
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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cademicienii Nicolae Gh. Lu- 
pu, Iorgu Iordan și Horia Hu
lubei.

..Pornesc — spune elevul 
ieșean — de la un adevăr ex
primat in sfaturile adresate 
□ouă de acad. Horia Hulubei, 
adevărul că anii de școală sînt 
aceia în care, asemenea unui 
constructor. așezi la temelia 
r:-.:ca~ei tale activități, alături 
de cunoștințele de specialitate, 
emațtir.țe trainice din toate 
domeniile gindirii umane. Ii 
alătur unul din îndemnurile 
arad Nicolae Gh. Lupu: Ti
nerețea trebuie transformată 
intr-o epocă a frămîntărilor, 
s căutărilor creatoare, epoca 
luptei înflăcărate împotriva 
cc-aocităm. împotriva rutinei. 
Ambele citate cuprind pentru 
—ne esențialul: ne construim 
acum, pe bănrilr școlii, edifi
ciul profesiei viitoare, dar 
na-1 cocstruîm onctmx ci in
tr-o luptă pasionantă cu tot 
ceea ce ne-ar putea impinge 
spre mediocritate. Condițiile

tem o generație de visători cu 
ochii deschiși. Pentru fiecare 
dintre noi, „mîine” nu repre
zintă o noțiune vagă, pierdută 
în ceață. Perspectivele noas
tre sînt tot atît de concrete ca 
și prezentul. Dau un exemplu 
personal: doresc, mă pregă
tesc încă de pe acum să devin 
medic. Mi-e foarte limpede ca 
nimeni nu mă poate împiedi
ca ; dimpotrivă, voi fi în per
manență stimulat să-mi reali
zez visul. „Bețe în roate”, cum 
se spune, nu-mi pot pune de- 
cît eu însumi, învățînd super
ficial, irosindu-mi vremea cu 
preocupări de duzină. Să ad
mitem că, tîrîș-grăpiș, mai cu 
o corijență, acum, mai cu un 
examen restant, peste ani, la 
facultate, aș izbuti să primesc 
totuși diploma de medic. Ea 
m-ar mulțumi oare ? O spun 
cu toată sinceritatea : nu! Ca
tegoric, nu ! Nu astfel am fost 
educat să-mi privesc profesia. 
Înțeleg cu totul altfel terme
nul de „epocă a frământări
lor” dată tinereții noastre. îmi 
sînt apropiate acele frămin- 
tări la capătul cărora descope
rim ideea de răspundere to
tală în fața vieții, în fața so
cietății noastre. Nu ori ce fel 
de medic, nu inginer oricum 
se așteaptă să devenim noi. 
Socialismului ii este străină 
accepția unor asemenea ex
presii. Se învestește în noi o 
încredere nelimitată și avem 
datoria să-i răspundem, la 
rîndu-ne, fără rezerve".
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ce a

intr-o brigadă com plexă de montaj

Dialog șantier-uzină

o latxtba pe tier de ti nărui Zone Martin, iți spune „îl cunosc*. Este cel mai 
&2f-3oo*îor și lâcătuș, și lucrează

spațiul școlar

St in pri-

Ștafeta

constructorilor (V)

Pe șantierul Uzinei
chimico - metalurgice

Copșa Mică
rul principal al șantierului de la Copșa 
Mică și de aceea i-am acordat acestuia 
o atenție deosebită. Am păstrat legă
tura permanentă cu șantierul, am trimis 
specialiști care să asigure asistența teh
nică, care să rezolve la fața locului anu
mite cerințe ale constructorului. Re
cent, am întocmit grafice comune pen
tru utilajele necesare șantierului în or
dinea strictă a montajului".

Sîntem puși în situația să confrun
tăm într-un nou dialog uzina cu șantie
rul. Să-1 ascultăm, pentru a doua oară, 
pe tovarășul ing. Boris Muller, directo
rul uzinei beneficiare : „Carcasa de la 
furnal livrată de Uzina „Independența" 
a făcut de două ori calea întoarsă la Si
biu. Noi sîntem de acord că acest utilaj

industriale noi
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Fotografiile : I. CUCU

Pe fluxul tehnologic

CRONICA

IN REGIUNEA SUCEAVA

Nou tip
de cartare agrochimicăde navă

Aspect aintr-o hala a Combinatului de celuloxâ *.
Fofio : S. STELOsuA

S-a încheiat acțiunea

Fabrica de stoiă de mobilă din 
Capitală. Tînăra Evghenia Se- 
crieru — absolventă a Școlii 
profesionale textile, Iucrînd la 

o mașină de bobinat

ACTUALITĂȚII

Copșa .Mied : o parte a Instalației de 
acid sulfuric. Viitorii anadtori ai u- 
zinei noi provin din uzina veche. Ei 
participi in prezent kt montarea al
iajelor. Datorită pregătirii profesio
nale bune pe care o cu. e; csigură o 
calitate superkxud lucrărilor de noe- 
taj. In fotografie: Buzcdtoni benefi
ciarului verified calitatea hxrărăor 
de montaj kt o parte a mstajafcitor 

fabricii de add sszirurx

Ixg Boris Miller, directorul uzinei, 
primește ștafeta cu brațele deschise:

— Bine că ați ajuns și la not Prima 
problemă pe care vreau s-o ridic : utila
jele. Șantierul a ajuns într-un stadiu 
ciad avem mare nevoie și de cel mai 
simplu utilaj. Altfel stagnează montajul. 
Uzina _Independența“-Sibiu ne-a creat 
mari greutăți. Ne-a livrat utilajele cu 
intirzi-ere și de calitate necorespunză- 
toare.

Așa stind lucrurile, îndreptăm traseul 
ștafetei spre Sibiu.

Aici, în timp ce noi ne așteptam să 
fim martorii unei autocritici severe, în- 
trucit uzina a făcut greutăți șantierului, 
interlocutorul nostru, tovarășul Dorin 
Fulea, inginer-șef cu problemele cazan- 
geriei, vorbește despre o : „colaborare 
perfectă”. „Uzina noastră este furnizo-

La Galați, la capătul bulevar
dului ce leagă Țigfina de cartie
rul de nord al orașului, se cons
truiește un mare complex indus
trial alimentar. El este format 
dintr-o fabrică de pîine cu o ca
pacitate de 80 de tone în 24 de 
ore, utilată cu tehnică modernă, 
putînd să asigure o productivi
tate înaltă și o calitate superioa
ră a produselor. O fabrică de 
produse lactate cu o capacitate 
de 800 hl. în 24 de ore ce va 
produce, pe lîngă laptele pentru 
consum, smîntînă, mai multe sor
timente de brînză, iaurt, frișca și 
înghețată.

In prezent, aici se execută ul
timele lucrări de finisaj la cons
trucția fabricilor. Principalele a- 
gregate și instalații au și 
montate.

i

La Uzina mecanică din Sinaia 
a fost dată în exploatare o secție 
de fabricație a pompelor de in
jecție de serie mare și piese de 
schimb necesare acestora. Avînd 
o suprafață de peste 9 000 mp 
noua secție sporește capacitatea 
de producție a uzinei cu mai 
mult de 40 la sută. In același 
timp, vor fi îmbunătățite perfor
manțele tehnice ale produselor 
uzinei exportate în numeroase 
țări din lume.

Datorită importantelor inves
tiții acordate de stat și alte între
prinderi ale industriei construc
toare de mașini din regiunea 
Ploiești își măresc capacitatea de 
producție. De pildă, o nouă sec
ție de sablaj și vopsitorie va in
tra în curînd in funcțiune la 
Uzina de utilaj chimic nr. 2 din . 
Ploiești. Aici se apropie de sfîrșit 
construcția și montarea utila
jelor.

Sortiment bogat de produse de uz casnic

(Agerpres)

în acest an între
prinderile de industrie 
locală bucureștene vor 
realiza un sortiment 
mai bogat de produse 
de uz casnic.

Numărul noilor mode
le ce se vor fabrica, în 
primul semestru, la în
treprinderile „Arta mo
bilei" și Produse lemn 
se ridică 
pe 20. 
parte au și 
fie fabricate

la aproa- 
O mare 
început să 
în serie.

Printre acestea se află 
canapeaua-pat — biblio
tecă pentru una și două 
persoane, sufrageria cu 
unele piese sculptate 
noi tipuri de mobilă pen
tru camere de zi, o gar
nitură pentru copii exe
cutată în două varian
te etc. La rîndul lor, în
treprinderile chimice au 
pus la dispoziția cum
părătorilor noi produse 
de uz gospodăresc, li
nul din acestea este

pasta de lustru:*. Ce- 
roiux*. care apucată 
pe garniturile de Bo
bii lăcuite cu șeriac 
sau cu nitro iac. pe 
motociclete și autove
hicule, le dă un luciu 
rezistent in orice condi
ții atmosferice. Alt pro
dus este pasta „Clar" 
pentru protejarea lenti
lelor contra înghețului 
și aburului. Coșul pen
tru spălat fructe si us- 
cătorul pentru veselă

dopai filtru p«s£ru ctos- 
vete. farfunoereie s»- 
port peetru stxie tr - 
dOESOl alimmetar foiOSi*. 
de gospodine U prepa
ratul prăjiturilor ti a- 
prețul țesăturilor etc. 
sint alte cîteva produse 
intrate in fabncatie de 
la începutul anului in 
întreprinderile de in
dustrie locală din Ca
pitală.

Șantierul naval 
din Brăila a început 
construcția remorcheru
lui de radă de 1 200 CP, 
destinat manevrelor în 
portul maritim Cons
tanța.

Intrarea in fabricație 
a noului tip de navă a 
fost însoțită de o serie 
de măsuri tehnico-orga- 
r.izatorice menite să a- 
sigure ambarcațiunii o 
calitate superioară și 
un ritm ridicat de cons
trucție. Printre acestea 
se numără extinderea 
calei de asamblare cu 
încă 80 de m și dotarea 
ei cu instalații noi de 
ridicare și transport. Re
morcherul de 1 200 CP 
este dotat cu aparatură 
modernă ; el dispune de 
mașini și instalații care 
permit executarea celor 
mai complicate mane
vre intr-un timp scurt.

Specialiștii labo
ratorului agrochi
mie din Suceava în
cheie acțiunea de 
cartare a solurilor 
acide din regiune. 
De pe circa 170 000 
ha s-au recoltat pes
te 43 000 mostre de 
sol care au fost su
puse la diferite ana
lize și probe de la-

borator. Apoi ingi
nerii au întocmit 
dosare agrochimice 
pentru fiecare coo
perativă în parte. 
Ele conțin harta te
renurilor cartate cu 
rezultatele analize
lor agrochimice, bu
letine de analiză, 
cartograme privind

aciditatea solului, 
existența a diferite 
substanțe — fosfor, 
potasiu etc. Pe baza 
rezultatelor obținu
te pe loturile expe
rimentale, au fost 
făcute recomandări 
privind administra
rea amendamente
lor de calcar și a în
grășămintelor.

Organizarea celui de-al IV-lea
t

(Agerpres)
(Agerpres)

Festival bienal
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și 

Consiliul Central al Sindicatelor organizează 
în cursul anului 1965 cel de-al IV-lea Festival 
bienal „I. L. Caragiale“ al formațiilor teatrale 
de amatori de la orașe și sate.

In această largă competiție artistică vor 
participa formațiile de teatru, teatru de pă
puși, colectivele de montaje literare, teatrele 
populare de amatori, recitatori și cititori artis
tici din întreprinderi, instituții, G.A.S., S.M.T., 
cluburi, case de cultură ale sindicatelor, că-

„I. L Caragiale“
mine culturale, case de cultură raionale și oră
șenești, case de cultură ale tineretului și palate 
de cultură.

întrecerile vor începe cu faza intercomunală 
— pentru formațiile căminelor culturale (mar- 
tie-mai), continuînd cu faza raională (iunie- 
august) și faza regională (octombrie-noiem- 
brie) la care vor participa cele mai bune for
mații ale sindicatelor și așezămintelor cultu
rale. Finala acestui concurs va avea loc la 
București în luna decembrie.



I IlUjU n primăvara acea-
rSW sta, mecanizatorii și

I țăranii cooperatori
i din raionul Costești,
M regiunea Argeș, au

I de efectuat un vo
lum mare de lu

crări. Intr-o convorbire pe care 
am avut-o cu tovarășul inginer 
Emil Doinaru, vicepreședinte al 
Consiliului agricol raional, ni s-a 
prezentat un tablou succint al 
lucrărilor care vor începe curînd. 
Mai sînt de arat cîteva mii de 
hectare; cu porumb trebuie să se 
însămînțeze aproape 34 000 de 
hectare. De asemenea, suprafețe 
mari vor fi semănate cu plante 
tehnice și furajere, iar culturile 
duble vor ocupa mai bine de 
6 000 hectare.

Sînt asigurate toate condițiile 
pentru ca aceste lucrări să fie e- 
fectuate la timp și la un nivel a- 
grotehnic corespunzător ? Cu o- 
cazia raidului pe care l-am orga
nizat prin mai multe unități agri
cole, am primit răspunsuri dife
rite la această întrebare.

La Comățel au sosit cele 14 
tractoare, 9 semănători pentru 
porumb, 6 pentru păioase, plu
guri, grape, tăvălugi. In ziua cînd 
am ajuns aici, șeful de brigadă 
străbătuse cîmpul cu inginerul a- 
gronom pentru a identifica par
celele care au început să se 
zvînte, pentru arături. Această lu
crare mai trebuie executată pe 
450 de hectare, iar efectuarea ei 
la timp impune folosirea fiecărei 
„ferestre" bune de lucru.

— Nu am făcut încă proba 
discurilor pentru că nu le avem 
— ne-a spus șeful de brigadă. In 
magazia cooperativei agricole a 
sosit întreaga cantitate de să- 
rnînță. Noi ne-am notat calibrele 
și urmează să facem comanda de 
repere. Va fi o problemă cam

CINEMA TOGRAFE
REGINA CÎNTECELOR rulează 

la Patria (orele 8; 10,45; 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 (ore
le: 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19, 21,15), 
Modern (orele: 8,30, 10,45: 13; 
15,30; 17,45; 20). SOȚII ÎN ORAȘ 
rulează la Republica (orele: 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15).
MOFTURI 1900 rulează la Bu- 
zești (orele: 11; 13,45; 16,18,15; 
20,30; duminică ora 11,30), Floreasca 
orele : 16; 18,15; 20,30). STRIGĂTUL 
CORLEI rulează la Luceafărul (o- 
rcle: 9, 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21), Festival (orele: 9; 11,30; 14

la Victoria
’ 10s 12, 14; 16,15, 18,30, 
Volga (orele: 9,45, 12, 

16,30, 18,45, 21), Giulești 
10; 12,30; 15, 17,30, 20).

16,30; 19 ; 21,30). PATRU FETE
ÎNTR-O CURTE rulează la Grivita 
(orele: 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Flacăra (orele : 15,45; 18; 20,15). LE
GEA ȘI FORȚA rulează la Capitol 
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16; 18,45;
21). CINE-I CRIMINALUL? — ci
nemascop — rulează 
(orele:
20,45),  
14,15;
(orele: ... ____ ___  __
TOVARĂȘII rulează la Central (o- 
rele: 10; 12,30; 14,15; 18; 20,30). 
HATARI (ambele serii) ru
lează la Lumina (orele: 10; 13,15; 
16,30; 20), Cotroceni (orele: 15,30; 
19). 30 DE ANI DE VESELIE rulea
ză Ia Timpuri noi (orele: 10; 
11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,45). 
ÎNTÎLNIRE CU SPIONUL rulează 
la Union (orele: 14,30; 16,30; 18,30;

TELEVIZIUNE
SlMBĂTĂ 13 MARTIE DUMINICĂ 14 MARTIE

14,00 — 16,00 Campionatul 
mondial de hochei pe gheață : 
U.R.S.S.—Cehoslovacia. Trans
misiune de la Tampere (Finlan
da). 17,30—19,30 Campionatul 
mondial de hochei pe gheață: 
S uedia—Canada. Transmisiune 
ie la Tampere (Finlanda). 19,30 

J imalul televiziunii. 19.40 Știți să 
iesenați, copii ? t «Hoțul** — po

vestire de Tudor Arghezi. 20,00 
Melodie și ritm. 20.30 Brațul ne
drept al legii. 22,05 Cîntă sopra
na de coloratură Bogna Sokorska 
R. P. Polonă). în încheiere : Bu

letin de știri. Sport. Buletin me
teorologic.

La cabana „Brăduleț" pe Muntele Mic

SINT GATA PREGĂTIRILE
PENTRU INSĂMINȚĂRI?

greu de rezolvat, pentru că, după 
cite știm, stațiunea încă nu s-a 
aprovizionat cu discuri.

La Rociu, Cliganu, Pădureți, 
Recea și în alte părți, tractoriștii 
au sosit, de asemenea, la brigăzi. 
Mașinile sînt reparate, dar discu
rile pentru semănătorile de po
rumb lipsesc.

Aceasta e o problemă de care 
trebuie să se ocupe mai operatic 
conducerea S.M.T. Apoi, dintr-un 
sondaj făcut printre mecanizato
rii tineri, rezultă că puțini cunosc 
bine echipamentul electric el 
tractorului Universal 650. Xe-ani 
interesat la S.M.T. Costești care 
este cauza. S-au ținut numai 12 
lecții din 15 planificate la incăfă- 
mintul agrozootehnic. Dintre a

RAIDUL NOSTRU
IN RAIONUL COSTESTI

cestea, numai una a fost afecta
tă echipamentului electric, dar și 
aceea a avut un caracter pur teo
retic. Acest faș' este cu atit mai 
de neînțeles, cu cit din cele 313 
tractoare de care dispune stați
unea un număr de 180 sint Uni
versal 650.

Rezultă necesitatea organizării 
unui instructaj practic, temeinic 
acum, înainte de începerea lu
crărilor în cimp. Și aceasta cu 
atit mai mult cu cit anul trecut 
s-au înregistrat mai multe ore ne
productive pe tractor din cauza 
defecțiunilor provocate de între
ținerea și folosirea necorespunză
toare a echipamentului electric.

In legătură cu pregătirea se
minței am primit fel de fel de

DIN CER — 
la înfrățirea 
9,45; 16,30;
(orele 16; 

10,30; 15,15,
ROȘU Șl

Pacea

20,30). O STEA CADE 
cinemascop — rulează 
între popoare (orele: 
18,30; 20,30), "
18; 20), Lira (orele: 
16,30; 18,45; 21).
NEGRU (ambele serii) rulează la 
Dacia (orele: 9,30; 13; 16,30; 20). 
PAULA CAPTIVĂ rulează la Cul
tural (orele: 15,30; 18; 20,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop 
— (ambele serii) — rulează la 
Crîngași (orele: 16; 19,30). ZBORUL 
ÎNTRERUPT rulează la Bucegi (o- 
rele: 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . TITANIC VALS rulează la
Unirea (orele: 16; 18,15; 20,30),
Popular (orele: 16; 18,30; 21). UN 
ENORIAȘ CIUDAT rulează la To
mis (orele: 10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Miorița (orele: 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). VIAȚĂ UȘOA
RĂ rulează la Vitan (orele: 15; 17; 
19; 20,45). AH, EVA I rulează la 
Munca (orele: 10,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). 
SPECTACOL 
(orele: 10,30; ! 
NEVASTA NR.
rora (orele 
18,30; 21), 
11,15; 13,30; 
ta (orele 8,30; 11,15; 12,30; 
18,30; 20,45). -----
ORAȘ .
16; 18; 20). VREMEA PĂGÎNILOR 
rulează la Viitorul (orele: 15,30; 
18; 20,30). LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT rulează la Colentina (o- 
rele: 16; 18,15; 20,30). SĂRUTUL 
rulează la Rahova (orele: 16; 
18,15; 20,30), Ferentari (orele: 16; 
18; 20). CĂPITANUL FRA-
CASSE — cinemascop — rulează 
la Progresul (orele: 11,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). MICUL PES
CAR — 
Flamura 
20,15).
scop — 
(orele: 
COMEDIA ERA REGE 
Carpați (orele: 10; 12;

CEL MAI MARE 
rulează la Moșilor 

14,30; 17,30; 20,30). 
. 13 rulează la Au-

9; 11,15; 13,30; 16;
Doina (orele : 8,30;

16; 18,15; 20,45), Ar- 
16: 

CU M1INILE PE 
rulează la Cosmos (orele:

cinemascop — rulează la 
(orele: 10; 12, 16, 18, 

CARTOUCHE — cinema- 
ruleazâ Ia Drumul Sării 
11,15, 17,30; 20). CÎND 

rulează la 
14; 16).

8,50 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9,00 Rețeta gospodinet 
9,30 Emisiunea pentru copii și ti
neretul școlar. 11,00 Emisiunea 
pentru sate. 14,00—16,00 Campio
natul mondial de hochei pe 
gheață : Suedia—R. S. Cehoslova
că. Transmisiune de la Tampere 
(Finlanda). 17,30 Campionatul 
mondial de hochei pe gheață: 
UJLS.S.—Canada. Transmisiune 
de la Tampere (Finlanda!. 19,30 
Varietăți™ cu istorie. 20,30 Jur- '■ 
naiul televiziunii. 20,45 Partea a 
Ii-a a emisiunii de varietăți- în 1 
încheiere : Buletin de știri. Bule- I 
tin meteorologic.

cere 
mtin. 
ne-ati 
ei au

vele. —Agrosem’ — Pitești < re
partizat ultimele 3500 de kg âa 
sămință necalibrată. Dm această 
cauză nu se cor putea msim'.ufe 
suprafețe mai mari in cmbvn, 
așa cum s-a planificat.

Sint însă multe unități cere 
n-au asigurată întreaga cantitate 
de sămință. La Rociu, de exem
plu, din cele 11 600 kg s-au adia 
pînă acum doar 6200 de kg. 
Sacii au fost puși în magazu de-a 
valma, incit nu mai știi ce hi
brizi sint.

La Broșteni, Costești și in alte 
părți, de asemenea, sâmința n-a 
fost rînduită cum trebuie- E ne
cesar ca sortarea să se facă acum, 
pentru că la semănat se vor pro
duce încurcături. Dar problema 
a cărei rezolvare impune cea mai

Cursuri de pregătire a membrilor

cooperativelor agricole de producte

Odată cu primele lucrări 
agricole, în multe stațiuni ex
perimentale ale Institutului de 
cercetări hortiviticole au în
ceput cursurile de pregătire a 
membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție care lu
crează în viticultură, pomi
cultură și legumicultură. Aces
te cursuri vor fi urmate anul 
acesta de aproape 4 000 de 
cooperatori. Ei participă, pe 
întreaga durată a unui ciclu 
de producție, la instructaje și 
efectuarea tuturor lucrărilor, 
sub îndrumarea specialiștilor.

Vedere din centrul orașului Deva
Foto : AGERPRES

„4/»7 tie ucenicie" și opinii ale celor care-i trăiesc
(Urmare din pag. I)

Ileana Gherase, studentă în 
anul IV Ia chimie, Universita
tea din Iași, se înscrie la cu- 
vint pe marginea îndemnuri
lor la perseverență nelipsite, 
într-o formulare sau alta, din 
toate participările la discuție 
ale inalților oaspeți și găzdui
te de ziarul nostru. Spicuim 
din cuvîntul ei: „Fără perse
verență nu poate exista mun
că științifică, scrie acad. Ho- 
ria Hulubei și deși acesta este 
un adevăr care pare că nu 
mai are nevoie de comentarii, 
îmi permit totuși să zăbovesc 
asupra Iui. Cred, mai întîi, că 
trebuie să înțelegem cu preci
zie sensul perseverenței. El 
n-are nimic comun cu ambiția 
trufașă de a dobîndi prin ori
ce mijloace tot ceea ce îți do
rești. El nu poate fi aplicat 
unei dorințe meschine, indi
vidualiste. Sînt convinsă că îl 
putem folosi numai atunci 
cînd îl alăturăm unui ideal 
înălțător și, desigur, munca 
de pregătire în vederea unei 
profesii reprezintă un ideal 
înălțător. Dar și în această 
postură, perseverența ne mai 
cere o înțelegere aprofundată. 
Vrei, de pildă, să devii chi
mist (am luat, așa cum se ve
de, cazul meu). Nu-i suficient 
să perseverezi, adică să nu dai 
înapoi, să te lupți cu tine în
suți, pentru stricta însușire a 
materiilor așa-zise de „specia
litate". La prima vedere pare 
posibil să neglijezi studiul 
limbii romîne, al istoriei, al 
geografiei... In fond, îți spui, 
sînt „tobă" de matematică, de 
fizică, de chimie, pot deveni 
un inginer chimist capabil și

NICOL AE BĂRBI

Această formă de pregătire a 
cadrelor din cooperativele •- 
gricole de producție și totoda
tă de aplicare în practică a 
rezultatelor cercetărilor știin
țifice a fost inițiată de institut 
în anul 1962. De atunci și 
pînă la începutul anului aces
ta aproape 8 000 de membri 
cooperatori și-au însușit meto
de noi folosite în stațiunile 
experimentale 
producției de 
și legume.

pentru sporirea 
struguri, fructe

(Agerpres)

fără pastelurile lui Alecsandri, 
pot face minuni intr-un labo
rator sau într-o uzină și fără 
să știu cu cine și cînd s-a răz
boit Ștefan cel Mare sau cîți 
afluienți are pe stingă Șiretul! 
Cu totul fals. Specializarea 
intr-un anumit domeniu de 
activitate cu cit e mai severă, 
cu atit cere o informație cul
turală mai bogată, mai multi
laterală. Trebuie deci să per
severăm, militînd pentru o 
pregătire complexă ; lupta cu 
inerția, cu comoditatea trebuie 
dusă în variate direcții. La fa
cultatea noastră, marea majo
ritate a studenților citesc cu 
asiduitate literatură (unii fac 
parte chiar din cercuri lite
rare), frecventează spectacole 
de teatru, operă și cinema, se 
numără printre obișnuiții să
lilor de concerte. Ar fi privit 
ca picat dintr-o altă planetă 
studentul care și-ar argumen
ta faptul că n-a mai citit de 
mult un roman sau n-a mai 
ascultat de mult un concert 
prin : învăț pentru semina
rul ori pentru examenul de 
tehnologie chimică ; mă pre
gătesc în specialitatea mea ; 
asta mi se va cere după ab
solvire ; nimeni n-o să mă în
trebe de soarta lui Ilie Moro- 
mete și nici n-o să mă pună 
să fredonez „Sonata a III-a“ 
a lui Enescu !“

Elevul Ion Ghidulescu, din 
clasa a Xl-a a Școlii medii 
numărul 3 din Iași, comentea
ză un citat din articolul „Cu
noștințe pentru o viață" de a- 
cad. Nicolae Gh. Lupu. Cita
tul este următorul: Un elev 
sau un student poate învăța 
foarte mult, adică poate de

Taaeru .r.-.-ea Drogkia 0
ChînM ce la Fabrica 

ae zxzzrz; a Unselor J- 
jectrogutere' Craiova — 
tnsCcși la ’•trecerea aocia- 
.stă. rocrind la reglarea u- 

separator rotativ con
struit aici

Foto: O. PLEC AN

Tidal de conferințe

-Prietenii muzeului**
c:n ziua de 22 mar- 

t e, risen di» întreprinderile 
Ctyittieî, Madeați, elevi, oa- 
"xewi de profesii și virste di
ferite vor participa în fiecare 
ivn dcpâ-amtazâ in scla mica 
c Pslarulz: R. P. Romîne la 
adevărate seri artistice. Este 
rcrbs despre reluarea ciclului 
de conferințe intitslat ..Prie
tena ntazeulvi", organizat de 
Jtaaaai de artă al R. P. Romi
ne. Vor putea fi audiate expu
nerile unor critici de artă și 
muzeografi despre „Tendințe 
și carențe in pictura -omî- 
r.ească". despre viața și -rpera 
nnor cunoscuți artiști plastici 
rvmiai ca Paciurea, Dărăscu, 
Srenadi, Ressu, precum și con- 
ferința „Grupul celor patru" 
'Oscar Han, Tonitza, Francisc 
S-reto, Ștefan Dimitrescu).

în planul pentru acest an, 
erganizatorii au mai pre
văzut, de asemenea, expuneri 
însoțite de filme artistice și 
documentare, privind creația 
lui Petrașcu, Pallady, Iser, 
Medrea, conferințe despre 
„Mișcarea de avangardă" și 
f,Grafica militantă".

(Agerpres)

pune un mare volum de mun
că și totuși ajunge la rezulta
te modeste în comparație cu 
alți colegi ai săi care studiază 
organizat și disciplinat, dar 
mai ales dau dovadă de con
tinuitate în studiu. Ion Ghi
dulescu este de părere că „din 
materialul durabil al acestor 
cuvinte orice elev își poate 
modela o cheie cu care să 
deschidă multe uși spre suc
cese". E important, spune el, 
să înveți cum să... înveți. Nu 
toți știu prea bine acest lucru. 
O categorie de elevi, ce-i 
drept, cu o mică pondere în 
ansamblul claselor, învață „în 
asalt". Dau adevărate „bătălii 
cu cartea" înaintea zilei cînd 
trebuie să fie ascultați, îna
intea tezelor, a examenelor. 
Unii chiar se laudă : „am în
vățat pentru teza de mate
matică, două nopți, fără să 
mă odihnesc o singură clipă". 
Cu alte cuvinte, ar vrea să 
spună : „Ia priviți-mă, admi- 
rați-mă de ce sînt în stare. 
Mă... sacrific pentru învăță
tură !“ Pe bună dreptate, Ion 
Ghidulescu nu găsește nici un 
motiv de admirație. în fond, 
elevii aparținînd acestei cate
gorii știu mult mai puțint, sînt 
mult mai slabi pregătiți ca 
ceilalți care studiază zilnic, 
continuu, organizat. Acestora 
din urmă le rămîne și un timp 
mai mare pentru nenumărate 
activități extrașcolare. N-o 
să-1 auzi niciodată plîngîn- 
du-se că n-au putut participa 
la ședința unui cerc literar 
sau la vizita în colectiv a u- 
nui muzeu pentru că n-au gă
sit vreme. Disciplinîndu-și 
studiul și viața, în general, ei

ADRIAN PĂUNESCU:

„ Ultrasentimente“
i- Oe' cie ° rarâcund/.i.e dar și cu

Si un ten liric neo- 
bișnuit. Adrian 
Păunescu are o

■ capacitate asociati
vă izbitoare stir- 

nind impresia că poate scrie 
oricind, despre orice. E o lipsă 
de sfială și de teamă in fata 
motivelor, programatică, nu nu
mai Ia el, al cărei izvor stă în 
concepția asupra creației a 
timpului nostru. Nota particula
ră a tînărului poet e cultivarea 
unui aparent vacarm liric, cum 
11 numește chiar el undeva, o 
sonorizare ca de alămuri țipă
toare chiar și a locurilor co
mune. Altfel, intenția e de a 
surprinde relațiile între con
tradicții aparente, armonia in 
discontinuități, (...ca în foarte 
frumoasa poezie „Smulgerea 
din părinți") de a vedea contu
rurile clare, adevărate în „ast
fel de secunde, cînd toate sînt 
mai lesne".

Temele poeziei lui nu se gru
pează obișnuit, după realitatea 
pe care o exprimă, ci în func
ție de intensitatea sentimentu
lui dominant ori de ideea poeti
că dezvoltată.

Latența biologică a noului 
născut, coacerea fructelor sau 
nașterea mieilor sînt toate mo
duri de a exprima fascinația la 
miracolul existenței (cultivînd 
o atitudine în care a strălucit 
Lucian Blaga) și o mare parte 
din poeme repetă cu intensități 

măresc la maximum ziua, iar 
noaptea se pot odihni fără 
grijă.

Un coleg de clasă al lui Ion 
Ghidulescu, N. Aghiorghicesei 
continuă Comentariul citind pe 
acad. Aurel Moga : Măsoară 
timpul cu „rigla de calcul" ! 
N. Aghiorghicesei este elev 
intern. Condițiilor materiale 
deosebit de bune pe care le 
are la internat li se adaugă și 
faptul că aici elevul se obiș
nuiește foarte de timpuriu cu 
o împărțire rațională a tim
pului. „La noi, spune el, rigla 
de calcul în măsurarea tim
pului nu se află undeva prin
tre echere, compas sau flora- 
re, n-o purtăm în servietă, ci 
ne-a intrat în felul de viață". 
A respecta un program strict 
de studiu, de sport, de infor
mare cultural-științifică și de 
odihnă nu ni se pare deloc îm
povărător. Dimpotrivă. Cite 
un elev extern, uneori, îi în
treabă dacă viața de internat 
nu le răpește „libertatea de 
mișcare" și răspunsul lor este 
întotdeauna prompt : Cîtuși de 
puțin ! Disciplina liber con
simțită nu răpește nimic, ci 
îți dăruiește însutit față de 
ceea ce ți-ar putea dărui o 
viață lipsită de un program 
ordonat, minuțios alcătuit. De 
altfel, nu puțini sînt elevii ex
terni care, acasă la ei, își or
ganizează viața după progra
mul colegilor interni. Dragos
tea pentru învățătură, pasiu
nea pentru a te pregăti te
meinic în vederea unei pro
fesii sînt indisolubil legate de 
disciplină, de împărțirea chib
zuită a timpului.

Studenta Cornelia Pană, a- 

diverse (și sonorități deosebite!) 
acest fenomen. Puterea reluării 
aceleiași teme aproape de fie
care dată in viziune nouă e un 
semn al vitalității talentului.

Sigur că biologia vîrstei, 
creșterile și descreșterile obi
ceiurilor ei, dau nota comună 
a poetului cu generația sa iar 
bucuria de a spune (remarcată 
de Matei Călinescu în prefață) 
e aceeași cu a altora, cu deose
birea izvorîtă din amintita e- 
nergie asociativă, din maniera 
particulară de a plasticiza rea
lul și de a epuiza verbul.

Primul ciclu al volumului 
(„Smulgerea din părinți') are 
sensul unui roman sentimental 
(adică al sentimentelor) care a- 
dună la un loc genealogia („Ni-

Note de lector

ciodată nu sfirșește șirul vieții 
bun, / Știu că lutul, cu o sevă 
enervată, / Retezat de moartea 
celui mai frumos Păun / Suie-n 
mine și învinge înc-odată“) cu 
stările evoluției juvenile. Din- 
tr-un motiv al jocurilor de copii 
(oglindirea chipului în apa fîn- 
tînii) poetul face pretext de 
profundă meditație, amplificîn- 
du-1. într-un „amurg cu diavoli" 
(„Noi ne făceam diavoli la mal 
de apă, / Mînjindu-ne pe trupul 
gol, / Misterios și-n grabă, / Cu 
acel iad al apei, de nămol') 
percepem un surprinzător .simt 
al armoniei exprimat însă rie- 
armonios, chiar cu ostentație 
eliptică.

Sentimentul secetei mistui
toare îi dă poetului halucinații 
de cataclism ori mutație cosmi
că: „O, doamne, vitele s-au
înecat / în iarbă". Ca o pecin
gine seceta a încins ierburile, 
aerul „și s-a pornit / Un iad pe 
rîu, pe sufletul deschis / Al a- 
pelor spre infinit", pentru ca e- 
fectul să fie colosal, de stranie 
metamorfoză: „Cînd agitînd 
ochi tulburi, boturi, coarne / 
Pe cer urcară ierbile păscînd". 
Nu lipsește epoca liceală a 
adolescentului blond, privită 
cu falsă ironie (într-o baladă 
cam subțire), așteptarea erotică 
provocînd, în altă parte („Cînd 
ai venit"), versuri notabile 
pentru intenția de a sugera in
tensitatea colosală a dorului 
(„Te-aștept de două veacuri și 
ceva...").

Ca într-un. urcuș anevoios 
vîrsta poetului înaintează spre 
numita „smulgere din părinți", 
adică de sub tutela spirituală 
a acestora, eroul liric aspirînd 
la marile răspunderi ale inde
pendenței creatoare. Tema în

nul IV la biologie, Universi
tatea din Iași, își începe cu
vîntul astfel: „N-o să uit 
niciodată sfatul profesorului 
emerit A. Popovici-Bîznoșanu. 
E păcat să treci prin viață ca 
un fluture. Opriți-vă îndelung 
acolo unde știți că aveți ce 
învăța ! Cit de simple sînt a- 
ceste cuvinte ! Și cită covîr- 
șitoare însemnătate au pentru 
noi, tinerii 1“ Cornelia Pană 
își exprimă satisfacția că prin 
însăși organizarea învățămîn- 
tului nostru de toate gradele 
și în mod special a celui su
perior, elevii și studenții au 
cele mai largi posibilități să 
împletească studiul teoretic cu 
practica, să colinde țara, să-i 
cunoască frumusețile și bogă
țiile, să întîlnească pretutin
deni oamenii care se disting 
în înflăcărată bătălie pentru 
socialism — cu alte cuvinte, 
să se oprească îndelung acolo 
unde știu că au ce învăța. 
Studenta ieșeană își propune 
să se refere la ceea ce nu
mește ea „trăsătura de ordin 
etic" a învățăturii. „învățăm 
pentru formarea noastră, dar 
avem fără încetare în fața o- 
chilor imaginea patriei ; dorim 
să-i slujim astfel incit să pri
mească de la noi tot ceea ce 
avem mai bun, mai pur, mai 
luminos, dragostea și hărnicia, 
cunoștințele și abnegația". A 
nu trece prin viață ca un flu
ture înseamnă nu numai a 
observa și reține o multitudi
ne de aspecte menite să con
tribuie la formarea unui tînăr 
ca specialist într-o profesie, 
ci și la formarea lui ca cetă
țean. „Cine — se întreabă

Mase plastice 
în construcții
BAIA MARE (de la core* 

pondentul nostru).
Colectivele de muncă de p« 

șantierele Trustului regional 
de construcții Maramureș au 
acumulat o bună experiență 
în utilizarea maselor pastice, 
înlocuitoare ale unor piese me
talice din lemn. Anul trecut, 
de pildă, s-au înlocuit la insta
lații și pardoseli peste 110 000 
m de tuburi electrice izolate, 
2 100 mp parchet și însemna
te cantități de țevi metalice. 
De asemenea, fațadele mai 
multor blocuri au fost finisate 
cu vopsele avînd la bază ace- 
tat de polivinil. In bucătării 
și în camerele de baie s-au fo
losit la placarea pereților plăci 
din material plastic în locul 
faianței.

Utilizarea maselor plastice 
în construcția de locuințe din 
regiunea Maramureș se va 
extinde și mai mult în acest 
an cînd va fi folosită o canti
tate de mase plastice de două 
ori mai mare decît în anul 
1962.

treagă, a genezei, e reluată 
dintr-un unghi mitologic în ci
clul „Tinerii" („fragmente din
tr-o epopee pe care n-am s-o 
termin niciodată"). Cuplul pri
mar a evoluat din plante (ea, 
dintr-o „șerpească iederă", el, 
dintr-un stejar) iar amintirea 
existenței lui edenice e fixată 
într-o toamnă bucolică, pămîn- 
teană, plină de roade, de iepuri 
molatici „Supraveghindu-ne iu
birea, blind". Imaginile su
gerează un adevărat paradis 
rural, cu moliciuni leneșe din 
care, pe treapta următoare, o- 
mul se smulge percepînd uni
versul prin energia pe care o 
respiră toate lucrurile lui: „îmi 
place să trăiesc vegheat de lu
cruri / Ca de ființe încomate. / 
De pildă, arborii să urle mu
guri, / Iar dealurile să vîsleas- 
că sate". E o ipostază nouă a 
lumii sub zodia sevelor bogate, 
a simbolicei mări — ca un 
„vîrtej al sevelor comunicante", 
e o etapă a vîrstei sporite prin 
curățirea de sgura pasivității 
precum renunțarea oțelului la 
fum pentru a deveni mai pur, 
„ca mult mai liber să respire". 
Poetul nu face simple imagini 
pentru șarja Hunedoarei ci își 
leagă de ea genealogia: „Mi-e 
dată fericirea, răspunderea să 
am / Oțel la temelia alcătuirii 
mele".

Transcrierea lirică a biogra
fiei e la Adrian Păunescu prilej 
de neîncetate metamorfoze spi
rituale al căror sens e, în bună 
continuare a lui Labiș, perfecți
unea umană. Actualitatea de 
spirit a poemelor lui vine din 
structurarea marilor prefaceri 
contemporane într-un univers 
afectiv individual, conform da
telor lui particulare, poetul de
pășind simplul ilustrativism, 
practicat de alții cu suficientă 
îndemînare. Pericolul e, în ca
zul posesorului acestor ultra- 
sentimente, al afectării unui ton 
hiperbolic peste tot, al îngroșă- 
rii de voce înainte de vreme, 
fără ca fondul poetic comunicat 
să fie substanțial. Marile eveni
mente ale vieții — și „vîrsta de 
aur" e plină de acestea, pentru 
că e vîrsta descoperirilor — sînt 
întîmpinate, firește, cu neînce
tate modificări de structură, 
oficierea sobră (nunta, de pildă) 
e înlocuită de explozia unei fe
riciri care îmbrățișează și atra
ge ca un magnet imens. Iată de 
ce e atit de izbitoare maniera 
poetului de a se face ascultat 
și tot de aceea desele lui ex
cese lingvistice, exaltările to
nului ca și afectarea ermetismu
lui (din dorința de a fi peste tot 
profund !) Sînt defecte ce nu 
împiedică deslușirea unui ta
lent viguros.

C. STANESCU

Cornelia — va putea prețui un 
tînăr înarmat cu bogate cu
noștințe în meseria lui, cu bo
gate cunoștințe-de cultură ge
nerală, care însă s-ar mani
festa ca un înfumurat, ca un 
individualist, ca un om cu i- 
dealuri meschine, în stare să 
înlocuiască un sentiment pu
ternic, omenesc în sensul nos
tru de a înțelege viața, cu o 
măruntă satisfacție personală? 
A nu trece prin viață ca un 
fluture cere să’treci prin via
ță ca un cetățean, ca un om 
al timpului, al societății noas
tre !“

Regretăm că spațiul nu ne 
îngăduie să dăm dimensiunile 
dorite acestor rîndurl, care 
s-au vrut un conspect pe 
marginea unor răspunsuri a- 
parținînd tinerilor ieșeni, la 
rubrica „Anii de ucenicie". 
Participările la discuție ale 
altor tineri din Iași printre 
care îi numim pe Dragomir 
Comnea, student anul III, fi
lologie, Eugen Popa, Adrian 
Poruciuc și Gheorghe Onofrei, 
elevi în ultima clasă a Școlii 
medii numărul 3, mediciniștii 
Dragoș Dragomir și Mircea 
Anghel, studentele Brîndușa 
Nicolaie, anul IV, geografie și 
Maria Chircu, anul IV, pedia
trie etc, de asemenea, ampla 
intervenție a tovarășului pro
fesor Vasile Petrescu, direc
torul Școlii medii numărul 3, 
contribuie și ele în egală mă
sură, prin comentarii și exem
ple concrete, la definirea „a- 
nilor de ucenicie" așa cum a- 
par ei în complexitatea vieții 
noastre.

Făgăduim să revenim.



POȘTA
REDACȚIEI

Ștefan Elena 
— Școala me
die Potcoava — 
regiunea Ar
geș.

V-ați expri
mat dorința să 
urmați o școa
lă tehnică sani
tară. Aseme

nea școli se găsesc în majori
tatea centrelor din regiunile 
țării. Dv. vă puteți înscrie la 
Școala tehnică din orașul Pi
tești sau Rîmnicu Vîlcea. Pen
tru examenul de admitere 
studiați anatomie, fiziologie și 
chimie la care veți susține 
probe scrise și orale și fizica. 
Condiții : tineri cu și fără di
plomă de maturitate ; limita 
de vîrstă — 25 de ani. Vă do
rim succes.

Obeșterescu Vasile, str. In
dependenței 7 — Reșița, Mo- 
trici Vasile, IPROFIL-Balta 
Sărată, regiunea Banat.

Dumneavoastră v-ațl propus 
să ne scrieți despre cel mai 
bun coleg de muncă. Inițiativa 
e bună și ne interesează aseme
nea materiale. Din scrisoarea 
trimisă nu reiese însă expe
riența colegului, meritele pen
tru care el este socotit de că
tre colectiv un bun exemplu. 
Acest lucru se datorește fap
tului că v-ați limitat în cea 
mai mare parte la prezenta
rea datelor biografice. Docu- 
mentați-vă mai îndeaproape, 
selectați acele fapte și date ca
pabile să sublinieze experien
ța lui de muncă și viață.

Așteptăm viitoarele mate
riale. Ele pot fi însoțite și de 
fotografii.

Tătaru Eroteu, comuna 
Braniștea, regiunea Oltenia.

In legătură cu întrebarea 
dv., ne-am adresat Direcției 
personal și învățămînt din ca
drul Ministerului Industriei 
Alimentare care ne-a comuni
cat următoarele : Școala me
die tehnică cu durata de 4 ani 
(înființată prin legea pentru 
reforma învățămîntului din 
anul 1948) care a funcționat 
pînă în anul 1955 echivalează 
— în conformitate cu Ordinul 
Ministerului învățămîntul nr. 
966 1964 — cu actuala școală 
de maiștri.

Absolvenții acestor școli pot 
fi încadrați în producție ca 
maiștri. Dumneavoastră ați 
absolvit școala în 1952, deci, 
beneficiați de drepturile sta
bilite.

Stoica Stan, str. Todireni 3 
București.

In conformitate cu dispozi
țiile în vigoare, fochiștii care 
lucrează la centralele termice 
beneficiază de un concediu le
gal de odihnă de 12 zile, plus 
sporul de concediu acordat 
pentru vechime.

Costul transportului poate 
fi suportat de întreprindere 
numai dacă angajatul are un 
salariu tarifar de pînă la 1 000 
lei și domiciliază într-o locali
tate situată la distanța de 
5—50 km de locul de muncă 
și se deplasează zilnic la ser
viciu.

-■

fabrica de postav Buhuși 
și-a cîștigat un bun renume 
pentru calitatea modelelor 
de stofe și țesături din pos
tav ce se fabrică aici. Prin
cipalele secții cum sint cele 
ale filaturii de lină pieptă
nată, urzit au fost dotate cu 
mașini noi de mare produc
tivitate. Jn fotografie: as
pect de ansamblu din secția 

ringuri
Foto : AGERPRES
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Delegația Partidului So
cialist Italian al Unității 
Proletare, condusă de tova
rășul Tullio Vechietti, secretar 
general al P.S.I.U.P., care la 
invitația C.C. al P.M.R. face 
o vizită în țara noastră, a vi
zitat în cursul zilei de joi cî- 
teva din noile ansambluri de 
locuințe și construcții social- 
culturale din Capitală. Oas
peții au fost însoțiți de tova
rășul Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
și de alte persoane oficiale.

Vineri dimineață, membrii 
delegației au fost oaspeții re
giunii Ploiești, unde — în
soțiți de tovarășul Dumitru 
Balalia, prim-secretar al Co-

mitetului regional de partid 
— au vizitat Rafinăria și 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi și Muzeul Doftana. Du- 
pă-amiază, delegația a sosit 
la Brașov, unde a fost întîm- 
pinată de tov. Aldea Militaru, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid. Au fost vi
zitate Uzinele „Tractorul", 
noile cartiere de locuințe și 
construcții social-culturale, 
precum și complexul turistic 
de la Poiana Brașov.

In timpul vizitei prin țară, 
membrii delegației P.S.I.U.P. 
au fost însoțiți de tov. Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.M.R., șef de secție la C. 
al P.M.R.

e mea:earnest

late Rafost vizi'
Uzinele J Mai*

te

între 8 și 12 martie, Bachir 
Boumaza, ministrul energiei și 
industriei al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, 
a purtat convorbiri privind 
dezvoltarea relațiilor econo
mice între cele două țâri cu 
Mihail Petri, ministrul comer
țului exterior și Mîbail Fto- 
rescu. ministrul indi 
trolului și chimiei.

De asemenea, oaspeti e a 
făcut o serie de vizite Ia unele 
obiective industriale din 
București și în țară.

In București. Bachir Bou
maza, împreună cu colabora
torii săi, a vizitat centrul de 
distribuție de petrol, precum 
și Fabrica d 
„București*.

In țară, au 
finăria Brazi.
Ploiești, Uzinele „Tractorul*- 
Brașov. Combinatul de cau
ciuc sintetic Onești. Rafinăria 
Borzești. Combinatul Chimic 
Borzești. precum și 
biective turistice.

★
Teatrul muzical din Galați 

a prezentat vineri în premie
ră primul său spectacol de 
estradă, din cadrul actualei 
stagiuni, intitulat „Dansul no
telor" de Mircea Crișan, ar
tist emerit și Radu Stănescu.

unele o-

(Agerpres)

In laboratorul zootehnic al Ș colii 
tehnice horticole nr. 1 Roman

Foto : N. ST E LORI AN

Excursii prin
0. IV. T. „Curpați‘‘

Calendarul Ofi
ciului Național de 
Turism - „Carpați" 
pe acest an cuprin
de numeroase iti- 
nerarii turistica noi, 
care permit mai bu
na cunoaștere a re
giunilor pitorești 
ale țării.

în curînd, elegan
tele motonave flu
viale „Oltenița" și 
„Carpați" vor pleca 
într-o suită de călă
torii pe Dunăre, atît 
spre Porțile de Fier 
cît și în Delta Du
nării. Cu alte mij
loace de transport 
se va face vizitarea 
zonei Turnu Seve
rin — Orșova — 
Ada-Kaleh — Caza
ne și Porțile de Fier, 
în locurile unde pe
ste cîțiva ani se va 
înălța construcția 
importantului cen
tru hidroenergetic.

Delta Dunării, ca 
și litoralul Mării

Negre, vor constitui 
obiectivele unor ex
cursii speciale in 
vara acestui an. Iti- 
nerarii în circuit B 
vor conduce pe tu
riști spre nordul 
Moldovei, nordul 
Olteniei, în regiu
nile din sudul Ar
dealului și prin re
giunea Banatului, 
oferindu-le posibi
litatea vizitării u- 
nor cunoscute o- 
biective turistice.

Stina de Vale, 
Borșa, Semen: c și 
Snagov sint cîteva 
din frumoasele lo
calități în care se 
vor putea petrece 
anul acesta concedii 
turistice de 10—12 
zile.

De pe acum se fac 
pregătiri privind a- 
sigurarea mijloace
lor de transport, a 
spațiilor de cazare 
etc.

(Agerpres)

i dele

Vineri 12 martie, vicepre
ședintele Consiuuhu de Stat al 
R. P. Romîne, Ștefan Voitec. 
a primit în audiență protoco
lară de rămas bun pe amba
sadorul extraordinar ți pleni-
PrimirM de către vkepresedmteJe Conjifoki de Miniștri,

(Agerpres)

Vineri 12 martie, vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne. Gogu 
Rădulescu. a primit în audi
ență protocolară de rămas 
bun pe ambasadorul extraor
dinar șl plenipotențiar al Ma-

rii Britanii la București. Ja
mes Dalton Murray, tn legă
tură cu plecarea sa definitivă 
de la post.

< Agerpres) I

SPORT
• Miine începe re

turul campionatului 
republican de fotbal 
pentru echipele de 
categoria A.

Prima etapă progra
mează 7 jocuri, dintre 
care două sa vor des
fășura în cuplaj pe 
stadionul ,,23 August" 
din Capitală. De la 
ora 14, Progresul 
București fnttlnește pe 
Minerul Baia Mare, 
iar de la ora 15,45 se 
va disputa partida: 
Steaua București — 
Știința Craiova. Dintre 
jocurile ce se desfă
șoară în provincie se 
remarcă mai ales par
tidele de la Oradea și 
Iași, unde formațiile 
locale Crișul și 
C.S.M.S. Intllnesc pe

Dinamo București »i 
respectiv Rapid Bucu
rești.

In celelalte trei par
tide ie vor Intnni: 
Știința Cluj cu Petro-

1
Iul Ploiești, Dinamo 
Pitești cu Farul Con
stanța și U.T. Arad cu 
Steagul roșu 
Jocurile încep 
16.

Brașov, 
la ora

Sport• Emisiunea 
«i Muzici, care se va

ce jr-a . -i- ccc-
uca—'.. a î3K coc -

tatea de î.tere st

Si R-r

rara.
Paralel cu această activita

te. George Călinescu a elabo
rat numeroase opere de sin
teză. In 1932 el publică Viața 
lui Mihai Emir.escu, prima lu
crare biografică fundamentală 
consacrată marelui nostru 
poet național, urmată de o va
stă cercetare. în cinci voltime, 
închinată operei eminesciene. 
Celui de-al doilea mare clasic 
al literaturii noastre. Ion 
Creangă, i-a consacrat, de ase
menea. o amplă monografie, 
apărută in 1938.

.SPORT

Descu s-a situat ce partea for
țelor patriotiee : a scris pam
flete antifasciste, a semnat 
manifestul intelectualilor pen
tru ieșirea Romîniei din răz
boiul hitlerlst și a colaborat la 
ziarul, atunci ilegal, Romînia 
liberă.

După eliberare, George Că
linescu și-a consacrat întreaga 
sa energie creatoare luptei 
conduse de partidul clasei 
muncitoare pentru democra
ție și socialism. A fost direc
tor al ziarelor Tribuna po
porului și Națiunea. Din 1946 
a fost ales fără întrerupere 
deputat în Marea Adunare 
Națională.

Prestigioasă figură de uma
nist, democrat militant, înflă
cărat patriot, în contact per
manent cu masele cetățenești, 
George Călinescu a considerat 
identificarea cu măreața cau
ză a construirii socialismului 
drept o încununare firească a 
întregii sale activități. Din a- 
nul 1962 a devenit membru al 
Partidului Muncitoresc Ro
mm.
Membru al Academiei R.P.R. 

de la înființare (1948), George

Călinescu a condus Institutul 
de istorie literară și folclor, 
unde a format noi cadre de 
cercetători. în acest timp, el 
însuși a publicat importante lu
crări, precum cele despre es
tetica basmului și cele consa
crate unor figuri proeminente 
ale literaturii naționale : A- 
lecsandri, Filimon, Alexan- 
drescu, Odobescu, Caragiale, 
Sadoveanu. In cercetarea lite
raturii universale. domeniu în 
care încă din 1946 dăduse un 
substanțial volum de Impre
sii asapra literaturii 

George 
a dat o 
exegeze .
despre mari scrii
tori ca Ovidiu, 
Tasso. Cervantes, 
Goldoni. Dostoev
ski. Tolstoi, Ibsen, 
Cebov.

Ca redactor res
ponsabil al Trata
tului de Istorie a 
literaturii romîne. 
a coordonat acti
vitatea de elabo
rare a celor 5 vo
lume. dintre care 
cel de Literatură 
veche a și apărut. 

Person al: ta te 
impunătoare prin 
vastitatea preocu
părilor și plenitu
dinea talentului 
său creator, Geor
ge Călinescu a 
impogățit patri
moniul culturii 
naționale cu opere 
strălucite in toate 
genurile literara. 
După Cartea nun
ții (1933) și volu
mul Poezii (1937), 
s-a consacrat ca 
unul din cei mai 

romancieri prin Enig- 
(1938) — cronică

spaniole, 
Călinescu 
serie de 
științifice

viguroși 
ma Otiliei 
realistă a societății rominești 
de la începutul veacului al 
XX-lea. In anii războiului, a 
publicat drama filozofică Șun, 
receptată de către cititori ca 
un protest simbolic împotriva 
tiraniei fasciste. Vaste fresce 
sociale, romanele Bietul Ioa- 
nide și Scrinul negru, apă
rute după Eliberare, mar
chează o nouă fază în scrisul 
lui G. Călinescu, constituind 
veritabile modele ale genului. 
Laudă lucrurilor (1963), ex
presie lirică a viziunii uma
niste a scriitorului, ca și ulti
ma sa operă, piesa Ludovic al 
XIN-lea, întregesc prdfilul 
artistic de prodigioasă- vitali
tate a lui George Călinescu în 
domeniul poeziei și 
trului.

Prin moartea lui 
Călinescu, cultura 
pierde pe unul din iluștrii re
prezentanți, care au îmbogățit 
cu mari valori contribuția 
poporului romîn la tezaurul 
culturii universale.

al tea-

George 
romînă

ACADEMIA 
REPUBLICII POPULARE 

ROMÎNE

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN R.P.R.

t

transmite duminică de 
stațiile noastre de ra
dio între orele 1530 
și 18 pe programul 1, 
va cuprinde aspecte 
de la meciurile de fot
bal: Progresul Bucu
rești — Minerul Baia 
Mare; Steaua — Știin
ța Craiova: Crișul 
Oradea — Dinamo 
București: C.S.M.S.
Iași — Rapid Bucu
reștii Știința Cluj — 
Petrolul Ploiești și 
U. T. Arad — Steagul 
roșu Brașov.

De asemenea, se 
vor transmite și alte 
radio-reportaje și in
formații privind dis
putarea altor competi
ții sportive din Capi
tală și provincie.

(Agerpres)

• Campionatul 
mondial de ho

pe gheafă 
apropie 

stlrșit. Din 
8 echipe 
joacă în grupa A 
pentru cucerirea 
titlului suprem, 

tormatiile U.R.S.S. și R.S. 
Cehoslovace nu au cunoscut pînă 
acum infringerea. 
Tampere, hocheiștii 
cehoslovaci se vor întllni în me
ciul decisiv care va lămuri soarta 
competiției.

Ieri, în grupa A, reprezentati
va R.D. Germane a învins cu 
5—J (3—1, 2—0, 0—0) selecțio
nata Norvegiei.

Aseară s-a încheiat turneul 
grupei B. Pe primul Ioc clasîn- 
du-se echipa R.P. Polone.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

MINISTERUL
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

de 
cele 
care

Astăzi, la 
sovietici și

Constituirea comisiei pentru organizarea funeraliilor

Pentru organizarea funera
liilor academicianului George 
Călinescu a fost constituită o 
comisie formată din tovarășii:

.acad. Ilie Murgulescu — pre
ședinte, Demostene Botez, 
Jean Livescu, Vasile Dinu, 
acad. Al. Philippide, acad. Al. 
Rosetti și George Ivașcu.

De la comisia pentru organizarea funeraliilor
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor academicianului 
George Călinescu comunică :

Pentru ca cetățenii să-și ia 
rămas bun de la academicia
nul George Călinescu, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al de
functului va fi depus la Ate
neul R. P. Romîne.

Publicul va avea acces în

zilele de 13 martie, între orele 
11,00—20,00 și 14 martie. între 
orele 8,00—11,00.

Mitingul de doliu va avea 
loc la Ateneul R. P. Romîne, 
duminică 14 martie, orele 
11,30, iar înhumarea se va face 
la orele 14,00, la cimitirul 
Bellu.

Pc șantierul Uzinei ehimico-metalurgice Copșa Mica
(Urmare din pag. I)

este greu de executat. Dar nu putem 
face rabat calității! Carcasa a avut tor
sionări pînă la 300 mm din cauza cali
tății necorespunzătoare a sudurii. Re
zultatul : părțile componente ale furna
lului nu au putut fi asamblate. Carcasa 
a trebuit să fie retumată. Remedierile 
au costat peste 170 000 lei. Dacă nu am 
fi avut greutăți cu carcasa, am fi putut 
termina montarea și zidirea instalației 
cu ’■—4 luni mai devreme".

_Un dialog nedorit. La sfîrșitul lui se 
pot desprinde și cîteva concluzii. Uzina 
.. Independența* (deși tovarășul inginer 
Nm aorte |t» despre o colaborare per
fectă cu șantierul) poartă răspunderea 
pentru întârzierea lucrărilor de montaj 
la ---- 21 . ■ .
ca de plumb și zzte. Adăugăm acestei 
constatări încă una : intrarea în funt- 
țiuoe ia terr.'jen a instalației fumai es*e 
condiționată exehssrr de trimiterea de 
către urmă a celor peste 3» tone utilare 
pe care le mai are de livrat șantierului. 
Unele dintre ele au avat termene anul 
trecut Acum s-au reeșakxtati Noile ter
mene nu mai pot suferi n:c o întârziere. 
Uzina „Independența* și Uzina _23 Au
gust* (un alt furmrtr al șantierul ui de 
la Copșa Mică, care este în restanță cu 
stavilele segmenți și jnsulațtile aferente 
necesare la baraj) sânt invitate să pri
vească cu toată răspunderea aceste ter
mene.

„Știți dvs. cum sint 
navetiștii../'

Șantierul a intrat în etapa finală. 
Ziua punerii uzinei în funcțiune bate la 
ușă. Stăm de vorbă cu tovarășul Ludo
vic Naghi, secretarul comitetului U.T.M. 
pe complexul de șantiere.

— în adunarea generală din luna ia
nuarie — ne spune tovarășul secretar — 
am informat tinerii asupra angajamen
telor luate de colectivul nostru pentru 
scurtarea termenelor de punere în func
țiune.

— Și ce măsuri practice ați stabilit 
în urma acestei adunări ? — întrebăm 
noi.

Răspunsul întîrzie. Poate n-am fost 
înțeleși. Repetăm întrebarea :

— Ce acțiuni a inițiat organizația 
. -M. prin care să contribuie la mo- 

b2_zarea tinerilor pentru îndeplinirea 
acestor angajamente ?

— Ce acțiuni? — se întreabă secretarul 
— se lucrează intens la montaj. (Des
chidem aici o paranteză pentru a reda 
apelul adresat tinerilor de către șeful 
șantierului. „Am dori — spunea ingi
nerul M a «eseu — ca in această perioadă 
tinerii dn șantierul nostru si respecte 
—. —.ii: cs aricind disciplina de pro
ducție. Vrecx sd fia bine fnțtlez. ăfd re

fer în primul rînd la prezența la pro
gram. Zilnic avem cel puțin 7—8 tineri 
care absentează sau întîrzie. Orice în- 
tîrziere in montarea utilajelor — mai 
ales a celor restante — poate condițio
na punerea în funcțiune. Și încă ceva: 
la fabrica de acid sulfuric, la secția fur
nal, avem de executat lucrări de finisaj 
la înălțimi de peste 30—40 m. Aceste lu
crări vor fi executate mai mult de ti
neri. Calitatea lor va depinde de con
știinciozitatea acestora, pentru că ele 
vor fi verificate abia în final la re
cepție).

I-aducem la cunoștință secretarului 
U.T.M. cerințele conducerii șantierului 
față de tineri.

— Cu disciplina, așa este, reia tova
rășul Naghi. Avem mulți navetiști care 
ne fac greutăți. Vă pot da și exemple : 
Ion Dodoc, Viorel Ruja, Vasile Chi- 
riac...

— Dar ce-ați făcut pentru combaterea 
acestor acte de indisciplină ? insistăm 
noi.

— Ne-am propus să organizăm o adu
nare cu toți navetiștii, dar, prinși de alte 
treburi, am amînat-o.

întrebat ce probleme există pe șan
tierul de la Copșa Mică — primul se
cretar al comitetului raional U. T. M. 
Mediaș recunoștea : „Se stă rău cu dis
ciplina... Sint multe absențe nemotiva- 
te... Și asta pentru că mulți tineri sint 
navetiști— Și. știți dvs. cum sint na
vetiștii...*.

Vasăzică se cunoaște și pe șantier, se 
cunoaște și la raion situația aceasta. 
Organizația U.T.M a grupului de șan

tiere nu și-a găsit timp să analizeze o 
asemenea situație. Comitetul raional și 
el cunoaște, dar se mulțumește cu atît. 
în timp ce ne aflam la Copșa Mică, o 
brigadă a comitetului regional U.T.M. 
analiza felul cum se ocupă organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile orașului Me
diaș de educația comunistă a tineretu
lui. Nimic de zis — o măsură bine ve
nită. Dar iată că prezența unei aseme
nea brigăzi era cel puțin la fel de nece
sară și pe șantierul Copșa Mică.

„Ștafeta" întilnește... 
ștafeta

Atenție — Slatina și Hidrocentrala ! 
Ștafeta constructorilor vă răspunde la o 
problemă care vă interesează. Și pe un 
șantier, și pe celălalt s-a sesizat faptul 
că școlile de șoferi din Rm. Vîlcea, 
Curtea de Argeș, Cîmpulung Muscel 
v-au trimis cadre cu o pregătire profe
sională slabă. „Ștafeta constructorilor" 
vrea să cunoască și părerea școlilor. Aș
teptăm răspunsul lor. Dar pînă atunci, 
ne datorați un răspuns: Ce se face pe 
șantier pentru ridicarea calificării aces
tor șoferi tineri ? Firește, școala poartă 
întreaga răspundere pentru acei șoferi 
pe care-i pregătește necorespunzător. 
Dar asta nu înseamnă că, odată ajunși 
pe șantier, să se aștepte ziua cînd ei vor 
deveni singuri cunoscători ai meseriei.

Dimpotrivă. „Școala șantierului" îi poa
te forma ca meseriași de nădejde.

Copșa Mică vă oferă o experiență 
concretă în această privință. Și pe 
șantierul de aici au venit absolvenți ai 
Școlii de șoferi de la Sibiu. Nici aceștia 
nu au avut toți cunoștințe profesionale 
bine consolidate. Dar aici nu s-a mul
țumit nimeni numai cu această consta
tare. într-o adunare generală U.T.M., la 
care a fost invitat și șeful coloanei de 
transport, s-a pus această întrebare: 
„Cum îi ajutăm pe tinerii veniți din 
școală să-și ridice calificarea ?“ Și s-a 
găsit și răspunsul. Conducerea lotului 
transporturi a hotărît să organizeze săp- 
tămînal discuții tehnice pe teme profe
sionale. Maistrul mecanic, maistrul elec
trician, șoferi cu experiență pun în dis
cuția tinerilor anumite probleme prac
tice de conducere și de exploatare a 
mașinilor. Tinerii dau răspunsuri la a- 
ceste probleme. Acolo unde e cazul, 
maiștrii și șoferii cu experiență intervin 
și explică anumite lucruri, fac demons
trații practice în fața acestora. Are loc 
un schimb de expeirență „pe viu". Și 
tinerii își îmbogățesc pe zi ce trece cu
noștințele profesionale.

Ne-am gîndit că o asemenea acțiune 
ar putea organiza și tovarășul Bărbu- 
lescu (Slatina) și tovarășul inginer 
Constantin Florea (Hidrocentrala).

*
...De la Copșa Mică am pornit spre 

un nou mare obiectiv industrial — 
Combinatul de îngrășăminte azotoase 
de la Tg. Mureș. Dar, despre acesta, in
tr-un reportaj viitor.



Dublin: viitoare 
alegeri 

parlamentare
DUBLIN 12 (Agerpres). —- 

Anunțarea hotărîrii guvernului 
irlandez de a dizolva parlamen
tul a determinat o vie activitate 
politică în Irlanda, transmite a- 
genția U.P.I. Principalele par
tide s-au și angajat în cam
pania electorală. Se știe că 
dizolvarea parlamentului a fost 
determinată de victoria în alege
rile parțiale din Mid-Cork a Par
tidului laburist aflat în opoziție. 
Presa proguvernamentală scrie că 
joi a fost „o zi proastă" pentru 
țară. Unii lideri ai opoziției s-au 
declarat satisfăcuți de hotărîrea 
de a dizolv^ parlamentul.

In precedentele alegeri gene
rale, care au avut loc în octom
brie 1961, partidul guvernamen
tal Fianna Fail a obținut 508 847 
voturi, adică 45 la sută din to
talul voturilor exprimate.

Continuă acțiunile

agresive ale S. U. 4 PE SCURT După Conferința
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — A- 
genția Vietnameză de Infor
mații anunță că la 11 martie 
1965, ora 11,30 a.m., 12 avioa
ne ale Statelor Unite și Viet
namului de sud printre care 
și avioane cu reacție, au bom
bardat regiunea vestică a pro
vinciei Quang Binh din R. D. 
Vietnam, în apropiere de fron
tiera cu Laosul. După ce for
țele armate locale au deschis 
focul împotriva lor, avioanele 
au zburat spre sud.

Intr-un mesaj adresat Co
misiei Internaționale, colone
lul Ha Van Lau, șeful misiu
nii de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Popu-

lare Vietnameze, a condamnat 
vineri această nouă încălcare 
grosolană a suveranității și in
tegrității teritoriale a R. D 
Vietnam.

In mesajul adresat Comisiei 
Internaționale, se cere ca Sta
tele Unite și marionetele lor 
sud-vietnameze să pună capăt 
imediat raidurilor provocatoa
re împotriva R. D. Vietnam, 
să înceteze războiul agresiv 
din Vietnamul de sud și să 
aplice în întregime acordurile 
de la Geneva din 1954 cu pri
vire Ia Vietnam.

TOKIO — Aproximativ 5000 
de coreeni care locuiesc în Ja
ponia, au participat vineri în ca
pitala Japoniei la un miting de 
protest împotriva tratativelor ja- 
pono-sud-coreene, cu privire la 
„normalizarea relațiilor" dintre 
cele două țări. Participanții la 
miting au cerut primului mini
stru Sato să renunțe neîntîrziat 
la tratativele cu autoritățile Co
reei de sud.

MOSCOVA. — Agenția TASS 
anunță că Uniunea Sovietică a 
acceptat propunerea guvernului
Canadei de a participa la Expo-j 
ziția mondiala de la Montreal
(Canada) care va avea loc în a- 
prilie-octombrie 1967.

S. U. A. :

EXTINDERII
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Agenda viitoarei conferințe I

a Commonwealthului
Șefii de state 

din 21 de țări 
Commonwealthului se vor reuni 
la Marlborough House, între 17 
și 25 iunie. Observatorii politici 
apreciază că, de la ultima confe
rință ținută la Londra în iulie 
1964, problemele Common
wealthului devin tot mai com
plexe. Problemei dificile a viito
rului Rhodesiei de sud, mărul dis
cordiei la ultima reuniune de a- 
cest fel, „este departe de a i se 
găsi o soluție care să dea satis
facție membrilor africani și asia
tici" (A.F.P.). Țările din Africa 
și Asia pretind, pe bună drep
tate, ca puterea politică, în Rho
desia de sud, în prezent deținu
tă de minoritatea albă, să fie 
transferată majorității africane. 
De asemenea, imigrarea în An
glia a oamenilor de culoare pro- 
veniți din Commonwealth, care 
a declanșat reacții politice con
tradictorii în capitala engleză, va 
fi de natură să provoace neîn
țelegeri între reprezentanții gu
vernului britanic și cei ai țărilor 
interesate. La masa viitoarei con
ferințe, relațiile cu Portugalia și 
Africa de sud, țări cunoscute 
prin politica lor colonialistă și 
rasistă sînt în măsură să .sjaoreas-

și de guverne 
membre ale

că intensitatea divergențelor. Pe 
de altă parte, la Marlborough 
House, reprezentanții britanici 
vor avea în vedere creșterea 
schimburilor economice, tehnice 
și culturale, între fosta metropo
lă și țările din Commonwealth, 
care socotesc acum, printre al
tele, că Marea Britanie trebuie 
să le protejeze interesele. Pe 
plan diplomatic, apreciază agen
ția France Presse, administrația 
Wilson își va intensifica efortu
rile în vederea obținerii sprijinu
lui țărilor din Commonwealth 
pentru politica externă a guver
nului laburist. Problemele econo
mice vor figura, de asemenea, pe 
masa de lucru a conferinței. Se 
așteaptă ca primul ministru bri
tanic să-și prezinte proiectele 
sale, vizînd creșterea schimburi
lor comerciale cu țările Common
wealthului.

Crimele

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
— într-un apel lansat de 200 de 
profesori de la Universitatea din 
California, de la Colegiul din 
San Francisco și de la Colegiul 
„Merritt" din California precum 
și de un grup de luptători pen
tru drepturile civile, de medici 
și activiști sindicali din San 
Francisco și din împrejurimile a- 
cestui oraș se menționează că 
Statele Unite trebuie să-și retra
gă de îndată forțele armate și 
armamentul din Vietnam. Preșe
dintele Johnson, se spune în a- 
pel, trebuie să dea curs manda
tului pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a conflictelor internațio
nale, mandat ce i-a fost daț de 
alegători cu prilejul alegerilor 
din toamna anului trecut. Auto
rii mesajului condamnă, totodată 
cu hotărîre politica de extindere 
de către Washington a conflic
tului din Vietnam.

ROMA — In Italia nu conte
nesc furturile de valori artistice. 
După cum anunță ziarul „Tempo" 
răufăcători necunoscuți au sus
tras din castelul „Donna Fugata" 
din provincia Ragusa, 11 tablo
uri de valoare datînd din seco
lele al XVI-lea și al XVII-lea. 
Majoritatea operelor de artă fu
rate sînt vînaute apoi în străi
nătate, în special în S.U.A.

LONDRA — Primul mini
stru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, l-a primit vineri pe 
ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianu. In 
cursul acestei întrevederi au 
fost analizate diferite aspecte 
ale situației din Cipru, precum 
și problema bazelor engleze 
din insulă.

Aceste probleme au fost dis
cutate, de asemenea, joi seara 
de Kyprianu cu ministrul pen
tru relațiile cu Commonweal- 
thul, Arthur Bottomley, și cu 
ministrul de stat, Cledwyn 
Hughes. Ministrul de externe 
al Ciprului va părăsi Londra 
duminică, plecînd spre New 
York, pentru a lua parte la 
ședința Consiliului de Secu
ritate consacrată prelungirii 
mandatului forțelor O.N.U. 
din Cipru.

HELSINKI. — Președintele 
Parlamentului finlandez, Kauno 
Kleemola, a încetat 
subit în noaptea de 
martie.

Declarația

lui von Hase
BONN 12 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvînt al guvernului 
vest-german, von Hase, a decla
rat că R.F.G. își menține hotă
rîrea de a nu livra arme unor 
țări aflate în „regiuni de încor
dare". El a precizat că R.F.G. se 
străduiește să ajungă la un acord 
cu Izraelul în vederea oferirii 
unei compensații bănești în 
schimbul livrărilor de armament. 
Unele surse afirmă că în cursul 
convorbirilor pe care le-a avut cu 
Birrenbach, reprezentantul spe
cial al guvernului vest-german, 
primul ministru izraelian, Eshkol, 
ar fi cerut reluarea livrărilor de 
armament ca o condiție preala
bilă stabilirii relațiilor diplomati
ce dintre cele două țări.

Birrenbach a avut foi o între
vedere cu cancelarul Erhard în 
cursul căreia i-a făcut cunoscute 
rezultatele convorbirilor sale de 
la Tel Aviv. El va pleca din nou 
săptămîna viitoare în Izrael.

•o-

Viitoare reuniune

a liderilor insurgenți

din Congo
LEOPOLDVILLE 12 (Ager

pres). — în ultimul timp, guver
nul forțelor patriotice din Congo 
desfășoară o intensă activitate 
pentru reorganizarea detașamen
telor de insurgenți. Unul din li
derii forțelor patriotice, Gaston 
Soumialot, a plecat recent din 
Cairo, unde a participat la trata
tivele preliminare dintre repre
zentanții organizațiilor revoluțio
nare congoleze urmărind unirea 
eforturilor în lupta împotriva 
guvernului lui Chombe. Agen
țiile de presă precizează că o 
nouă întrunire similară va avea 
loc la 15 martie a.c. Scopul re
uniunii este de a alege un Consiliu 
revoluționar și un Birou Politic al 
acestuia. Sosit la Khartum, în 
drum spre Congo, Gaston Sou
mialot a avut convorbiri cu pri
mul ministru sudanez Khalifa, 
care și-a reafirmat sprijinul față 
de insurgenți. Intr-o declarație 
făcută unor ziariști, Soumialot a 
spus că „problema congoleză va 
putea fi rezolvată numai atunci 
cînd poporul va obține victoria 
și adevărata independență".

Agenția France Presse apre
ciază că reuniunea liderilor in
surgenți „ar putea avea o mare 
influență asupra evoluției miș
cării insurgente congoleze".

nu pot fi

Masele largi ale oamenilor 
muncii de pretutindeni, o- 
pinia publică se pronunță 

ferm împotriva prescrierii crime
lor naziste. Guvernul vest-german 
a pus în discuția Bundestagului 
(Camera Deputaților) problema 
larg dezbătută de însăși opinia 
publică și presa vest-germană.

Prin amploarea și monstruozi
tatea lor, crimele naziste au de
pășit în dimensiuni și ferocitate 
tot ce a cunoscut istoria războaie
lor, așa că independent de orice 
argumentare, popoarele cer sanc
ționare. iar nu uitare.

Crimele săvîrșite în proporție 
de masă de către hitleriști nu se 
pot asemăna cu cele de drept 
comun ale insului împins la rele. 
Crimele de război și crimele de 
genocid comise pe scară interna
țională de către naziști față de 
atîtea popoare și rase nu sînt re
glementate de dreptul comun, in
tern, ci numai de dreptul inter
național care nu menționează in
stituția prescripției, nu s-a gîndit 
să o însereze în texte și nici nu 
ar putea să o îngăduie.

Toate conferințele, declarațiile, 
rezoluțiile, acordurile — întreaga 
legalitate internațională — urmă
toare înfrîngerii Germaniei hitle- 
riste, vizează lichidarea nazismu
lui și militarismului hitlerist, pen
tru ca popoarele să fie ferite de 
o reîntoarcere a tiraniei naziste, 
în termeni categorici, Statutul 
Tribunalului Militar Internațional 
de la Niirenberg din 8 august 
1945, adoptat prin rezoluția A- 
dunării Generale a Națiuniior U- 
nite din 11 decembrie 1946, con
sideră crimele de război naziste, 
imprescriptibile prin însăși natura 
lor.

Toate aceste documente elabo
rate în perioada războiului și 
după aceea, au consacrat princi
piul urmăririi și pedepsirii crimi
nalilor de război naziști, indife
rent de timp și de locul unde 
se află.

Problema imprescriptibilității 
nu este însă doar o problemă de 
practică judiciară. Ea e, înainte 
de toate o chestiune privind dem
nitatea și securitatea popoarelor. 
E vorba de fapt de a stabili pen
tru totdeauna că crimele naziști
lor nu pot fi șterse niciodată cu 
buretele. în timp ce absolvirea 
de pedeapsă ar însemna o primă 
de încurajare, sancționarea con
stituie dovada și avertismentul că 
omenirea nu va tolera nicicînd 
asemenea crime.

Iată de ce opinia publică mon
dială se pronunță ferm împotriva 
prescrierii crimelor de război na
ziste.

Voința legitimă a popoarelor, 
înscrisă în Carta Națiunilor Uni
te, trebuie respectată.

C. PARASCHIVESCU- 
BĂLĂCEANU 

vicepreședinte al Asociației 
juriștilor din R.P. Romînă

Gîndul că prin prescrierea 
crimelor săvîrșite de na
ziști, vinovați de uciderea 

a milioane de oameni, rămași în
că nepedepsiți, ar avea posibili-

naziste

prescrise !
tatea să trăiască nestingheriți, 
umple de indignare orice tînăr 
cinstit.

Iertarea acestor ucigași ar pîn- 
gări memoria a milioane și mi
lioane de oameni nevinovați, ma
sacrați metodic, gazați și arși în 
crematorii. Nu pot fi uitate cri
mele săvîrșite de naziști în lagă
rele morții de la Auschwitz, Bu
chenwald, Maidanek ; nu pot fi 
uitate localitățile rase de pe fața 
pămîntului, trenurile morții, exe
cuțiile în masă, șanțurile umplute 
cu cadavre, jefuirea sălbatică a 
populației, și tot restul cortegiu
lui de atrocități al căror tablou 
complet este cu neputință de zu
grăvit. Pe criminalii de război 
naziști îi acuză cei aproximativ 
zece milioane de oameni exter
minați în mod barbar, îi acuză 
mamele care și-au pierdut fii, 
soțiile care și-au pierdut soții, 
copii care și-au pierdut părinții. 
De aceea, naziștii vinovați de cri
me de război nu pot fi iertați 
prin simpla scurgere a vremii. 
Fiind crime împotriva umanității, 
crimele naziste sînt imprescripti
bile.

Desfășurînd o muncă pașnică, 
creatoare, tineretul țării noastre 
este convins că spiritul de drep
tate e de neînvins și că naziștii 
vinovați de crime împotriva uma
nității nu vor rămîne nepedep- 
siti.

WASHINGTON. — 
mică americană 
străbătut în cele 103 zile de 
lansare (28 noiembrie 1964) peste 
168 de milioane de mile, ceea ce 
reprezintă mai mult de jumătate 
din distanța Pămint — Marte. 
Nava trebuie să parcurgă Întrea
ga distanță pînă la 14 iulie, 
va transmite prin televiziune 
Pămint primele fotografii ale 
netei Marte. Pînă acum au 
recepționate 16,5 milioane infor
mații emise de navă, în legătură 
cu spațiul cosmic și cu propriile 
ei performanțe (distanță etc.). Un 
purtător de cuvînt al Adminis
trației naționale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a declarat 
că se așteaptă ca pînă la sfîrșitul 
călătoriei, de pe „Mariner-4" să 
se recepționeze încă 11 milioane 
de informații.

Nava 
„Mariner-4‘

de ia Nairobi
ț( onferința de la Nairobi 

Consiliului Ministerial 
Organizației Unității Africa
ne a adoptat un mare nu
măr de rezoluții. Ele se re- 

III feră de pildă la problema 
refugiaților, la conflictul al- 

gero-marocan, la opoziția față de decla
rația unilaterală de independență 
Rhodesiei de sud, la boicotul Africii 
sud etc.

Asupra unei singure probleme nu 
fost posibil nici un acord și anume asu
pra problemei congoleze. Amânarea exa
minării acestei chestiuni și remiterea ei 
conferinței șefilor de state (septembrie 
— Accra) nu modifică prea mult datele 
problemei. Practic O.U.A. nu a reușit să 
învingă tendințele contradictorii care 
s-au manifestat în interiorul ei asupra 
celei mai acute probleme din viața po
poarelor africane.

In fond, la Nairobi se intenționa ca pe 
baza raportului comisiei ad-hoc a O.U.A. 
să se găsească mijloace pentru concilie
rea congoleză. Dar primul obstacol se
rios pe această cale a fost neinvitarea

a 
al

a 
de

a

reprezentanților guvernului revoluționar 
congolez și unilateralizarea reprezentării 
congoleze prin participarea la sesiune 
doar a lui Chombe.

încă din această etapă datează „argu
mentele" adepților „legalității" congo
leze. Unii — ca de pildă ministrul mal- 
gaș de externe Lylla — susținea în 
cursul sesiunii că „suveranitatea congo
leză trebuie să fie recunoscută de toate 
statele" și că „guvernul congolez are tot 
dreptul să încheie orice fel de acorduri 
și cu oricine". Această intervenție poate 
fi apreciată ca o „declarație — tip" a 
membrilor O.C.A.M. (Organizația co
mună africană și malgașă). Statele afri
cane din O.C.A.M., mai precis fosta Afri
că franceză au o atitudine rezervată față 
de dorința de soluționare a problemei 
congoleze. Raționamentele unor repre
zentanți ai acestei tendințe merg pînă la 
justificarea prezenței mercenarilor occi
dentali și sud africani în armata lui 
Chombe, pînă la „acceptarea" „operației 
Stanleyville", acțiuni care încalcă în 
mod pregnant interesele vitale ale po
porului congolez.

Cealaltă tendință ■ care s-a manifestat 
în cadrul Conferinței de la Nairobi a fost 
concretizată în intervențiile delegaților 
Algeriei, R.A.U., Tanzaniei, Ghanei și 
altora. Ei au denunțat intervenția străină 
în Congo, manevrele neocolonialiste în A- 
frica (ca de pildă delegatul R.A.U.) a- 
tacurile congoleze împotriva țărilor ve
cine (miniștrii de externe ai Ugandei și 
Sudanului). Dar aceste poziții n-au în
trunit majoritatea. Lipsa de unitate în 
rîndul O.U.A. nu a servit decît unor in
terese străine.

Reînvestit, după tratativele de la Bru
xelles, cu girul americano-belgian

Chombe s-a prezentat la Nairobi în rolul 
aceluia care pune condiții. El a cerut ca 
„rebelii" să depună armele și numai apoi 
să fie organizată o discuție. Garantîn- 
du-le „libertatea" (în istoria curentă a 
Congoului este binecunoscută valoarea 
promisiunilor lui Chombe) el promitea o 
„reală conciliere națională". Manevra 
politică este evidentă. Chombe caută în 
prezent să se folosească de oscilațiile e- 
xistente în politica statelor africane și 
să adapteze O.U.A. propriilor sale inte
rese.

Pe de altă parte O.U.A. a manifestat o 
oarecare îndepărtare de liderii insurgen
ților congolezi. Ministrul de externe în 
guvernul revoluționar congolez, Kanza, 
declara: „Congo se va elibera oricum, 
cu sau fără ajutorul Africii negre, chiar 
în pofida acelora care consideră că isto
ria este ireversibilă". Kanza a anunțat 
că insurgenții congolezi nu se vor consi
dera legați de nici o hotărîre luată 
recenta sesiune a Consiliului O.U.A. 
problema congoleză.

Evident, cele petrecute la Nairobi 
au constituit o surpriză. La reuniunile 
precedente ale O.U.A., consacrate proble
mei congoleze, disensiunile se profilau 
din ce în ce mal clar. Intr-o serie de ar
ticole din Jeune Afrique se releva ca
racterul periculos al lipsei de unitate a 
țărilor africane în problema congoleză.

Următoarea etapă în Congo vor fi ale
gerile organizate de Chombe. Dar ce va
loare pot avea ele cît timp nu îngăduie 
o consultare eficientă a tuturor forțelor 
politice din Congo ? Perspectiva unui 
nou guvern Chombe înseamnă o adîn- 
cire a disensiunilor în țară.
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Studenții din Florența, a- 
nunță „Unita", au organi
zat pe străzile orașului o 

demonstrație de solidaritate cu 
studenții spanioli. Demonstranții 
au fost atacați de poliție.

O mare manifestație anti-fran- 
chistă a avut loc, de asemenea, 
la Pescara, sub auspiciile orga
nizațiilor studențești, Asociației 
naționale a partizanilor italieni 
și altor organizații democratice.

cînd 
pe 

pla- 
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HELSINKI — Luînd cuvîntul 
la o conferință de presă ministrul 
de externe al Suediei, T. Nilsson, 
care se află într-o vizită la Hel
sinki, a declarat că Suedia con
sideră ca un lucru de la sine în
țeles că Finlanda va urma ace
eași politică pe care a promo- 
vat-o pînă în prezent și că acea
sta corespunde nu numai inte
reselor Finlandei ci și ale între
gului nord.

Linia politică externă însușită 
de toate țările nordice, a spus 
Nilsson, contribuie la menține
rea actualei situații calme în 
nordul Europei.

După incidentele rasiale
din Alabama (S.U.A.)

S.U.A. — Aspect din timpul ac
țiunii de reprimare de către 
poliția statului Alabama a re
centei demonstrații a negrilor 
din Selma pentru respectarea 

legii drepturilor civile

----

ale școlii britanice

Joi seara, în orașul Selma din 
statul Alabama, care a fost 
în ultimele zile teatrul unor 

puternice demonstrații ale popu
lației de culoare în sprijinul res
pectării drepturilor cetățenești, 
s-a anunțat că pastorul alb James 
Reeb, sprijinitor activ al luptei ne
grilor, a încetat din viață, ca ur
mare a atentatului căruia i-a că
zut victimă, în urmă cu două zile, 
într-un cartier din Selma. Imediat 
după aceea, cîteva sute de ne
gri s-au strîns în fața baricadelor 
ridicate de poliția locală pe strada 
care duce spre clădirea 
lului

tribuna- 
și au manifestat scandînd :

„Vrem să ne fie respectată liber
tatea".

Un grup de studenți albi și ne
gri, membri ai Comitetului stu
dențesc de coordonare a acțiuni
lor neviolente, care a pătruns, 
împreună cu un grup de turiști, 
în incinta Casei Albe, a anunțat 
că refuză să părăsească clădirea 
dacă nu vor fi primiți de preșe
dintele Johnson pentru a discuta 
problema violențelor rasiale din 
Alabama. Studenții s-au așezat pe 
jos și au rămas peste opt ore în 
clădire, după care au fost urcați 
în dube ale poliției. Mai tîrziu, ei 
au fost eliberați pe cauțiune.

„Cosmos 60
MOSCOVA — La 

în Uniunea Sovietică 
sat satelitul artificial 
tului „Cosmos-60“.

La bordul satelitului s-a insta
lat aparatura științifică destinată 
continuării explorării spațiului 
cosmic în cadrul programului 
nunțat de agenția TASS la 
martie 1962.

12 martie, 
a fost lan- 
al Pămîn-

a-
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Alegerile din Argentina
legătorii argentini
eni se vor prezenta 
mîine în fața urne
lor pentru reînnoirea 
a jumătate din cele 
192 de locuri ale 
Camerei Deputați- 

La acestea se mai adaugălor.
încă patru locuri rămase vacante 
în urma deceselor sau demisiei 
unor deputați. Comentatorul din 
Buenos Aires al agenției Associa
ted Press consideră că guvernul 
președintelui Illia, care se prezin
tă la alegerile parlamentare de

ȘTEFAN MARIN 
matrițer

Uzinele „Semănătoarea

ANGLIA — Vedere parțială a șoselei Aberdeen—Inverness înzăpezită de un puternic viscol 
care a bîntuit recent în Scoția

duminică cu rezultatele celor 17 
luni de guvernare „se așteaptă Să 
obțină un mic vot de încredere". 
Observatorii politici din capitala 
Argentinei apreciază, de aseme
nea, că partidul de guvernămînt 
Uniunea civică radicală, va reuși 
să-și mențină cele 66 de locuri 
pe care le deține în Cameră, cu 
un cîștig sau o pierdere, nesemni
ficative, de unul sau două locuri, 
în această lumină, perspectiva 
obținerii de către partidul de gu- 
vemămînt a celor 25 de mandate 
necesare asigurării majorității ab
solute, devine incertă. Numai o 
astfel de majoritate i-ar putea 
oferi președintelui posibilitatea 
de a-și continua politica actuală. 
Asta cu atît mai mult cu cît în 
timpul campaniei electorale, opo
ziția și-a intensificat criticile îm
potriva politicii promovate de gu
vern, mai ales în domeniul eco
nomic.

După cum se știe, guvernul 
președintelui Illia, a moștenit la 
instalarea lui la putere (octom
brie 1963) o situație economică 
pe care unii observatori au carac
terizat-o drept haotică.

Inflația atinsese proporții fără 
precedent, aducînd ca deobicei 
cele mai mari suferințe oameni
lor muncii. Deficitul bugetar era 
de aproximativ 70 miliarde de 
pesos. In timpul care a trecut de 
la instalarea sa în funcție, pre
ședintele a luat o serie de mă
suri menite să îmbunătățească si
tuația existentă. în cadrul cam
paniei de măsuri pentru regle
mentarea situației economice a 
țării au fost anulate și contracte
le oneroase încheiate de fostul 
președinte Frondizi cu societățile 
petroliere străine. Dar nefiind 
duse pînă la capăt, aceste măsuri 
nu au provocat o schimbare e- 
sențială în situația economică din 
țară, care a rămas dificilă. Pentru 
a-și cîștiga simpatia alegătorilor, 
administrația a luat în ultimul 
timp o serie de măsuri menite

să-i pregătească succesul electo
ral. Astfel, au fost trecute în pa
trimoniul statului anumite com
panii străine, a fost reglementată 
circulația monedelor, au fost im
puse restricții la import, s-a hotă
rât refinanțarea datoriilor externe.

în afara acestor măsuri de or
din economic, alegerile de mîine 
au mai fost prefațate și de o se
rie de consultări electorale pro
vinciale, organizate în ultimele 
săptămîni. Ele au fost apreciate 
ca adevărate „repetiții generale", • 
constituind un test al popularită
ții diferitelor partide argentiniene 
înaintea alegerilor din întreaga 
țară. După cum arăta agenția 
France Presse, tendința care s-a 
manifestat în urma alegerilor din 
provinciile Formosa, Rioja și Ca- 
tamarca, a fost „concentrarea 
corpului electoral în jurul celor 
două mari partide, reprezentând 
guvernul și peronismul". Obser
vatorii de la fața locului consta
tau, de asemenea, o orientare ne
favorabilă guvernului. Deși par
tidul Uniunea civică radicală și-a 
menținut majoritatea, peroniștii 
au izbutit să cîștige teren. Retra
gerea recunoașterii partidului 
justițialist nu a însemnat și re
tragerea candidaților acestui par
tid. O parte din ei s-au grupat 
acum în jurul partidului Uniunea 
populară, tot de tendință peronis- 
tă. Observatorii politici din Bue
nos Aires sînt unanimi în a apre
cia că succesele obținute de pe- 
roniști în alegerile din cele trei 
provincii constituie un prilej de 
îngrijorare pentru grupările anti- 
peroniste. Deși forța peroniștilor 
a fost diminuată, ca urmare a 
scindării în mai multe curente, 
este probabil, arată agenția A. P. 
că alegerile vor demonstra că 
peronismul rămîne o puternică 
forță politică, deși nu tot atît de 
influentă ca în perioada cînd 
Peron se afla în Argentina.

V. URSU
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roblemefe învăță- 
mîntului au reve
nit cu regularitate, 
în ultimii ani, în 
centrul discuțiilor 
purtate de diferite 
ziare și organisme

de stat sau particulare. Faptul 
este lesne de înțeles date fiind 
cunoscutele dificultăți ale șco
lii britanice.

Un aspect al acestor dificul
tăți a fost evocat de însuși mi
nistrul educației, Anthony 
Crosland, într-o ședință a sec
ției partidului laburist din ora
șul Lincoln. Ocupîndu-se de 
problemele imediate ale învă- 
țămîntului el a subliniat că 
„Anglia are nevoie de 55 000 
profesori noi pentru a se ajun
ge la cuprinderea unui număr 
de 40 de elevi într-o clasă în 
școlile primare și 30 de elevi 
in școlile secundare". Cea mai 
mare parte a cuvîntării minis 
trului educației a fost însă 
consacrată „problemei diviziu
nii sociale" care se manifestă 
ca urmare a actualului sistem 
de învățămînt. Este vorba de 
sistemul discriminărilor de cla
să prin verificări speciale care 
se aplică în licee, în urma că
rora trei pătrimi din copii nu 
au posibilitatea să-și însușeas
că pe deplin cunoștințele teo
retice medii. „Accesul la acest 
sector privilegiat al învățămîn- 
tului — a declarat Crosland — 
depinde numai de bani, depin
de de părinți înstăriți. Aceasta 
elimină 95 la sută din populație 
și reprezintă o dezmințire fla
grantă a posibilităților egale. 
Separatismul în educația se
cundară reflectă o divizare 
socială".

După cum scrie ziarul „OB
SERVER" Crosland „a arătat 
cu claritate că guvernul speră 
ca o reformă a actualului sis
tem de învățămînt în licee să 
fie obținută prin tratative și 
nu prin lege".

Dar, a subliniat el, „guver
nul nu a eliminat cu totul po
sibilitatea de a interveni pe ca
lea legii" .

Deocamdată nu se cunosc 
mai multe amănunte cu privire 
la intențiile guvernului labu
rist în această problemă. Reali
tatea arată numai că în mo
mentul de față, din cauza taxe
lor mari, a lipsei de mijloace 
materiale, a necesității de a-și 
ajuta familiile și însuși a ca
racterului privilegiat al actua
lelor școli medii din Anglia, 
77,4 la sută din copiii care a- 
parțin păturilor sărace părăsesc 
școala înainte de a împlini 
vîrsta de 15 ani.

I. R


