaje. Aici 
Uzina „23 August" București pentru 
nerespectarea termenelor 
zina avea de livrat ț
poduri rulante pentru centrala subte
rană. După mari insistențe, produsele au 
sosit — cu întîrziere — pe șantier. Dar (de 
aici începe un nou necaz) fără echipamentul 
electric, „pe care — susține Uzina „23 Au
gust" — Uzina „Automatica", în calitate de 
colaboratoare, nu lc-a livrat la timp". Și uite 
așa persistă un „lanț al slăbiciunilor", care, 
în loc să fie curmat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de mașini, ...își rupe verigile 
pe șantier. începerea lucrărilor de montaj 
în uzina subterană a întîrziat din această 
cauză.

• Beneficiarul — tot la acest < , 
mai face apel și la Uzina constructoare 
mașini Reșița să urgenteze livrarea utilaje
lor care au termen în trimestrul I.

...Apeluri concise și cu adresă precisă. 
Apeluri care — însoțite de răspunsuri 
prompte — pot impulsiona ritmul construc
ției pe șantierul marei Hidrocentrale de pe 
Argeș.

I
I
I 
I 

contractuale. U- I 
șantierului două I

I
I
I

între excavații și be-

este adresat furnizorilor 
sîntem nevoiți să vizăm 

„23 August"

I
capitol — I 
iictoare de |

I
I

REG1NA CINTECELOR 
rulează la Patria (orele; 8,45: 
11; 13,30; 16; 18,45;
21,30), București (orele:
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Excelsior (orele; 10,15; 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15),
Feroviar (orele: 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Melodia 
(orele: 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Modern (orele: 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 17,45; 
20). MOFTURI 1900 rulează 
la Republica (orele: 9,30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Buzești (orele: 11, 13,45; 
16; 18,15; 20,30; duminică 
ora 11,30), Floreasca (orele: 
16; 18,15; 20,30). STRIGĂ
TUL CORLEI rulează la Lu
ceafărul (orele: 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21), Fes
tival 
16,30;
FETE INTR-O CURTE ru
lează la Grivița (orele: 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Flacăra (orele: 15,45; 18; 
20,15). LEGEA ȘI FORȚA 
rulează la Capitol (orele; 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,45;

-21). CINE-I CRIMINALUL? 
— cinemascop — rulează la 
Victoria (orele: 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Volga 
(orele: 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). TOVARĂȘII ru
lează la Central (orele: 10, 
12,30; 14,15, 18) 20,30), Arta

(orele: 9; 11,30; 14;
19; 21,30). PATRU

(orele: 10; 16; 18,15; 20,30). 
HATARI — ambele serii — 
rulează la Lumina (orele: 
10; 13,15; 16,30; 20). 30 DE 
ANI DE VESELIE rulează Ia 
Timpuri Noi 
11,45; 13,30;
18,45; 20,45).
CU SPIONUL 
Union (orele: 14,30; 
18,30;
CUBANĂ
Iești 
17,30; 20). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — 
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele: 9,45; 16,30; 
18,30; 20,30), ~ ’
16; 18; 20), 
10,30; 15,15;
21). ROȘU
— ambele serii 
la Dacia 
16,30; 20). PAULA CÂPTI- 
VĂ rulează la Cultural (ore
le: 15,30; 18, 20,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — ci
nemascop — (ambele serii)
— rulează la Crîngași (ore
le: 16; 19,30). ZBORUL ÎN
TRERUPT rulează la Bucegi 
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; " ‘ -----------
VALS 
(orele: 
Popular
21). UN ENORIAȘ CIUDAT 
rulează la Tomîs (orele; 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),

(orele: 10; 
15,15; 17;
ÎNTÎLNtRE 
rulează la 

16,30;
20,30). CRONICĂ 

rulează Ia Giu- 
(orele 10; 12,30; 15;

Pacea (Ore’e:
Lira (orele: 
16,30; 18,45; 
ȘI NEGRU 

rulează 
(orele; 9,30; 13;

20,45). TITANIC 
rulează la Unirea 

16; 18,15; 20,30),
(orele: 16; 18,30;

Miorița (orele; 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). VIATĂ 
UȘOÂRĂ rulează la Vitan 
(orele: 15; 17, 19; 20,45). 
AH, EVA! rulează la Munca 
(orele: 10,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). CEL MAI
MARE SPECTACOL rulează 
la Moșilor (orele: 
14,30; 17,30; 20,30).
VASTA NR. 13 
Aurora (orele: 
13,30; 16; 18,30;
(orele: 11,15;
16,30; 20,45). CU MÎINILE 
PE ORAȘ rulează la Cos
mos (orele: 16; 18; 20). 
VREMEA PĂGÎNILOR ru
lează la Viitorul (orele: 
15,30; 18; 20,30). LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT rulează 
la Colentina (orele 16; 
18,15; 20,30). SĂRUTUL ru
lează la Rahova (orele: 16; 
18,15; 20,30), Ferentari (o- 
rele: 16; 18; 20). CĂPI
TANUL FRACĂSSL — 
cinemascop — rulează la 
Progresul (orele: 11,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). MICUL 
PESCAR — cinemascop — 
rulează Ia Flamura (orele: 
10; 12; 16; 18; 20,15). CAR
TOUCHE — cinemascop ru
lează la Drumul Sării (o- 
rele: 11; 15; 17,30; 20). GHI
NIONISTUL rulează la Co- 
trocenl (orele: 15; 17; 19,
21).

10,30;
NE- 

rulează la 
9; 11,15; 

21), Doina 
13,30; 16;
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ROMA. — în Camera Deputa- 
ților au început marți dezbateri 
asupra moțiunii de neîncredere 
în guvern, prezentată de depută
ții comuniști.

Președintele Camerei, Buccia- 
relli-Ducci a dat citire scrisorii 
prin care președintele Consiliu
lui de Miniștri, Aldo Moro, a in
format Parlamentul despre în
făptuirea remanierii guvernului.

A luat apoi cuvîntul secretarul 
general al P.C.I., Luigi Longo, 
care a prezentat moțiunea de ne
încredere prin care deputății co
muniști cer demisia guvernului. 
Președintele republicii — se spu
ne în moțiune — trebuie să se 
consulte cu toate grupurile par
lamentare pentru a forma un gu
vern care să pună la baza acti
vității sale un program al dez
voltării democratice a Italiei.

Comentariul zilei

lui Wilson la Bonn

JAPONIA: Aspect din timpul 
unei recente demonstrații din 
Tokio, la care au participat 
peste 10 000 locuitori. Partici- 
panții cereau anularea paraiă- 
lii acordurilor japono — sud- 
coreene și se pronunțau îm
potriva creării blocului militar 
N.E.A.T.O. (Organizaița Trata

tului Asiei de nord-est)

Declarație a ministrului
de externe francez

DAMASC. — Un nou incident 
s-a produs marți la frontiera din
tre Siria și Izrael, a anunțat un 
purtător de cuvint militar sirian la 
postul de radio Damasc. Incidentul 
a fost declanșat de pătrunderea a 
trei tractoare izraeliene în zona 
demilitarizată. Posturile de grăni
ceri ale celor două părți au deschis 
focul, care n-a încetat decît la in
tervenția Comisiei de supraveghe
re a O.N.U,

din viata
■•/.•Să . ?j-- i '.■■■•tineretului

Lumii
Revendicările

studenților brazilieni

Profitînd de prezența pre
ședintelui Braziliei, Cas
telo Branco, la redeschi

derea cursurilor universitare 
studenții Universității din Rio 
de Janeiro, au organizat o 
manifestație în sprijinul re- 

, vendicărilor lor. Președintele 
| a promis că va examina re

vendicările studenților. Aceș
tia au cerut libertatea alege
rilor universitare, reducerea 
taxelor în învățămîntul supe- 

, rior și anularea restricțiilor 
■> impuse organizațiilor studen

țești.

Demonstrație 
a studenților 

din Hew York

PARIS 10 (Agerpres) — Mi
nistrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville, a 
făcut marți după amiază o de
clarație în cadrul Comisiei a- 
facerilor externe a Senatului, 
în care s-a referit la o serie 
de probleme ale situației inter
naționale.

Vorbind despre situația din 
Vietnam, Couve de Murville a 
spus : „După părerea guvernu
lui francez nu există o altă 
posibilitate decît o soluție po
litică în Vietnam revenindu-se 
la acordurile din 1954, cău- 
tînd prin negocieri să se cre
eze condiții favorabile restau
rării unui stat sud-vietnamez

neutru, independent și liber de 
orice intervenție străină".

Referindu-se la situația 
O.N.U., Couve de Murville și-a 
exprimat părerea că „criza fi
nanciară" a acestei organizații 
este în fapt și o criză politică.

Abordînd problema situației 
din Orientul Mijlociu, mini
strul de externe francez a sub
liniat că interesul Franței este 
„de a se menține statu-quo-ul 
și o situație pașnică".

în cursul ședinței, senatorul 
Edgar Faure referindu-se la 
recenta sa călătorie în R.A.U. 
a subliniat „evoluția favora
bilă a relațiilor Franței cu ță
rile arabe".

A proximativ 500 de stu
denți de la Universitatea 
St. John din New York

ROMA 10 (Agerpres). — 
Miercuri au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței miniștrilor afacerilor 
externe ai Uniunii Europei Occi
dentale (U.E.O.) care s-au des
fășurat timp de 2 zile la Roma. 
Au participat miniștrii de externe 
ai țărilor membre ale Pieții co
mune și Angliei (cu excepția mi
niștrilor de externe ai Franței, 
Germaniei occidentale și Belgi
ei). La această sesiune au 
fost discutate problemele e- 
conomice vest-europene, rela
țiile est-vest, precum și pro
blema intensificării ajutorului 
economic și tehnic acordat țărilor 
în curs de dezvoltare.

O mare parte a discuțiilor s-au 
referit la problema relațiilor din-

tre cele două comunități econo
mice vest-europene C.E.E. și 
A.E.L.S. Ministrul de externe 
britanic a fost de părere că o 
primă măsură în vederea reali
zării acestui deziderat o poate 
constitui stabilirea unei colabo
rări mai strînse între țara sa și 
C.E.E.

Caracterizînd lucrările acestei 
sesiuni a U.E.O., agenția France 
Presse arată că datorită absenței 
de la lucrări a miniștrilor de ex
terne al Franței, Germaniei occi
dentale și Belgiei, nu a putut fi 
luată nici o hotărîre mai impor
tantă. Ea a constituit, mai cu- 
rînd, o luare de contact pentru 
confruntarea părerilor în proble
mele aflate în discuție.

BERLIN. — în Berlinul occi
dental s-au deschis 16 birouri 
pentru eliberarea permiselor de 
călătorie în capitala R.D.G. în 
vederea sărbătorilor de primă
vară. în prima zi au fost înre
gistrate cererile a 59 760 de cetă
țeni din Berlinul occidental care 
doresc să-și viziteze rudele. Bi
rourile pentru eliberarea permi
selor de călătorie rămîn deschise 
pînă la 20 martie a.c.

BAMAKO. — în capitala Repu
blicii Mali și-a început lucrările o 
conferință a miniștrilor învățămîn- 
tului din 15 țări africane de limbă 
franceză. Pe ordinea de zi a con
ferinței se află problema învăță- 
mîntului agricol, precum și proble
ma accesului femeilor din aceste 
țări la învățămînt,

PARIS. — Vorbind in țața, Aso
ciației iranceze pentru politica 
economică, Schmuecker, ministrul 
economiei al R. F. Germane, s-a 
pronunțat în favoarea unei poli
tici monetare integraționiste în 
cadrul țărilor C.E.E. Referindu-se 
la controversa actuală în legătură 
cu problema etalonului aur, 
Schmuecker a spus că actualul 
etalon „necesită o reformă". El a 
avertizat însă împotriva riscurilor 
unei modificări brusce a acestui 
sistem, declarînd că țările C.E.E. 
trebuie să se pună de acord cit 
mai repede asupra unor propuneri 
comune în acest sens.

șa cum era, de altfel, de aș
teptat, rezultatele dialogului 
de la Bonn dintre premierul 
britanic Wilson și cancelarul 
vest-german Erhard nu sînt 
deloc spectaculoase. Este 
vorba „mai curînd despre o

oarecare îmbunătățire a atmosferei în 
relațiile Londra-Bonn decît despre o 
perspectivă a lichidării unor divergențe 
de mult persistente" (D.P.A.). Intr-o îm
bunătățire a climatului erau interesate 
ambele părți (britanicii în perspectiva 
politicii lor „europene", guvernul vest- 
german în perspectiva apropiatelor ale
geri). O abordare mai profundă a contro
verselor dintre cele două capitale nu a 
fost posibilă și nici nu era de așteptat, 
cu atît mai mult cu cit apropierea ale
gerilor legislative vest-germane limitea
ză libertatea de acțiune a conducătorilor 
de la Bonn.

Calificînd drept „modeste" rezultatele 
obținute de partea britanică după trata
tivele de la Bonn, FRANCE PRESSE re
marca : „D-l Harold Wilson a părăsit 
Bonn-ul ducînd în servieta sa mai multe 
proiecte concrete de cooperare anglo- 
vest-germană în domeniul industrial, în 
special în acela al aviației și electronicii. 
Este, în mod sigur, rezultatul cel mai 
concret al acestei călătorii". Mai precis,

La 23 mai

Alegeri
prezidențiale
în Austria

VlENA. >— După cum anunță 
genția A.P.A., la Viena s-a făcu! 
cunoscut că- alegerile prezidențiale 
din Austria vor avea loc la 23 mai. 
Partidul populist este primul partid 
care și-a desemnat candidatul în 
persoana fostului cancelar dr. AI- 
fons Gorbach, în vîrstă de 66 de 
ani. Partidul socialist nu s-a fixai 
încă asupra candidatului său pre
zidențial.

a-

New York Times 3

au participat la o demonstra
ție în sprijinul cererilor lor de 
a se acorda o mai mare liber
tate publicațiilor universitare 
și activităților politice studen
țești. După cum transmite a- 
genția U.P.I., studenții și-au 
exprimat, de asemenea, spri
jinul pentru campania dusă de 
corpul profesoral al universi
tății în favoarea unei salari
zări mai bune și pentru o par
ticipare mai mare la rezolva
rea problemelor universitare.

S. U. A.
Demonstrații împotriva

ATENA'. Ministrul de ex
terne cipriot, Spiros Kyprianu, 
a sosit miercuri la Atena, un
de face o escală dei 24 de ore, 
înainte de a pleca spre Londra 
și New York.

La sosirea pe aeroportul din 
Atena, Kyprianu a făcut o de
clarație, arătînd că va avea în
trevederi cu oficialitățile gu
vernului grec in problemă po
ziției pe care Ciprul și Grecia 
urmează s-o adopte în cadrul 
Consiliului de Securitate de la 
17 martie.

Joi, Kyprianu va pleca la 
Londra, unde se va întîlni 
primul ministru britanic, 
rold Wilson, și ministrul
sărcinat cu problema relațiilor 
cu Commonwealthul, Arthur 
Bottomley, cu, care va discuta 
problema bazelor engleze din 
insulă.

cu
Ha-
în-

violențelor rasiale din Alabama
MADRID: Tratative 

intre studenți 
și oficialități

Tratativele dintre repre
zentanții sindicatelor 
studențești și cercurile 

oficiale pentru organizarea 
unor alegeri libere în sindica
tele studențești independente 
continuă. Studenții, care se 
află în grevă de peste zece 
zile, duc lupta sub diferite 
forme. La universitățile din 
Sevilla și Valladolid au fost 
închise facultățile. Studenții 
din Salamanca participă la 
ore în grupuri de cîte doi sau 
trei, astfel încît rectorul u- 
niversității nu poate suspenda 
cursurile.

Poliția din Madrid a inter
zis o demonstrație a studenți
lor și a muncitorilor, care ur
ma să aibă loc marți.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Autoritățile municipale din Sel
ma (Alabama) au interzis orice 
nouă manifestație în acest oraș 
„din cauza situației actuale". A- 
ceastă interdicție vine după ce 
liderii populației de culoare au 
anunțat că, întrucît „marșul spre 
Montgomery" (capitala statului 

— N R) organizat 
a/ putut avea loc ca 

intervenției gărzilor 
va avea loc o demon- 
fața tribunalului din 

sprijinul campaniei

CONDAMNAREA
POLITICII DE APARTHEID

A GUVERNULUI SUD-AFRICAN
NEW YORK. — După două 

zile de dezbateri, Comitetul 
special al O.N.U. însărcinat cu 
cercetarea politicii de apart
heid a guvernului Republicii 
Sud-Africane, format din re
prezentanți a 11 țări, a publi
cat marți un comunicat în 
care se exprimă indignarea și 
neliniștea față de atitudinea 
guvernului R.S.A., care conti
nuă seria proceselor intenta
te împotriva elementelor de 
mocratice din această țară. în 
comunicat se cere revocarea 
sentinței prin care au fost con
damnați la moarte, la 23 fe
bruarie. trei africani și un alb. 
Calificînd aceste sentințe drept 
arbitrare și contrarii drepturi
lor omului, comitetul a adre- 

:”.'tsat un apel guvernului R.S.A. 
Osă renunțe la această practică 
®j-, ilegală.

Alabama 
marți nu 
urmare a 
naționale, 
strație în 
Selma în r_,___
duse pentru egalitatea electorală.

După cum transmite agenția 
U.P.I., mii de alți albi și negri 
s-au alăturat în diferite orașe 
americane, în cadrul unor mari 
demonstrații de protest împo
triva violențelor rasiale din Ala
bama. Cea mai mare manifesta
ție a avut loc la Detroit, unde 
cortegiul de aproximativ 10 000 
de persoane, ă fost condus de gu
vernatorul statului Michigan, 
George Romney. Primarul orașu
lui, Jerome Cavanagh, a decla
rat că acest marș „reprezintă un 
mijloc de a ne manifesta indig
narea, nemulțumirea și îngrijo
rarea față de ceea ce se întâm
plă în Alabama". Peste 3 000 de 
persoane au participat la un 
mare miting organizat la Uni
versitatea din California și a- 
proape 1 000 au demonstrat timp 
de două ore în fața Casei Albe 
din Washington. O demonstrație 
asemănătoare a fost organizată în 
fața Ministerului Justiției și Bi
roului federal de investigații. 
Manifestanții au cerut interven
ția autorităților federale pentru 
a se pune capăt fărădelegilor ra
siștilor. Alte demonstrații s-au 
desfășurat la New York, Chica
go, Los Angeles. Aproape 500 
de studenți negri din Tuskegee 
au străbătut pe jos aproximativ 
70 km, sosind în capitala statu
lui Alabama, Montgomery. Ei au 
anunțat intenția de a manifesta 
în fața sediului Congresului a- 
cestui stat.

★
Ministrul Justiției S.U.A. a ce

rut miercuri Curții federale din

Montgomery (Alabama) să inter
zică guvernatorului statului Ala
bama, George 'Wallace, și auto
rităților locale amestecul în de
monstrațiile pașnice în favoarea 
drepturilor populației de culoare. 

’ In această cerere se arată că în 
mai multe rînduri — la 10 și 18 
februarie și la 7 martie — negrii 
au fost împiedicați de poliția a- 
cestui stat de a demonstra. „A- 
ceastă acțiune nu a urmărit res
pectarea legii statului Alabama, 
ci a avut drept scop să împie
dice și să descurajeze pe negri 
dornici de a-și exercita dreptu
rile lor depline de cetățeni 
se subliniază în cerere.

TOKIO. -— Miercuri, a fost pre
zentat în premieră Ulmul în culori 
pentru ecran lat „Olimpiada de Ia 
Tokio", La premieră au participat 
împăratul Japoniei, Hirohito, pre
mierul Sato, membri al guvernului 
șl ai parlamentului, reprezentanți 
ai corpului diplomatic, activiști 
sportivi, corespondenți de presă 
străini și japonezi.

e vorba de stabilirea unor anteproiecte 
pentru construirea în comun a unui a- 
vion cu decolare verticală de tip „P. 
1127“ ale cărui planuri există în Marea 
Britanie; pe de altă parte, s-a realizat 
un acord privind colaborarea pentru 
cercetări în domeniul electronicii în 
scopul construirii în comun de creiere 
electronice. Toate acestea se înscriu pe 
linia satisfacerii parțiale a insistentelor 
și repetatelor cereri britanice ca R.F.G. 
să compenseze într-o măsură mai mare 
cheltuielile de devize ale Londrei pentru 
întreținerea „armatei engleze de pe Rin". 
După cit se pare la aceste proiecte co
mune se rezumă deocamdată participa
rea vest-germană la ușurarea efortului 
financiar solicitată de Anglia. In plus 
există doar unele promisiuni la care se 
face aluzie în comunicatul comun publi
cat marți.

In schimbul sprijinului și promisiuni
lor de natură economică financiară, par
tea engleză a făcut, după cum remarcă 
numeroși observatori, unele concesii po
litice. Au fost remarcate, de pildă, decla
rațiile făcute de premierul britanic atît 
în Berlinul occidental cit și la Bonn în 
sprijinul poziției rigide a Bonn-ului în 
problema germană. A atras, de aseme
nea, atenția asiduitatea cu care Wilson 
a căutat să dea „asigurări" partenerilor 
vest-germani că proiectele britanice de 
dezarmare și „dezangajare" nu urmăresc 
să creeze piedici țelurilor politice ale 
guvernului vest-german. „Wilson — 
sublinia corespondentul din Bonn al a- 
genției FRANCE PRESSE — a liniștit 
pe deplin interlocutorii săi asupra inten
țiilor atribuite guvernului laburist cu 
privire la dezangajare în Europa". Pre
mierul englez a enumerat asemenea con
diții pentru înfăptuirea faimoasei dezan
gajări încît interlocutorii vest-germani 
s-au putut convinge că proiectele sînt 
cit se poate de teoretice. „Acumularea 
însăși a unor condiții atît de greu de 
obținut în circumstanțele actuale — re
marca, nu fără ironie, corespondentul

Declarația guvernului
D Vietnam

HANOI 10- (Agerpres). — La
10 martie, în cadrul unei confe
rințe de presă, purtătorul de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație a guver
nului R. D. Vietnam în care sînt 
condamnate recentele acțiuni a- 
gresive întreprinse de S.U.A. în 
Vietnamul de sud, unde au fost 
trimise noi forțe aeriene și uni
tăți de infanterie marină, pre
cum și repetatele atacuri ale a- 
vioanelor americane împotriva 
unor localități aflate pe teritoriul 

R. D. Vietnam. Toate acestea, se

Domnia lui Duvalier: Arma este legea"
orespondentul din 
Port-au-Prince al 
ziarului 
YORK
Edward C. Burks, 
a publicat urmă
toarea relatare 

regimul de teroare

„NEW 
TIMES",

privind
care domnește în Haiti, țară 
din regiunea Mării Caraibi
lor, aflată sub conducerea dic
tatorului Duvalier:

„Președintele Francois Du
valier nu părăsește prea des 
palatul său alb din Port-au- 
Prince, dar atunci cînd o face, 
el este însoțit de forțele ar
mate. într-o zi, săptămîna a- 
ceasta, el a venit pe noul ae
roport, plin de praf, al capi
talei, pentru a-și întîmpina 
soția și cele două fiice ale sa
le înapoiate din ElVeția. Mer
gea, aproape tîrîndu-și picioa
rele, spre un automobil mare, 
negru, Mercedes. La fața lo
cului se aflau cîteva sute de 
soldați și polițiști în uniformă, 
fiecare înarmat cu Una sau 
mai multe arme, în majorita
te pistoale automate. Un 
grup dintre ei a înconjurat pe 
președinte, în vîrstă de 57 de 
ani, atunci cînd acesta s-a ur
cat cu mare grijă în automo
bil, împreună cu soția și fiice
le sale. Cînd a ajuns înăun
tru, un ofițer i-a întins o ar
mă automată. Apoi ofițerul a 
scos pentru el o armă mai 
mică, un pistol.

Escorta de motocicliști a 
pornit înainte și marele au
tomobil s-a pus în mișcare 
însoțit de aplauze anemice, 
în tot timpul cît președinte
le se găsea pe aeroport, în 
principala sală de așteptare o 
armă automată era îndrepta
tă direct spre toți pasagerii 
și vizitatorii ce se aflau acolo.

Palatul guvernamental în 
care trăiește Duvalier este pă
zit în permanență de patru 
tancuri, două automobile 
blindate și cel mai puternic 
contingent al armatei haitie- 
ne, care-și are cazărmile în 
imediata apropiere. Mitralie
re și tunuri de cîmp sînt așe
zate în poziție de tragere în 
fața palatului. Președintele 
Duvalier este descris de 
specialiști în problemele 
mericii Latine drept cel 
crunt tiran din emisfera 
cidentală. Din timp în timp, 
regimul lui desfășoară un val 
de teroare și represiuni pen
tru a zdrobi opoziția. Obser
vatorii străini consideră că 
în ultimul an, cîteva sute de 
persoane au fost ucise sau au 
dispărut fără urme.

Regimul ține sub controlul 
său elita mulatră și cercurile 
de afaceri. Se simte că supri
marea libertăților cetățenești 
și represiunile din partea gu
vernului sau a miliției înar
mate au atins un nivel nemai
cunoscut pînă acum în Haiti, 
țară care a cunoscut multe 
violențe și dictaturi. Prin 
epurări continue, Duvalier a 
făcut din cei 5 000 de soldați 
ai forțelor terestre și aeriene 
un instrument al puterii sale. 
El a format, de asemenea, o 
„gardă civilă", alcătuită din 
10 000 de oameni. Deși aceștia 
sînt destul de slab plătiți, ei 
dispun de cel mai înalt sim
bol al statutului haitian — 
una sau mai multe arme, și în 
Haiti, arma este legea".

unii 
A- 

mai 
oc-

R. S. F. IUGOSLAVIA. Aspect de pe șantierul de construcție a noii săli sportive 
din Ljubljana

mai sus citat — a dat în mod cert toate 
asigurările guvernului (vest) german și 
domnului Willy Brandt asupra inten* 
țiilor reale ale domnului Wilson".

Sprijinul propagandistic oferit de 
ceste concesii britanice va fi, probabil, 
binevenit și transformat în monedă elec
torală de guvernul vest-german. Este, 
însă, tot atît de probabil, că oscilările și 
pertractările guvernului britanic nu sînt 
de natură să întărească poziția actualei 
echipe laburiste.

Fapt este că în spatele acestui schimb 
de concesii, în spatele modestelor acor
duri realizate și al „îmbunătățirii clima
tului", dezacordurile rămîn mari. Vom 
aminti, de pildă, controversata problemă 
a proiectului britanic de „integrare nu
cleară atlantică", proiect respins de par
tea vest-germană ca neoferind cele mai 
bune căi de apropiere de butonul nu
clear. „Dezacordul în această chestiune 
— relevă ASSOCIATED PRESS — ră- 
mîne total. Vest-germanii preferă pro
iectul american. De altfel, guvernul 
(vest) german a prevenit dinainte pe 
Wilson că nu se poate aștepta la o 
schimbare importantă a poziției sale față 
de această problemă în timpul vizitei la 
Bonn". Subliniind tocmai această persis
tență a unor divergențe în probleme de 
mare importanță, cotidianul vest-german 
„DIE WELT" conchide: 
ceea ce și-au putut oferi 
este un acord de a nu fi de acord în 
multe chestiuni esențiale și de a găsi po
sibilități de colaborare, îmbunătățind at
mosfera în relațiile dintre cele două 
țări".

Următoarea etapă a itinerariului vest- 
european al lui Wilson (vizita la Paris, 
în aprilie) va permite să se contureze 
mai clar dacă politica externă și inițiati
vele echipei laburiste vor putea aduce 
modificări în relațiile Angliei cu parte
nerii ei din Europa occidentală și în re
lațiile interoccidentale, în general.

„Deocamdată, 
interlocutorii

EM. RUCĂR

Bundestagul

spune în declarație, demonstrează 
că „imperialiștii americani urmă
resc să extindă pas cu pas războ
iul spre nord".

In declarație se cere ca „guver
nul american să respecte cu 
strictețe acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam, 
să pună capăt imediat războiu
lui agresiv din 
sud și acțiunilor războinice îm
potriva R. D. 
retragă trupele și 
din Vietnamul de sud și să lase 
poporul sud-vietnamez să-și re
zolve singur problemele sale in
terne.

Bucurindu-se de sprijinul tot 
mai puternic al popoarelor țări
lor socialiste și al popoarelor iu
bitoare de pace din lumea în
treagă, poporul vietnamez este 
hotărît să continue lupta sa ju
stă și fără îndoială victorioasă".

problema prescrierii
crimelor naziste

Vietnamul do

Vietnam să-și 
armamentul

PROTESTUL FRONTULUI
DE ELIBERARE NAȚIONALĂ
DIN VIETNAMUL DE SUD

HANOI 10 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Frontului de 
Eliberare Națională din Vietna
mul de sud a dat publicității o 
declarație în care condamnă de
barcările de trupe ale infanteriei 
marine americane pe teritoriul 
Vietnamului de sud și provocă
rile continue ale Statelor Unite 
împotriva R. D. Vietnam. în de
clarație se menționează că acți
unile imperialiștilor americani nu 
vor putea opri creșterea mișcării 
revoluționare în Vietnamul de 
sud. „Oricare al fi noile acte de 
război ale S.U.A. în Vietnam — 
subliniază documentul — impe
rialiștii americani se vor lovi de 
rezistența puternică a milioane
lor de vietnamezi", adăugînd că 
„Poporul sud-vietnamez este ferm 
hotărît să lupte pentru dobîndi- 
rea independenței, democrației, 
păcii și neutralității, pentru izgo
nirea imperialiștilor americani de 
pe teritoriul Vietnamului de sud, 
pentru înlăturarea administrației 
marionetă de la Saigon și crea
rea în locul său a unui guvern 
de coaliție națională democra
tică".

Închiderea Tirgului 
de la Leipzig

LEIPZ1G. — La 9 martie s-a în
chis la Leipzig ediția jubiliară a 
Tlrgului internațional de mostre. 
Pe o supralață de 344 000 de m p 
și-au expus produsele 10 450 de 
Urme din 75 de țări, printre caro 
și R. P. llomînă. Tlrgul a fost vi
zitat de oaspeți din 94 de țări, de 
33 de delegații guvernamentale si 
parlamentare.

LIDERI AI LORTELOR RĂSCULATE

Despre situația din Congo
CAIRO 10 (Agerpres). — Li

derii mișcării insurecționale 
congoleze, Gaston Soumialot, 
Nicolas Olenga, Davidson Vo- 
șele și Martin Kasongo, au 
organizat la Cairo o conferin
ță de presă pentru ziariștii 
locali și străini. Nicolas Olen
ga a informat că în zilele ur
mătoare conducătorii insurgen
ților intenționează să țină la 
Cairo o conferință în legătură 
cu un larg cerc de probleme 
organizatorice și politice pri
vind lupta de eliberare a po
porului congolez. El a declarat, 
de asemenea, că în prezent ar
mata revoluționară de elibe
rare controlează întreaga pro-

vinde orientală a țării, precum 
și 75 la sută din teritoriul pro
vinciei ecuatoriale. Detașa
mentele forțelor revoluționa
re, a spus el, înaintează din 
nord spre sud în scopul eli
berării provinciei Kasai.

Gaston Soumialot și-a expri
mat convingerea că regimul- 
marionetă al lui Chombe va fi 
înfrînt în viitorul apropiat. El 
a spus că Chombe se dedă de 
multă vreme la acte ostile îm
potriva Republicii Congo 
(Brazzaville). Este vorba de 
un larg complot imperialist 
împotriva popoarelor africane, 
a spus Soumialot.
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BONN 10 (Agerpres). t— 
Miercuri, Bundestagul vest-ger
man a luat în dezbatere proble
ma prescripției crimelor de război 
și crimelor împotriva umanității 
comise de naziști în perioada ce
lui de-al doilea război mondial. 
Ministrul justiției, Ewald Bucher, 
a dat citire raportului guvernu
lui privind această problemă. în 
raport se arată că autoritățile ju
diciare din Germania federală au 
deschis acțiuni penale împotriva 
a 13 000 de suspecți de crime de 
război.

Raportul constată, însă, că nu 
este exclus ca și alte crime sau 
criminali necunoscuți pînă în 
prezent, să fie descoperiți după 
data intrării în vigoare a pres
cripției la 8 mai 1965.

După terminarea expunerii lui 
Bucher a luat cuvîntul deputatul 
din Berlinul occidental, Ernst 
Benda (U.C.D.) care a propus o 
prelungire cu zece ani a terme
nului de prescripție a crimelor 
de război naziste. în numele 
grupului social-democrat (de o- 
poziție) deputatul Adolf Arndt a 
prezentat o propunere privind su
primarea prescripției pentru cri
mele de război și crimele de ge
nocid, comise începînd din 1933 
de către naziști în Germania. El 
a precizat că „este inadmisibil 
ca aceste crime să rămînă nepe
depsite". în continuare, fostul 
cancelar Adenauer a propus ca 
curgerea termenului de prescrip
ție să fie socotită nu de la data 
de 8 mai 1945, ci de la 7 sep
tembrie 1949, data creării R.F.G.

Vorbind de astădată în calitate 
de deputat liberal și nu de mi
nistru al justiției, Ewald Bucher 
s-a pronunțat împotriva prelun
girii termenului de prescripție.

La sfîrșitul dezbaterilor, depu
tății au aprobat cu o mare ma
joritate printr-un vot preliminar, 
două moțiuni — una depusă de 
social-democrați. care preconizea
ză eliminarea prescripției privind 
urmărirea și sancționarea crimi
nalilor de război naziști, și a 
doua de către un grup de depu- 
tați democrat-creștini, care pro
pune prelungirea cu încă 10 ani 
a termenului de prescripție.

(Agerpres).

Declarația ministrului 
afacerilor externe 

Hasan Isîk
ANKARA 10 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Hasan Isîk, a luat marți 
contact cu șefii tuturor misiuni
lor diplomatice acreditați la An
kara, precum și cu ziariștii stră
ini din capitala Turciei. în de
clarația făcută acestora din urmă, 
ministrul de externe a subliniat 
că în politica externă noul gu
vern turc nu preconizează nfei 
un fel de modificare. Astfel, în 
problema cipriotă guvernul do
rește ca soluționarea crizei din 
insulă să se facă pe cale pașnică, 
prin intermediul negocierilof.

Vorbind de relațiile țării sale 
cu statele arabe și afro-asiatice, 
ministrul de externe a subliniat 
că guvernul turc intenționează 
să ducă o politică mai realiști 
față de aceste state.


