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Complexul industrial minier

Moldova Nouă a intrat in rodaj

-Ajerpres

Pe șantierul Combinatului
celuloză și hîrtie-Dej

ombinatul de ce
luloză și hîrtie de 
la Dej își înalță 
siluetele în Lunca 
Mureșului. Cons
trucția lui se a- 
propie de sfîrșit.

Este foarte aproape ziua în 
care se vor produce primele 
suprafețe imaculate de hîrtie, 
primele tone de celuloză.

Pentru început, am vrea să 
vorbim despre cîteva din me
ritele constructorilor de aici, 
despre eforturile pe care le 
depun ei pentru realizarea 
unor lucrări de calitate.

In articolul „Ritm intens la 
oate cotele", publicat în zia- 
ul „Scînteia tineretului" nr. 
Iw6, constructorii Fabricii 

le cărămidă refractară Alba 
ulia au adresat un apel Uzi- 
tei „23 August" pentru a li
ra în termenul cel mai scurt 
itilajele necesare liniei teh- 
iologice de șamotă.
în răspunsul trimis redac- 

iei de către Uzina „23 Au- 
ust" se spune:
„Direcția generală de utilaj 

himic, energetic și metalur- 
;ic din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și 
Jirecția generală a materiale- 
or refractare din Ministerul 
ndustriei Metalurgice au în- 
ocmit recent, pentru asigura- 
ea punerii în funcțiune la 
ermen a fabricii, un grafic 
omun de livrare a utilajelor 
iecesare fabricii de produse 
efractare Alba Iulia. In acest 
;rafic s-a stabilit:

1. Utilajele pentru cuptorul 
i răcitorul nr. 2 să fie livra- 
e pină la 31 martie 1965.

2. Impingăt.oarele hidraulice

în cel de-aî : cincilea reportaj 
I „Ștafetei constructorilor" — 
e pe șantierul Uzinei chimico- 
îetalurgice Copșa Mică — pu- 
iticat la 13 martie a.c., au fost 
ăcute și unele observații în le
ctură cu calitatea și termenele 
e livrare ale utilajelor executate 
le uzina noastră. Vă. comunicăm 
ă materialul apărut în ziar a 
ost prelucrat cu toate cadrele 
le bază din serviciile, secțiile și 
telierele uzinei. Din analiza fă- 
ută de conducerea uzinei a re- 
sșit că cele semnalate sînt juste 
i au fost luate măsuri pentru a- 
lucerea „la zi" a graficului de 
șalonare a execuției și livrării, 
icest grafic a fost întocmit de 
omun acord cu beneficiarul, 
tabilindu-se termene pentru li- 
rarea restului de utilaje —■ în 
.tara celor 70 de tone expediate 
>ină în prezent în acest an — 
iccesare șantierului de la Copșa. 
Colectivul nostru de muncă este 
întărit, să-și sporească eforturile

Ștafeta constructorilor
combinatului este așezată pe 
circa 4500 de piloți de beton. 
Prefabricarea a pus, de fapt 
bazele ritmului înalt de lucre 
pe șantier. Stația centrală de 
preparare a betoanelor a apro
vizionat ritmic șantierul cu be
toane de calitate excepțională 
incit, cind s-a trecut la tencc- 
irea lor., n-a mai fost necesa- 
Pe șantier s-au ciștigal — prin 
înlăturarea tencuielilor — circa 
15—20 de zile lucrătoare.

Care sînt ,.secretele' acestei 
calități excepționale a betoane
lor ? — l-am întrebat pe tova
rășul inginer Petre Moldovan, 
șeful șantierului.

— Povestea — ne-a spus 
dinsul — trebuie începută cu 
laboratorul de betoane pe

necesare cuptorului-tunel 
fi livrate, conform graficului 
întocmit — 2 bucăți la 31 mai 
1965 și două bucăți la 31 au
gust 1965. Uzina ,223 August", 
cu toate că execută aceste u- 
tilaje în colaborare cu alte 
uzine, va respecta termenele 
stabilite.

3. Pentru amestecătoarele 
rapide cu discuri s-a stabilit 
prin graficul întocmit, livra
rea a 4 bucăți la 31 noiem
brie 1965 și 4 bucăți la 21 de
cembrie 1965. Termenele sta
bilite se vor respecta.

4. Șuberele de închidere ca
diametrul de 1 200 mm vor fi 
livrate : 2 bucăți la 31 mai
1965 și 2 bucăți la 31 iulie 
1965.

Toate utilajele arătate la 
punctele 1—4 sînt in atenția 
conducerii uzinei și colectivu
lui de execuție, ele sînt pro
gramate și urmărite în fabri
cație astfel ca să poată fi li
vrate în timp util".

Ing. P. TURCU 
director general al 

Uzinei „23 August“-București

pentru scurtarea termenelor de 
execuție a utilajelor — nu numai 
pentru Uzina chimico-metalur- 
gică din Copșa Mică, ci și pentru 
celelalte -12 mari obiective in
dustriale aflate în construcție, 
pentru care Uzina ..Independen
ța" are comenzi importante de 
utilaje și construcții metalice.

Vă asigurăm că între uziiw 
noastră și U.C.M. Copșa Mică 
există relații de colaborare bune, 
în cadrul cărora ne ajutăm reci
proc și că organele de condu
cere ale ambelor părți urmăresc 
întărirea continuă a acestăi co
laborări în interesul lucrărilor de 
pe șantier.

Noi vă mulțumim pentru cele 
semnalate' în ziar, intervenția 
..Ștafetei constructorilor" fiin- 
du-ne de uii real 'folos pentru 
întărirea activității noastre 
producție.

Ing. MIRON NEGRILA 
director general 

al Uzinei ■ „lndependența",-Sihiu
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iz. prezent se fac 
pcegătin in vederea 
asigurării uoor coc- 
ziții optime de desfă
șurare a viitoarei 
campanii de recol
tare a stufului.

Cu planul 
trimestrial 
îndeplinit

• SUCEAVA (de la co
respondentul nostru). — în 
regiunea Suceava, planul 
producției globale indus
triale pe primul trimestru 
a fost realizat cu 3 zile îna
inte de termen. în această 
perioadă, planul producției 
globale a crescut cu peste 
22 la sută față de primul 
trimestru al anului trecut. 
Acest spor al producției 
globale este urmarea faptu
lui că în această perioadă 
au intrat in funcțiune noi 
capacități de producție la 
Uzinele textile -Moldova"- 
Botoțani. Întreprinderea de 
piele și încălțăminte ..Stră- 
duînța'-Sueeava, Filatura 
de in și einepă-Făltieeni 
etc.

• PLOIEȘTI. — între
prinderile aparținind Di
recției generale de prelu
crare a țițeiului au reali
zat planul pe primul tri
mestru al anului înainte 
de termen. In acest trimes
tru petroliștii au produs 
peste prevederi motorine 
eu punct de congelare scă
zut. uleiuri superioare, bi
tum și alte produse a că
ror valoare depășește 29 
milioane let

o BACĂU. — Chimiștii 
Cerrbmatuluî de îngră
șăminte eu azot din Pia
tra Neamț au realizat pla
nul trimestrial la producția 
globală și marfă eu 3 zile 
mai devreme. realizind 
peste prevederi aproape 
2M tone îngrășăminte aro
mase de bună calitate.

Fină acum, peste 29 de 
întreprinderi și unități e- 
rwirr din regiunea Ba
cău au îndeplinit planul 
trimestrial.

o TIMIȘOARA. — Side- 
rcrgiștii de la Combinatul 
din Reșița au dat luni ulti
mele tone de metal din 
planul pe primul trimestru. 
Tot înainte de termen și-au 
îndeplinit planul produc
ției pe primul trimestru și 
«iderurgiștu de la Uzinele 
„Oțelul roșu".

Urcușul e întotdeauna

c întrerupe o 
e=e lucrul la o 

carte, înlocuindu-1 
cu studiai stilului unor oameni 
de știință fi, în primul rînd. 
Prologi. Rezultatul și-1 mărturi
sește intr-un spiritual .motto" 
la un roman devenit celebru și 
pentru marea sa concizie : „O 
afectuoasă strîngere de mînă. 
Darwin și Huxley, din partea 
cititorilor mei. I-ați salvat de 
la o catastrofă : fără voi, a- 
ceastă carte ar ii cuprins cîte
va sute de mii de cuvinte în 
plus !“.

Treburi reportericești ne-au 
găsit și pe noi, un timp, printre

:ozze-rz Msomnțărilor in epoca optimă este una dini condițiile de 
ezi g-ntr-i asigurarea unor recolte sporite. Această cerință a agroteh- 

-r ii insă respectată — în condițiile timpului scurt și a zile- 
Kr^abătoare din campania agricolă de primăvară — numai prin 

rațională a parcului de mașini și tractoare și prin buna orga- 
— ; muncii la fiecare lucrare în parte. Acestea sînt principalele

paeacupdri actuale ale mecanizatorilor, tehnicienilor și inginerilor din 
.. > 2).;.-. -ep-jr.- București. Munca în cînip a început îndată ce terenul s-a

intai <. - in „ferestrele" dintre ploile căzute în ultimele zile.
In pian en prez, txi ca pe o suprafață de 500 de hectare să se împrăștie azotat 

mămințărilor. Lucrarea i-a fost încredințată lui Alexandru 
-z-znizației V.T.M. pe G.A.S. (fotografia 1) și altor cîțiva meca- 

t.j-'-i .' uiți mecanizatori au început să pregătească, prin discui-
... ;atul gerr-a pentru culturile din epoca iutii și pentru porumb (fotografia 2). 

«ofclr • .’-.tul afinat, mărunții, au intrat îndată semănătorile (fotografia 
3 . Irjăminfart wi tJ-ri. borceagului, lucernei a fost terminată cu două zile înain
te de data r. . t-a lucrat cu o viteză zilnică mai mare cu 20 de hectare

.... . ■_ : Această realizare a fost posibilă datorită faptului că patul
germinație . -e gât it din treme, iar pentru alimentarea semănătorilor s-a
• ■ -r',: ... ;• : . necesar întoarcerilor la capetele solelor.

A>um • n deasă zilnic temperatura solului; tind va ajunge la 7—8 grade, cu 
endir.fc de -3 începe din plin însămînțarea porumbului pe cele 820. de
lectore planificate >-a prevăzut câ lucrarea să fie gata în 7 zile. Pentru aceasta 
insă este necesar ca frecare mecanizator să cunoască bine noua semănătoare 
' P.C.-6. Iote - „mizării în aceste zile, sub conducerea inginerului mecanic-
șeț, a unui instructaj special l ’
■ fotografia 4

la baza căruia stau numeroase demonstrații .practice

Fotoreportaj de N. SCARLET

biologi sau, mai exact, printre 
viitori biologi. Ne propunem 
să le iacem simțită învățătura, 
începînd cu aceste rînduri care 
se vor o relatare a vizitei în 
mijlocul lor. Așadar, toarte 
concis-..

București. Facultatea de bio
logie. Secția Zoologie. Anul 
TV. Grupa de studenți 1 079. 
Tema discuției: „Anii de uceni
cie". Alegerea grupei nu-i în- 
tîmplătoare :

recomandată ca o grupă frunta
șa prin tot ce exprimă mai 
concret acest calificativ, înce
pînd cu ambianța propice stu
diului, pe care o creează un co
lectiv' sudat, și sfîrșind cu re- 
marcabile succese obținute 
învățătură.

Se intră în subiect fără 
colișuri. Definirea „anilor 
ucenicie" stîrnește și aici 
viu interes- Se discută ordonat, 
meticulos, se fixează puncte de 
reper precise, primează enume
rarea pentru a nu se pierde 
vremea cu lungi fraze de legă
tură. Tot ce se spune poate ti

(Continuare în pag. a Hl-a)
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scurt Performanțe meritorii

0 lucrare tehnică mult solicitată

• în meci re
tur pentru se
mifinalele „Cu
pei Americii 
de Sud" la fot
bal, pentru e- 
chipele de club, 
Independiente 

(Argentina) a 
scorul de 1—0 pe

la natație
immn

B
învins cu i ' ’ ‘ ?
Boca Juniors (Argentina). Pri
mul meci revenise, de aseme
nea, fotbaliștilor de la în- 
dependiente (2—0). Ei s-au ca
lificat pentru finală, urmînd 
să întîlnească echipa învingă
toare din meciul Santos (Bra
zilia) — Penarol Montevideo 
(Uruguay), care va avea loc 
la 31 martie. Acesta este cel 
de-al treilea meci dintre cele 
două echipe. Primul a fost 
cîștigat cu 5-—4 de Santos, iar 
al doilea cu 3—2 de Penarol.

• Pe stadionul Colombes din 
Paris, în prezența a 40 000 de 
spectatori, echipele de rugbi 
ale Franței și Țării Galilor 
s-au întîlnit în ultimul meci 
al „Turneului celor 5 națiuni". 
Francezii au cîștigat cu un 
scor categoric : 22—13 (19—0), 
dar se pare că adversarii lor 
nu au prea forțat jocul fiind
că indiferent de rezultat ei nu 
mai puteau pierde turneul.

Clasament final: 1. Țara 
Galilor 6 puncte ; 2—3. Fran
ța, Irlanda 5 puncte ; 4. An
glia 4 puncte; 5. Scoția 1
punct.

azinul Floreasca 
a găzduit dumini
că faza orășeneas
că a concursului 
republican de ha
lă. Competiția a 
reunit la start se

niori și juniori din Capitală, 
reprezentanți ai cluburilor Di
namo, Rapid, Steaua, Clubul 
sportiv școlar, Viitorul și Școa
la sportivă de elevi nr. 1.

Concursul a fost un bun pri
lej de selecție in vederea sta
bilirii participanților la finala 
concursului republican de 
hală ce se va desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămini și ia 
care vor participa, alături de 
înotători bucureșteni, cele mai 
talentate elemente de la Re
șița, Cluj și alte centre nau
tice din țară.

O comportare bună au avut 
înotătorii și înotătoarele de la 
Școala sportivă de elevi nr. 1. 
Antrenorul Paul Stroescu a 
dovedit și de această dată că 
elevii săi merg cu perfor
manțe din ce în ce mai bune 
pe drumul consacrării. Di
mineața, ei au cîștigat 5 
din cele 9 probe desfășurate, 
iar după-amiază, două. Am re
marcat pe Mihaela Georgescu 
(l’30’’2/10 la 100 m. liber) si 
Anca Isbășoiu (l’24”7/10 la 
100 m spate) care au și ocupat 
primele locuri în probele res
pective. De la Dinamo (antre
nor : Cristian Vlăduță) Liana 
Burlacu (l’39”2/10 pe 100 m

bras), Gabriel Poporid (142” 
1/10 pe 100 m bras), Teodor 
Nuțeanu (1’30'5 10 ia 100 m 
liber) ți Anca Mihăesc-z 
(1’42^3’10 la 100 m brasj s-au 
dovedit talente cu mari posi
bilități pentru viitor, virsta lor 
fiind sub 10 ani.

„Viitorul* a prezentat ia 
start aproape 20 de «meu- 
renți. Antrenorul Mrreea Ota- 
ru releva stilul Cameliei Vin- 
jeu. care, cu l'X'llt pe 100 rn 
bras nu a punt ocupa deci: 
locul 5. Dar la fel ca mai toii 
înotătorii acestui club, ea se 
află la început de drum.

Majoritatea celor peste 150 
de concurenți pe care i-am 
urmărit duminică la Horeas
că, au luptat cu dirzenie pen
tru fiecare zecime de secundă. 
Din această dispută au rezul
tat performanțe meritorii, care 
marchează promițător acest 
început de drum. Este o do
vadă că s-a muncit cu mai 
multă preseverență, ca în sec
țiile de natație. experiența a- 
nului precedent a fost pe de
plin folosită. Este insă nece
sar să se continue efortul co
mun al antrenorilor si sporti
vilor, să se acorde mai mult 
sprijin pregătirii elementelor 
tinere (mai ales de către clu
burile Dinamo ți Steaua) în 
ața fel încit la viitoarele com
petiții din acest an să putem 
consemna rezultate cit mai va
loroase.

A. CONSTANTIN

I O fază din meciul de bas
chet a turneului final dintre 
formațiile Steaua — Știmfș 

Timișoara

Foto: EMIL COJOC AF.

Concurs aviatic

5 a
o Turneul in

ternațional fe
minin de șah 
de la Belgrad 
s-a încheiat cu 
victoria jucă
toarei Bilek 
(R. P. Ungară), 
care a totali- 
din 13 posibile.

• Returul în- 
tîlnirii mascu
line de volei 
dintre echipele 
Legia Varșovia 
și Minior Per- 
nic (R. P. Bul
garia), contînd 
pentru sfertu

rile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" disputată la 
Varșovia, s-a încheiat cu vic
toria gazdelor: 3—1. în pri
mul joc au învins voleibaliș
tii bulgari cu același scor. 
Pentru semifinale s-a califi
cat însă echipa bulgară, da
torită unui setaveraj mai bun 
(100—91 puncte).

♦ ♦♦ subteran

• în campionatul unional 
de hochei pe gheață s-au 
desfășurat două noi întîl- 
niri. Fruntașa clasamentului, 
Ț.S.K.A. Moscova, a întrecut 
pe Spartak Moscova cu cate
goricul scor de 9—1 (4—0 ; 
3—1 ; 2—0), iar Aripile Sovie
telor a dispus 
Gorki cu 2—0 
0—0),

de Torpedo 
(1—0 ; 1—0 ;

competiție• Tradiționala 
de ciclism „Criteriul Națio
nal", disputată duminică con- 
tracronometrului pe distanța 
de 21,300 km, a fost cîștigată 
de francezul Jacques Anquetil, 
care a realizat timpul de 
29T1”, cu o medie orară de 
43,642 km. Anquetil a mai cîș
tigat această competiție în 
1961 și 1963. Pe locul doi s-a 
clasat Poulidor, 
în 29’49”.

cronometrat

Vittorio O- 
tradiționala

I
n imensa gale

rie de sare de la 
Slănic s-a desfă
șurat sîmbătă 
și duminică Con
cursul republican 
de micromodele.

Aici unde temperatura este 
constantă iar curenții de aer 
— atît de dăunători fragilelor 
aparate — lipsesc, este mediul 
care corespunde întrutotul 
unui asemenea concurs.

Și iată aeromodeliștii la pri
mul start. Lansează sportivii 
din Galați, Tg. Mureș, Bucu
rești, Constanța. Indicatoarele 
cronometrelor numără secun
dele. Constructorii măsoară

timpul de zbor cu bătăile ini
mii...

După primele zboruri, con
duc aeromodeliștii de la Tg. 
Mureș (secția de aeromode- 
lism de la Casa pionierilor, 
prin maestrul sportului Hints 
Otto). în urma lor s-au situat, 
de la început, aeromodeliștii 
gălățeni care au produs o a- 
devărată surpriză, iar după ei 
au urmat aeromodeliștii de la 
București și Constanța.

Startul trei, patru, cinci. 
Ultima lansare, a șasea. Aero- 
modelul maestrului sportului 
Hints Otto zboară de peste ÎS 
minute. ^Aeronava' n* cântă

rește mai mult de un gre—, r. 
jumătate. Cec mai bună per
formanță, li nun. 3t secunde 
este realizată de concureatul 
Hints Otto care a imbrăoe: 
tricoul de campion repubbea': 
la micromodele pe anul IMi 
Pe locurile următoare
clasat: F. Boloni — Tg. X -- 
reș; liicolae Mesman 
lăți; Petre Florea — Golan; 
Gh. Dumitrescu — București.

în clasamentul pe echipe, pe 
primele trei locuri s-au strnt 
aevomodeitțtu de le Tp. Mu
reș. Galați ți București.

G<

€S

VIOREL TONCEANU

zat 10 puncte
La acest important concurs a 
evoluat cu succes și reprezen
tanta noastră Ehsabeta Poli- 
hroniade, clasată pe locul 2-3 
la egalitate de puncte (9) cu 
campioana iugoslavă Milunka 
Lazarevich Polihromace care 
avea de susținut, înaintea ul
timei runde. 4 partide între
rupte sau aminate, a reușit să 
câștige 3 (la Stadler, Kures, 
R. Jovanovici) pierzind una 
singură in fața maestrei in
ternaționale Lazarevich Cea
laltă șahistă romină, Marga
reta Teodorescu. s-a clasat pe 
locul 7-9 cu 7 puncte. în ulti
ma rundă Teodorescu a în- 
yins-o cu negrele pe Kures. 
Partida Polihreoiade—Hems- 
ker’t jiicată vjsen și câștiga
tă de șahjta noastră, a con
tat pentrj rada a 13-a.

• Duminică, la 
lonă s-a disputat 
competiție de cros pentru tro
feul celor „5 Mori". Cursa a 
fost dominată de campionul 
olimpic în proba de 5 000 m 
plat) americanul Billy Mills, 
care a realizat pe cei 10 000 m 
timpul de 31’56’’. El a fost ur
mat în clasament de Mike 
Freary (Anglia) — 32’39” și 
iugoslavul Vazic — 32’44”. La 
întrecere au luat parte 40 de 
alergători.

nou 
inter- 

de

• La Squaw 
Walley s-a dis
putat un 
concurs 
național
schi cu parti
ciparea 
dintre cei mai 

valoroși campioni europeni. 
Campioană olimpică, Marielle 
Goitschel (Franța) a cîștigat 
proba de slalom uriaș cu tim
pul de 66”l/T0. La masculin, 
primul loc a revenit lui Karl 
Schrantz (Austria) cu 63"8/10 
urmat de Killy (Franța) — 
64"8/10.

unora

★
în stațiunea de la Meribel 

a avut loc concursul interna
țional de schi ..Marele Premiu 
de Primăvară". Slalomul spe
cial a revenit francezului 
Louis Jauffret, care in cele 
două manșe a realizat 118" 
65/100.

• Competiția automobilisti
că Mar del Plata (Argentina) 
— Vina del Mar (Chile) și 
retur, denumită și „Cursa ce
lor două oceane", a fost ciști- 
gată de argentinianul Dante 
Emiliozzi. Pilotînd o mașină 
Ford, el a străbătut distanța 
de 4 169 kilometri (6 etape) în 
26 h 19'57’’, cu o medie orară 
de 158,327 kilometri. Al doi
lea clasat, Ramiro Alzaga, a 
sosit la 27’. Ultima etapă 
Tuerto — Mar del Plata a re
venit lui Oscar Cordonier, 
care a parcurs 1 000 de kilo
metri în 5 h 28’34”.

• Turneul internațional de 
tenis de la Menton (Franța) a 
fost cîștigat de maghiarul 
Istvan Gulyas. în finală, Gu
lyas l-a învins cu 6—4 ; 6—1 ; 
6—3 pe Bob Carmichael (Aus
tralia). Gail Sheriff (Austra
lia) și-a adjudecat proba fe
minină, întrecînd-o în finală 
cu 6—4 ; 4—6 ; 6—2 pe Vir
ginia Wade (Anglia).

• Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat pe te
ren acoperit la Leningrad, 
sportivul sovietic 
Orentas a parcurs 
plat în 14’05” 4/10. 
este cea mai bună performan
ță mondială de sală.

Kestutis 
5 000 m 
Aceasta

Finis ia prooa de d® * gerdutrf

„Stăpinul apelora
de Constantin Pastor

omtantin Pastor 
este un _aume 
nou* In literatura 
dramatică și debu
tul său 11 constituie 
reprezentarea pie
sei „Stăpinul ape

lor' pe scena Teatrului „Barbu 
Delavrancea'. C. Pastor este 
dobrogean, cunoaște bine oa
menii de pe meleagurile măr
ginite de mare. îi sint familiare 
îndeletnicirile lor și dintre a- 
cestea, firește, pescuitul rămine 
cu pronunțat specific local. Via
ța oamenilor care smulg mării 
comorile ei de pești poate oier: 
bineînțeles o sursă generoasă 
de inspirație pentru orice crea
tor. Tentează, în ultimă instan
ță, și pitorescul ei. primejdiile, 
spectaculosul. C. Pastor explo- 
rînd mediul pescăresc nu a ui
tat asemenea adevăruri, dar a 
știut în bună măsură să evite 
senzaționalul fabulei și lipsa de 
măsură în dozarea pitorescului, 
în piesă există cîteva caractere 
dramatice surprinse intr-o în
fruntare concludentă. Problema
tica abordată presupune un co
locviu grav despre raporturile 
noi între oameni, statornicite de 
rînduielile socialiste, despre 
demnitatea omului și responsa
bilitatea față de colectiv. Cioc
nirea de concepții care se pro
duce în centrul dramei cunoaș-

te o -C-’e oculă. Bătzinul
brigadier de pescari Artamon 
AJ^tarh rjc; e*te iacă pnzo- 
merul unor deprizsderi Învechi
te ți faptele iui au. in cele din 
unsă, consecințe tragice. Mate- 
r:alul de viată Moșit de Pastor 
este interesant, galeria tipolo
gică se Înfățișează variată. In 
codrul conflictului se deschid 
mai multe planar: ți asistăm la 
regenerarea trăită de un om 
pornit pe un drum greșit, la 
zbuciuznzl colectivității de pes
cari in luptă cu uraganul dez
lănțuit. kt durerea femeii ca- 
re-$i pierde soțul in timpul 
catastrofei, la o poveste de iu
bire de loc lipsită de compli
cații etc. Autorul n-a izbutit 
totdeauna să înfringă dificultă
țile unei asemenea construcții 
riscante. In piesă se resimte o 
anume lipsă de unitate, o de
plasare forțată a accentului de 
la un personaj la altul, de la o 
fațetă a conflictului la alta, iar 
spre final se insinuează note 
melodramatice care minează 
sobrietatea construcției. Perso
najele apar și se retrag fără 
să-și ducă pînă la capăt meni
rea cu care le-a investit dra
maturgul. De aici și lipsa de 
contur precis a unor personaje 
cum sint: Nazarie. Elizei, re
zolvarea grăbită a unor episoa
de ș.a. Textul atestă însă vo-

• .3 tUTDR
de șah de la Mar del Plata 
reotâsuă să fie lider ar- 
gentnuasxil Najdorf.
îs nada a S-a. răcind cu ne
grele. Nardorf i-a învins pe 
S-teia lU-R-SS.) in 25 de mu
tări. Câmpeanul țării noastre. 
JTorir. Gbeoeghlu. a făcut re- 

cu argenunianul Ro- 
Alte rezultate iaregis- 
Benko S.Uj\.) — Gar

cia tArgecUna) 1—0, Averbach 
• UASS-’ — F rguelman (Ar
gentina) remiză ; Sanguinetti 
(Argentina) — Lives (Chile) 
1—0. Celelalte partide au fost 
întrerupte.

Najdorf totalizează 5.5 punc
te. fiind urmat în clasament 
de Averbach (UJLS-S.), Benko 
(S.U„A_). Patmo 
Stein (UJtS-SA
puncte. Urmează apoi Bolbo- 
chan (Argentina). Rosetto (Ar
gentina. Sanguinetti (Argen
tina1. cu cite 3.5 puncte, Flo
rin Gheorghiu (R.P.R.) 3 punc
te etc.

emafional

rr-ză 
setta

(Argentina), 
cu cîte 4

în ziarul ..Șcinteia tineretului" din 12 fe
bruarie ax-, la rubrica „Fișier", a fost pre
zentată lucrarea „Noutăți în pregătirea mi
nereurilor de fier pentru furnal", de ing. 
Mircea Guran și ing. Iosif Tripșa — candi
dați în științe tehnice.

Prezentarea acestei lucrări este bineve
nită.

In Valea Jiului, unde funcționează și Insti
tutul de mine, care pregătește cadre ingine
rești in toate domeniile mineritului cit și în 
specialitatea de preparare a minereurilor și 
cărbunilor, lucrarea apărută în urmă cu cîte- 
▼a luni, a fost mult căutată atit de către 
studenți cit și 
de către cadre
le inginerești 
care lucrează 
in acest dome
niu. Dar n-an 
găsit-o. Unii 
au căutat-o și 
in București 
dar fără suc
ces. Panin- 
du-oe in vân
zare un număr 
mie de volu
me. ediția s-a 
epuizat repede.
Dată fiind importanța lucrării, nivelul ridi
cat in care tint prezentate capitolele, necesi
tatea ei in pregătirea viitoarelor cadre ingi
nerești cit și in activitatea practică a ingine
rilor și tehnicienilor din instalațiile de pre
parare este justificată retipărirea acesteia 
intr-un tiraj mai mare, pentru a deveni ac
cesibilă tuturor celor interesați.

Aș dori, totodată, ca Editura tehnică să pu
blice și pe viitor mai multe lucrări de spe
cialitate despre prepararea minereurilor și 
cărbunilor.

„Scînteia tineretului" o cronică a fiecărei 
emisiuni televizate, care să relateze pe scurt 
conținutul ei, să-i aprecieze și calitatea 
realizării.

VlNATORU FLORIN 
elev. str. Armeană nr- 9, Iași

Lipsesc filmele documentare
La începutul anului acesta, pe ecranele ci

nematografelor „Progresul" și „1 Mai" din 
Rm. Sărat au fost prezentate filme documen
tare foarte interesante, înfățișind realizări 
înseninate obținute de oamenii muncii din 
țara noastră în anii puterii populare. De ase-* 
menea, documentarele „Porțile de Fier" țt 
„Șosele în Bulgaria", s-au bucurat de apreci
erea unanimă a spectatorilor.

De la o vre
me, insă, Ia a- 
ceste cinema
tografe nu mai 
rulează filme 
document are. 
I.C.R.S. Plo
iești, de care 
depinde cine
matograful 

„Progresul" — 
Rm. Sărat și 
organele sin
dicale de care 
aparține cine- 

că ar putea lua

CITITORII
PROPUN

matograful „1 Mai“, cred
măsurile cuvenite ca filmele artistice pre
zentate pe ecranele acestor cinematograf' 
să fie însoțite de filme documentare. *

COMAN FĂNICĂ 
croitor — Fabrica de confecții

„1 Mai" Rm. Sărat

Chioșc pentru difuzarea presei
Ing. I. CRĂESCU

Preparația cărbunelui 
Petrila

Cronica emisiunii 
„Clubul tinereții"

Televiziunea redă lunar emisiunea „Clubul 
tinereții". Această emisiune este foarte in
structivă. mai ales pentru noi, tinerii. Dar 
nu întotdeauna avem posibilitatea să o vizio
năm. De aceea, cred că ar fi util , ca, după 
fiecare emisiune, să fie prezentată în ziarul

Săptămina viitoare pe ecrane :

în Complexul studențesc din Timișoara lo
cuiesc circa 5 000 de studenți și studente. Aici 
nu există însă nici un chioșc pentru desface
rea presei. Intr-unui din cele 7 blocuri s-ar 
putea amenaja un asemenea chioșc.

Fac această propunere din dorința de a 
ne putea procura cu ușurință ziarele, reviste
le de specialitate, alte publicații care sint 
atît de solicitate de noi, studenții.

BOGLUȚ NICOLAE 
student, Spl. T. Vladimirescu 

nr. 14 A, Timișoara

Gaudeamus Igitur

• producție a Studioului cinematografic „București" 
-CENARIUL : Vasile Rebreanu și Mircea Zaciu 

REGIA : Gheorghe Vitanidis
Cu : Serban Cantacuzino, Sebastian Papaiani, ileana Dună- 
reaau. Irina Gărdescu, Dem. Rădulescu, Ilie Petre, Ștefan 

Iordache, Dan Ionescu, Ligia Moga
IMAGINEA : Nicolae Girardi 

MUZICA : H. Mălineanu 
DECORURI : Marcel Bogos

Televiziune
MARȚI 30 MARTIE

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune. Hidrocarburi a- 
romatice policiclice. 19,00 Jur
nalul televiziunii. 19,10 Pentru 
copii: Povestiri din Rubovia 
(III) „O descoperire ciudată". 
19,30 Șah. 19,45 Noi și soarele. 
20,00 Transmisiune din Stu
dioul de concerte al Radiote- 
leviziunii: Concertul simfonic 
susținut de orchestra de studio 
a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" din București. 
Dirijor Grigore Iosub. în în
cheiere : Buletin de știri. Bu
letin meteorologic.

JOI 1 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej — în luptă7 du 
Omul Zăpezilor. 19,50 Mari 
cîntăreți romîni: Florica Cris- 
toforeanu. 20,20 Emisiune de 
știință ; Miniaturi tehnice — 
documentar. 20,40 Emisiune de 
artă plastică : „Din tainele 
gravurii" de Paul Constantin. 
21,00 „Altfel ca de obicei" — 
emisiune muzical-distractivă. 
In încheiere: Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
Pădurea spinzuraților — 

cinemascop (ambele serii) ru
lează la Patria (orele 10; 13,30; 
17 : 20.30), București (orele 
9.30; 13; 16,30; 20), Excelsior 
(orele 9.30; 13; 16,30; 20). Pa
risul vesel rulează la Republi
ca (orele 9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 19; 21,15), Modem (ore
le 9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Spărgătorul — cinema
scop, rulează la Luceafărul 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,30), Festival (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19,15; 21,30). 
Grivița (orele 9,45; 12;
16,30; 18,30; 21), Tomis 
9,30; 11,45; 14; 16,15;
20,45), Melodia (orele 
12; 14,15; 16,30; 18,45;
Soții în oraș rulează la Capi
tol (orele 9,15; 11,45; 14; 16,15; 
18.45; 21,15), înfrățirea între

14,15; 
(orele 
18,30 ;
9,45 ;

21)

popoare (orele 10,30; 15,45; 18; 
21,15), Arta (orele 16; 18,15; 
20,30), Volga (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Mă iu
bește, nu mă iubește rulează 
la Victoria (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 10; 12; 1'4; 16; 18,15; 20,30). 
Roșu și negru (ambele serii) 
rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16,30; 20). Clopoțel rulează 
la Lumina (orele 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30). Paula captivă 
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Viitorul (ore
le 15,30; 18; 20,30). Bunica
Sabella rulează la Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii rulea
ză la Doina (ora 10). Regina 
cînteceior rulează la 
Iești (orele 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15), Bucegi

9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30 ;
21), Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). Madame 
Sans-Gene — cinemascop — 
rulează la Feroviar (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30). Djura — cinemascop — 
rulează la Dacia (orele 9,30 ; 
11,45; 14; 15,15; 18,45; 21),
Miorița (orele 10; 12; 14; 16 ; 
18,15; 20,30). Strigătul Cor
lei rulează la Buzești (orele 
10,30; 15; 17,30; 20), FlacăR» 

20,30).

Giu- 
13,30; 
(orele

(orele 10; 15,30; 18;
Diavolul deșertului rulează 
la Crîngași (orele 16; 18,15 ; 
20,30). Ziua fericirii —- cine
mascop — rulează la Unirea 
(orele 16;. 18,15; 20,30). Cin-, 
tind în ploaie rulează la Vi- 
tan (orele 16; 18,15; 20,30).

CARNET TEATRAL
cape de dramaturg, conține pa
saje vii.

Versiunea scenică a piesei 
„Stăpinul apelor' este realiza
tă sub îndrumarea regizorului 
Dinu Cernescu. Ne obișnuisem 
in ultima perioadă, să-l desco
perim pe Cernescu montînd 
spectacole de o anume factură, 
pasionat de texte care solicitau 
regiei o prezență deosebită, în 
special comedii. Piesa lui Pas
tor nu se preta la ostiei de for
mule scenice. Fantezia cunos
cută a regizorului s-a declanșat 
și în acest caz, însă fără a tră
da spiritul textului. Aceeași 
constatare se impune și în pri
vința cadrului plastic conceput 
de arhitectul Vladimir Popov. 
Ambianța necesară desfășurării 
dramei a fost creată, fără os
tentație și cu deplină su
gestivitate. Regizorul a că
lăuzit eforturile interpreților 
pe o linie similară. Artistul e- 
merit Toma Dimitriu asigură 
brigadierului Artamon vigoarea, 
robustețea cuvenită, reliefează 
tumultul lăuntric al personaju
lui, drama dureroasă pe care 
acesta o trăiește. Dorina Lazăr 
parcurge, in rolul Anei, o di
versă gamă de stări și atitu
dini. Nu i-ar fi dăunat un plus 
de degajare mai ales spre final. 
Cornel Gîrbea întruchipează un

Ala Romega bîntuit de o mare 
iurtună sufletească, Constantin 
Rășchitor și Ion Niciu se stră
duiesc, cu bune rezultate, să 
învingă carențele partiturii lor 
ca și Alexandra Polizu.

în ritmul spectacolului se ob
servă anume inegalități (chiar 
in tabloul „uraganei" unde În
cordarea dramatică atinge unul 
din punctele de sus).

Noaptea la drumul mare44
de Renato Lelli
espre răspunderea 
părinților pentru 
creșterea și edu
carea tinerei ge - 
nerații s-a scris și 
s-a discutat mult. 
Atît tomurile de

pedagogie cit și literatura sau 
prelegerile pe teme educative 
scot în evidentă ideea că indi
ferența, nepăsarea față de 
tinerii care se formează în ju
rul nostru sau — ceea ce în
seamnă o vină asemănătoare 
și deloc scuzabilă — falsa în
drumare, alintarea excesivă, 
acoperirea greșelilor săvîrșite 
deschid cale liberă surprizelor

tragice, împiedică devenirea 
firească, sănătoasă din punct 
de vedere moral al oamenilor 
de mîine. Ne aflăm în fata u- 
nei probleme de viață nicioda
tă inactuală.

Renato Lelli pornește de la 
un pretext evident atrăgător, 
..cazul" unui delicvent juvenil. 
Familia Rossello trăiește — 
intr-un interval de timp re- 
strîns : o noapte — freamătul 
cumplit al unei iminente tra
gedii. Maurizio, tînărul de 19 
ani, a atacat „la drumul ma
re", împreună cu un prieten 
mai vîrstnic. pe cineva care 
poseda mulți bani- Cei doi

l-au rănit, au vrut să-l ucidă 
pe „omul cu bani" dar, ne
reușind, s-au salvat prin fu
gă. Acum îi amenință perico
lul pedepsei binemeritate. A- 
ceasta e „cazul" asupra căru
ia s-a oprit dramaturgul ita
lian. Dar s-ar săvîrși o eroare 
privindu-se textul piesei nu
mai din acest punct de vedere. 
Bineînțeles, fapta lui Mauri
zio oferă mobilul izbucnirii 
dramei. „Anchetarea cazului" 
— întreprinsă de tatăl tînăru- 
lui, avocatul Rossello, un om 
integru, corect pînă la rigidi
tate, care nu admite compro
misurile — ocupă un spațiu 
relativ întins în economia lu
crării. Dar revenind la afir
mația anterioară — „cazul" 
Maurizio prilejuiește o dezba
tere, invită spectatorul la re
flecție activă, aduce cu ardoa
re în prim plan imperativul 
responsabilității față de cei 
tineri și față de propria con
știință. Maurizio a înfăptuit cri
ma pentru că i-au lipsit idea
lurile generoase, constructive, 
l-a ademenit mirajul aventu
rii, al manifestărilor teribilis
te. Părinții nu l-au pregătit în 
suficientă măsură pentru o 
viață de muncă onestă, iar 
societatea fundamentată pe 
injustiție nu deschidea înain
tea privirilor sale uimite pa
norama orizonturilor largi, 
luminoase. De aici — orienta
rea lui spre „eroismul" celor 
de la „drumul mare". Piesa 
lui Renato Lelli, dispunînd în 
lista personajelor doar de trei 
nume, denunță nu numai un 
„caz", ci acuză o stare de 
lucruri. Este cert, răzbat pe 
alocuri inflexiuni melodrama
tice. însă coeficientul de ome
nesc, de veridicitate nu dispa-

re din tulburarea familiei, lo
vită de o nenorocire care ar fi 
trebuit preintîmpinată 
tată.

și evi-

★
La Teatrul „Barbu 

vrancea" (regizor Ion 
nescu), direcția de scenă a ur
mărit (și a izbutit) să înlătu
re tenta sentimentalistă, efec
tele lacrimogene, adoptînd o 
atitudine polemică în raport 
cu materialul dramatic. Con
cepția regizorală este impreg
nată de patos lucid. Fără să 
simplifice — prin reducție ne^ 
justificată — accentele vibran
te ale fabulației, Ion Simio- 
nescu își dovedește preocupa
rea de a releva, în primul 
rînd, sensurile adînci desprin
se din această poveste plină 
de tragism, cu părinți neferi
ciți și copii aflațl în pragul 
abisului.

Sarcini dificile și complexe 
s-au ridicat în fața celor trei 
interpreți. Avocatul Rossello 
capătă, în interpretarea artis
tului emerit Sandu Rădules
cu, prestanță și gravitate. In
terpretul operează discret „dis
tanțat" de rol, pentru a pune 
în lumină poziția sa critică în 
fața erorilor personajului. An
gela Macri compune cu meti
culozitate detaliile rolului, re
ușind să amplifice apreciabil 
fișa caracterologică a Luciei. 
Pentru tînărul actor Voicu 
Jorj, Maurizio a fost mai îna
inte de toate un examen rigu
ros. Decorul lui VI. Popov a 
servit intențiile regiei. Ilustra
ția muzicală intervine nu 
totdeauna oportun, iar tonali
tatea spectacolului mai pre
zintă .uneori, dezarmonie.

Dela- 
Simio-

*

MIHAI COSTEA



VIATA CE ORGANIZAȚIE

■* MIMA BM,
/M RASPl^DITA

lături de vîrstnici, 
în întreprinderile 
și-fabricile orașu- 

• iui Oradea lucrea
ză mulți tineri, 
îndeplinirea rit
mică a sarcinilor 

de plan, realizarea unor pro
duse dp cea mai bună calitate 
— sînt'obiective care stau în 
permanentă în atehția comi
tetului orășenesc al U.T.M. în 
munca de îndrumare a orga
nizațiilor U.T.M. Dar o îndru- 

„mâreț competentă a organiza
țiilor , de bază poate fi reali- 
,zată numai cunoscînd temeinic 
problemele economice. Iată de 
cp,- biroul comitetului orașe- 

'nșșc ș-a preocupat, în primul 
rind,de înarmarea activiști- 
,lpr ,cu; cunoștințe tehnice și 
'ecoiiomice de producție. La șe
dințele de instruire a activu
lui ay fost invitați secretari ai 
comitetului orășenesc de 
'partid, directori de întreprin
deri, ingineri și specialiști 
care au făcut expuneri cu pri
vire la importanța și factorii 
de care' depinde îndeplinirea 
ritmică’și la toți indicatorii a 
sarcinilor de plan, căile con
crete, de creștere a producti
vității ..muncii și reducere a 
prețului de cost, măsurile 
practice menite să asigure ca
litatea produselor etc., expu
neți în care tovarășii au insis
tat în special asupra sarcini
lor ce revin organizațiilor 
U.T.iM. privind mobilizarea ti- 
nerilor la realizarea acestor 
obiectî.Ve;'

Am ăpcotit, de asemenea, ne
cesar ca activul nostru să cu
noască mai bine metodele fo
losite a căror eficiență a fost 
verificată în practica multor 
organizații U.T.M. în acest 
scop,’ la întreprinderile „înfră
țirea", „Miorița**, Atelierele de 
zonă C.F.R. și altele au fost 
organizate schimburi de expe
riență privind activitatea prac
tică . diisă de organizațiile 
țJ.'î'.B/I. pentru mobilizarea ti
nerilor la îndeplinirea planu
lui,Ta realizarea unor produse 
de cea mai bună calitate. Ace
lași lucru l-am făcut și la in
struirile secretarilor organiza
țiilor U.T.M., scopul fiind ca 
experiența bună să fie cit mai 
larg Cunoscută și aplicată.

în aceașță perioadă, tinînd 
seama de indicațiile Plenarei 
C.C; al U.T.M. din ianuarie 
â;cȚ activiștii cu cea mal bo- 
Măti 'experiență' — secretari și 
njejrîbrî'‘al biroului — au fost 
repartizați să îndrume și să 
aj,’uțe ■, efectiv ’ organizațiile 
U.T.M. din principalele între
prinderile ale orașului.

. Activiștii, care au mers în 
întreprinderile „Avîntul**, „în
frățirea**, Fabrica de blănuri 
„t Mai“, Frucțexport și altele 
s-au ocupat, în special, de în
drumarea organizațiilor U.T.M. 
privind mobilizarea tinerilor 
la realizarea ireproșabilă a 
produselor pentru export. Atît 
dezbaterile în adunările gene
rale,. cjț și alte acțiuni inițiate 
în; acest scop, au urmărit și 
reușit în bună măsură, să dez
volte la’ tineri răspunderea 
personală pentru fiecare

Plantări
de viță de vie

In marile podgorii 
se desfășoară intens

ale țării 
__ în aceste
zile plantările de- viță de vie. 
Unitățile agricole socialiste au 
prevăzut extinderea viilor cu 
direși 20 000 de ha.

Cu plantațiile ce se fac în 
aepst an, 'suprafața viilor creș
te; în. perioada șesenalului cu 
peste 83 000 de ha.

-T-' (Agerpres)

Pe șantierul 
de celuloză

(Urmare din pag. I) 
luloză, hirtie șl preparare este 
executat în proporție de 70 la 
sgtă.

Întîlnini însă și aici o situa
ție similară cu cea de la Tr. 
Severin. Utilitățile — cele 
care trebuie să pună în miș
care obiectivele, tehnologice — 
sînt rămase îir urmă.

— »€are sînt cauzele acestei 
situații?

întrebarea o adresăm atît be
neficiarului, cît și constructo
rului.” Răspunsurile primite dau 
naștere unui dialog edificator 
— între beneficiar șl construc
tor — pentru stadiul lucrărilor 
la Centrala electrotermică și la 
alimentarea cu apă industrială.

Beneficiarul: „Vina cea mai 
mare o poartă constructorul. 
Timp de o lună de zile lotul 
CET a dus lipsa unei macarale 
pentru', montarea 
lor. Acest fapt a 
zieri în atacarea 
fundație*-.

Constructorul: 
nu a asigurat detaliile de exe
cuție' la vreme și Complet. E- 
xecufarea fundației ■ turbinei a 
fost oprită circa două luni din 
cauza proiectujui incomplet. 
Constructorii și-au recuperat 
rămîne'rea în urmă. Am creat 
front larg1 de lucru pentru mon- 
tori, dar beneficiarul nu a asi
gurat utilajele*.

Beneficiarul: „Uzina „Elec- 
troputere’ ne-a livrat o parte 

prefabricate- 
cauzat întîr- 
lucrărilor de

„Beneficiarul

crare executată. La Uzina „In- 
frățireâ", de pildă, de multă 
apreciere în rîndul tinerilor 
se bucură inițiativa comitetu
lui U.T.M. ca un grup de 
specialiști, pe baza traduceri
lor din revistele de speciali
tate la care este abonată uzi
na, să prezinte cu regularitate, 
în fata tinerilor, cele mai mo
derne procese tehnologice de 
fabricare a mașinilor-unelte. 
Această inițiativă, care a fost 
aplicată mai întîi într-o sec
ție, a fost generalizată în a- 
proape toate secțiile uzinei, iar 
comitetul orășenesc al U.T.M. 
și-a propus s-o facă cunoscută 
tuturor secretarilor organiza
țiilor U.T.M. pentru a o prelua 
și aplica fiecare la condițiile 
specifice întreprinderii in care 
lucrează.

Calitatea produselor depinde 
mult de cunoștințele profesio
nale ale tinerilor. Tocmai de 
aceea, mai mult ca în alți ani, 
organizațiile U.T.M. au fost în
drumate să sprijine mai activ 
comitetele de sindicat condu
cerile întreprinderilor în orga
nizarea cursurilor de ridicare 
a calificării profesionale. în or
ganizarea cursurilor s-a ținut 
seama de cerințele fiecărei 
meserii în parte, de gradul de 
pregătire a fiecărui muncitor, 
lecțiile prevăzute în tematici 
referindu-se la tehnologia de 
fabricație a produselor care se 
realizează in fiecare secție, în 
fiecare atelier. Numai în anul 
trecut, de pildă, au frecventat 
aceste cursuri peste 6 600 de 
tineri. Organizațiile U.T.M. au 
urmărit în permanență ca ti
nerii să-și însușească cunoș
tințele predate și mai ales să 
aplice la locul de muncă cele 
învățate. După terminarea a- 
cestor cursuri, mulți tineri, 
printre care și Teodor Filtran, 
Dumitru Bonta, Vasile Brîn- 
duș. Dumitru Negruț și multi 
alții de la Uzina de alumină, 
realizează în permanență nu
mai produse de calitate supe
rioară.

Răspunzînd dorinței tineri
lor de a cunoaște cît mai 
multe lucruri noi legate de 
munca lor, multe organizații 
U.T.M. s-au preocupat ca oda
tă cu desfășurarea cursurilor 
de ridicare a calificării profe
sionale să inițieze și alte ac
țiuni eficace în acest dome
niu. Cu multă regularitate, la 
întreprinderile. „Crișul", ,,în
frățirea'*, „Miorița** sînt pre
zentate conferințe tehnice care

as- 
iar 
hi-

ALECU PARASCHIV 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc Oradea 
al U.T.M.

in-

urcușul e întotdeauna
(Urmare din pag. I)

La biblioteca centrală universitară din Cluj

Combinatului

și hirtie-Dej
din aparatajele pentru CET 
anul trecut. Dar dacă construc
torul nu a fost gata cu lucră
rile, Trustul de construcții și 
montaje energetice București 
le-a dirijat spre alte șantiere".

Constructorul: „Anul trecut 
nu am avut termen de punere 
in iunejiune. Să ne asigure a- 
cum utilajele".

Beneficiarul: „Ce depindea 
de noi, am făcut. Am informat 
Direcția generală de lucrări ca
pitale pentru a lua măsuri ca 
Uzina „Electroputere* să livreze 
aparatajul necesar părții elec
trice".

Dialogul beneficiar-construc- 
tor se întrerupe aici în acest 
punct... nodal (este așteptată 
intervenția Direcției generale a 
lucrărilor capitale și a Direc
ției generale construcții și 
montaje care să ia măsuri pen
tru a-1 urni din loc și a-1 ajuta 
să depășească acest punct 
nodal).

Emil Zegreanu, secretarul co
mitetului U.T.M, pe grupul de 
șantiere, invită ștafeta să ia 
cunoștință de o inițiativă a De
jului.

Mai întii, un scurt istoric. 
In bilanțul contabil — Ia capi
tolul materiale — se consem
nau la sfîrșitul anului trecut 

răspund unor probleme con 
crete de producție, sînt orga
nizate vitrine cu produse eta
lon etc.

In sprijinirea tinerilor pen
tru a-și forma o bogată cul
tură de specialitate o bună 
experiență a acumulat și co
mitetul U.T.M. de la Fabrica 
„Miorița**. Aici, în fiecare 
secție, pe baza cărților tehni
ce citite, sînt organizate în 
prezent concursuri „Cine știe, 
răspunde**. Spun „în prezent' 
pentru că într-o vreme nu toți 
tovarășii din activul U.T.M. al 
uzinei știau cum se organi
zează un asemenea concurs. 
Pentru a-i învăța, comitetul 
U.T.M. a hotărît ca la una din 
instruirile activului să demon
streze practic cum se organi
zează un concurs de acest gen. 
împreună cu activul s-a sta
bilit tematica, bibliografia etc. 
Concurentii au fost proaspeții 
absolvenți ai școlii profesio
nale, repartizați nu de mult 
în uzină. Eficacitatea acestui 
procedeu este reflectată de 
faptul că acum, în fiecare or
ganizație U.T.M., se organizea
ză concursuri interesante, cu 
o mare valoare educativă.

Schimburile de experiență 
cu fruntașii în producție au 
loc acum cu mai multă regu
laritate decît înainte. La Uzi
na „înfrățirea** comitetul 
U.T.M. a propus comitetului 
sindical ca aceste schimburi de 
experiență să fie organizate 
între fruntași în producție și 
tinerii care au greutăți în rea
lizarea planului. Se tine seama 
ca tinerii respectivi să aibă 
aceeași meserie și eventual să 
lucreze aceleași produse astfel 
încît schimbul de experiență 
să fie, de fapt, o lecție practi
că. legată direct de sarcinile 
de producție ale secției sau 
chiar ale echipei.

Și, în continuare, atenția bi
roului comitetului orășenesc 
U.T.M. va fi îndreptată spre 
generalizarea largă a expe
rienței bune acumulată de or
ganizațiile U.T.M. din între
prinderile și instituțiile orașu
lui Oradea. In acest scop, toti 
activiștii noștri, cu sprijinul 
specialiștilor, vor studia în 
continuare, la fata locului, ex
periența bună și vor ajuta 
practic organizațiile U.T.M. în 
aplicarea ei în viață.

următoarele: „Pe șantier, din 
cauza proastei gospodăriri, s-au 
irosit materiale în valoare de 
circa 100 000 lei’.

Secretarul comitetului U.T.M. 
participă la adunările U.T.M. pe 
loturi și aduce la cunoștința 
tinerilor acest fapt. La această 
risipă — spunea el în aceste 
adunări — am contribuit și noi, 
tinerii.

Observația era justă. Dar 
numai cu recunoașterea ei nu 
se schimbau lucrurile. Trebuiau 
găsite soluții practice. Și s-au 
găsit. S-a hotărît ca o zi pe 
săptămînă, după terminarea 
programului, să fie dedicată 
gospodăririi șantierului. Prima 
acțiune a organizației U.T.M. 
de la lotul producție secundară 
(aici lucrează circa 60 de ute
miști, fierarii betoniști) se în
cheie cu strîngerea a 20 de kg 
deșeuri fier-beton. Ce între
buințări s-au dat acestor de
șeuri ? Bucățile pînă la un me
tru au fost sudate cap la cap 
la o mașină de sudat. Și s-au 
folosit ca materiale noi. Bucă
țile mai mici au fost destinate 
pentru scoabe necesare pentru 
fixarea tîmplăriei. Din bucă
țile cele mai mici s-au confec
ționat buloane pentru poduri 
și linii de rulare. Pînă la urmă, 
toate deșeurile au avut între
buințări, Rezultatele acestei ac
țiuni au dus la concluzia că, 
printr-o mai bună gospodărire 
a șantierului, se poate lucra o 
zi pe lună cu materiale recupe
rate.

Organizația U.TM. s-a anga
jat în fața conducerii șantieru
lui să realizeze în acest an eco
nomii de materiale în valoare 
de 100000 lei Comitetul U.T.M. 
a conceput un plan de măsuri 
gîndit pînă la ultimul amănunt. 
Acest plan a fost discutat și

I

Pe una din aleile Unitului cartier brașovean „Steagul roșu II

Acord romino-sovietic privind livrarea mâții
de nave construite
29 martie a.c, la MoscovaLa

s-a semnat un acord privind li
vrările de nave construite ta Re
publica Populară Romînă pentru 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, ta perioada 1966-1970.

Acordul prevede livrarea din 
R.P. Romînă de nave maritime 
și fluviale, ta valoare totală de 
peste 100 milioane ruble, res
pectiv de circa 2 ori volumul li
vrărilor de nave construite în 
R.P. Romînă pentru U.R.S.S. în 
perioada 1961—1965. In cadrul 
acordului, pe perioada 1966-1970 
România va construi și livra: 
cargouri maritime de cherestea 
de 3 500 tone dw. și 1 500 tone 
dw„ motonave pentru transpor-

Emisiune filatelică
Porțile de fier

Cu ocazia începerii cons
trucției hidrocentralei de la 
Porțile de Fier, între admi
nistrațiile poștale ale R. P. 
Romîne și R.S.F. Iugoslavia a 
intervenit o înțelegere în ve
derea realizării unei emisiuni 
comune de mărci poștale.^ Ea 
va fi formată din două mărci, 
una ilustrînd aspectul de 
tăzi al Porților de Fier, 
alta reproducînd macheta 
drocentralei.

Fiecare marcă va avea 
.. dicate numele celoK-două țări , 

și denumirea emisiunii în 
limbile romînă și sîrbă și va 

francată cu două valori:

alte ci- 
deșeuri

cu sa
ci

aprobat de utemiști și s-a tre
cut la aplicarea lui în practică. 
Rezultatul: s-au economisit 
pînă acum peste 3 000 kg de
șeuri de fier-beton și 
teva mii de kilograme 
de material lemnos.

Ștafeta înregistrează 
tisfacție inițiativa Dejului, 
propunem, în același timp, spre 
aplicare și pe ale șantiere. Ne 
gindim, în primul rînd, la șan
tierele Fabricii de ciment Tg. 
Jiu, „Uzinei chimico-metalurgi- 
ce" - Copșa Mică (Gospodărirea 
materialelor pe aceste șantiere, 
la data vizitei noastre, lasă 
dorit).

de

Spiridon Gitu, secretarul or
ganizației U.T.M. de Ia ICM 
Cluj cere și el cuvîntul ta ca
drul ștafetei. 1-1 dăm cu plă
cere.

— „Priviți — și secretarul 
scoate dintr-o casă de fier cî
teva instrumente muzicale : un 
magnetofon, o chitară electri
că...*

— Și de ce le țineți in— c»u 
de fier ?

— Aici e— clubul
— ? !
Am aflat, astfel, cui 

un club să încapă— ta 
de ~ —
va
In 
ză 
clubului.

Tinerii își amintesc că au 
avut Ia început un club în se
diul bibliotecii raionale. Sala 

a ajuns 
r-e ea*i 

fier. De fapt — așa cum sa 
vedea — clubul a... dispărut 
casa de fier se mai păstrea- 
doar o parte din obiectele

rF

tul pe fluvii și lacuri cu capaci
tate de încărcare de 5 000 tone 
și de 2 000 tone și alte tipuri ds 
nave.

înzestrarea navelor menționate 
cu mecanisme și instalații șe va 
efectua ta principal cu utilaj ro
mi nesc și sovietic.

Acordul a fost semnat din par
tea romînă de Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea sovietică 
de Ivan Semiceastno . adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

La semnare au fost de față Ni
colae Guma. ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S., și Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S.

una în lei, cealaltă în dinari. 
Este prima dată cînd o marcă 
se emite avînd pe ea valoa
rea în moneda a două țări.

Mărcile vor fi imprimate în 
sistemul offset, în cîte două 
culori. Machetele grafice apar
țin graficianului iugoslav Be- 
îijove Lazarevic.

Emisiunea va avea și o co- 
liță alcătuită din 4 mărci sub 
formă de bloc, dantelate între 
ele, reprezentînd alternativ 
stemele R. P. Romîne și R.S.F. 
Iugoslavia. Colița va fi tipă
rită tot în sistem offset, în 6 
culori, după o machetă gra
fică realizată de artistul plas
tic romîn Eugen Palade.

Emisiunea va fi pusă în 
circulație în ambele țări în 
ziua de 30 aprilie 1965.

înhumarea 
lui V. Ronea

Luni a avut loc înhumarea 
artistului emerit V. Ronea.

La mitingul de doliu de la 
Casa artiștilor au luat cuvîn
tul artistul poporului ștefan 
Ciubotărașu, în numele Tea
trului „Lucia Sturdza-Bu- 
landra", regizorul Dan Nasta, 
în numele Consiliului teatrelor 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă ți al Asocia
ției oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, 
și Ion Lucian, artist emerit, în 
numele Comitetului de cultură 
și artă al orașului București, 
care au evocat activitatea ce
lui dispărut, subliniind pier
derea pe care o reprezintă 
moartea actorului V. Ronea 
pentru mișcarea teatrală din 
țara noastră.

La cimitirul Bellu, unde a 
avut loc înhumarea, actorul 
George Carabin a rostit un cu- 
vînt omagial.

(Agerpres)

nu era prea mare. Dar aveau 
tinerii un club al lor. N-au a- 
pucat să așeze mesele de șah, 
de tenis de masă și clubul a... 
dispărut. (Localul aparținea 
secției de învățămînt care și 
l-a revendicat). Tinerii au ce
rut să li se pună la dispoziție 
un nou local de club. Și li s-a 
pus: un birou mai încăpător 
la ICM Cluj. L-au amenajat și 
pe acesta. Âu instalat bibliote
ca, televizorul, magnetofonul 
— în fine, tot ce era necesar 
într-un club. Nu trece însă mult 
timp și clubul iar... dispare, 
întreprinderea de construcții și 
montaj Cluj trimite pe șantier 
o echipă da inspectori de la 
controlul financiar intern. Unde 
puteau să lucreze contabilii în
treprinderii, dacă nu într-un 
birou încăpător și frumos ? Au 
ocupat clubul, și ocupat a fost. 
(După plecarea lor s-a instalat 
aici un alt serviciu, care se 
află și astăzi tot în... club).

— Asta-i toată povestea — 
ne spune tovarășul Spiridon 
Gitu. Ne adresăm și dumnea
voastră, „Ștafetei constructori
lor', poate ne ajutați.

Conducerii Combinatului de 
celuloză și hirtie, cit și Consi
liului local al sindicatelor le 
adreaăm această întrebare: 
cină vă gindiți, tovarăși, să 
puneți la dispoziția constructo
rilor un club 1

*

Poraim spre Baia Mare. Ne 
apropiem de punctul terminus 
al traseului In reportajul vii
tor, despre noua uzină chimico- 
metalurgică Baia Mare.

I n f o r

condoleanțe Consi
stat și guvernului 
Populare Romîne 

încetării din viată

Primirea de către 
ministrul afacerilor 

externe a ambasadorului 
Republicii Mali

• în ziua de 29 martie, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, a primit 
pe Dybrilla Maiga, ambasador 
cu misiune specială al Repu
blicii Mali, care a prezentat în 
numele președintelui Modibo 
Keita și a guvernului Repu
blicii Mali 
liuhii de 
Republicii 
cu ocazia 
a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.
Numirea ambasadorului
R. P. Romîne in Tunisia

Prin decret al Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tovară
șul Ion Georgescu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Republica

notat într-un caiet de con
specte.

ILINCA JUVARA: Anii no
ștri de ucenicie, ai unor tineri 
care se pregătesc să-și însu
șească studiul unei atît de com
plexe științe cum este biolo
gia, resping din capul locului 
lot ce ar (ine de diletantism, 
de superficialitate. Indiferent cît 
de concret și de limitat ar fi, Ia 
un moment dat, în activitatea 
noastră viitoare de specialiști, 
obiectul cercetărilor, informa
țiile noastre trebuie să stea sub 
semnul multitudinii, acoperind 
cu profunzime zone vaste ale 
cunoașterii. Logica noastră 
n-are nevoie să se abată de la 
principiul că tot ceea ce exis
tă pentru simplul motiv că 
există, trebuie cunoscut, studi
at. E greu, e foarte greu, dar 
tocmai aici intervine formația 
noastră de tineri de azi ,de la 
noi: cu cît ceva e mai greu, 
cu atît ne atrage mai mult, ur
cușul e întotdeauna atrăgător -, 
prinicipala bucurie ne-o oferă 
acel studiu care se lasă însușit 
cu o mai mare dificultate. Nu 
vreau să fiu înțeleasă greșit. 
Ar fi absurd să fim considerați 
niște oameni care „își caută 
greutățile cu luminarea* pen
tru a se putea lăuda că le-au 
biruit. Dar cum satisfacțiile nu 
ni le aduc decît biruințele, ne 
pasionează, firește, acele lupte 
în care ni se opune o mai mare 
rezistență, în care trebuie să 
dăm totul pentru a ieși învin
gători. , De aceea, socotesc 
perseverența ca un atribut in
separabil al anilor noștri de u- 
ceniaie. Dublată de pasiunea 
pentru profesia aleasă, caracte
ristică nouă, tuturor, perseve
renta devine o condiție „sine 
qua non* a studiului. Îmi place 
să-mi închipui un curs sau o 
lucrare de specialitate ca o 
construcție. Ori cît de grăbită 
aș fi să ajung la mult visata 
terasă superioară, știu că nu 
voi izbuti' pînă cînd nu-i voi 
asigura un fundament trainic, 
ziduri durabile. Dar pentru asta 
trebuie o muncă plină de răb
dare. de perseverență. Graba, 
superficialitatea stat proști sfă
tuitori. De cile ori le-am fă
cut fie și cea mai nevinovată, 
ta aparentă, concesie m-am 
trezit cu un sentiment dureros 
— poate cel mai dureros din 
viața unui student: acela de a

SiAlgeriană Democratică 
Populară, a fost numit în cali
tate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne și în 
Tunisia, cu reședința la Alger.

• Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Greciei, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Greciei în R. P. Romînă, A- 
lexandre Cimon Argyropoulo, 
a rostit luni seara o cuvînta- 
re la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

• Luni seara a părăsit Capi
tala, plecând în R.S.F. Iugo
slavia, o formație a Ansamblului 
artistic al Consiliului Central al 
Sindicatelor condusă de Vladi
mir Litvin, directorul ansamblu
lui, care va întreprinde un tur
neu de trei săptămîni în tara ve
cină și prietenă, unde va pre
zenta spectacole în mai multe 
orașe și centre muncitorești.

(Agerpres)

de veri- 
viitoare, 
minuni: 
maximei

constata el însuși că nu știe 
decît prea puțin din ceea ce îi 
este necesar. Or, o profesie, și 
mai ales una ca a noastră, nu 
poate fi însușită cu „prea pu
țin*', nici măcar cu „aproape 
lotul", ci numai cu „totul".

VICTOR CIOCNITU CODAR- 
CEA: Una dintre marile bucu
rii ale vieții o socotesc și pe 
aceea că anii de ucenicie nu 
se sfîrșesc niciodată. Pe lingă 
gigantul savant care este știin
ța, vom fi toată viata ucenici. 
Mă emoționează gîndul că toa
tă viața va trebui să învăț. De 
aceea, acum, pe băncile facul
tății, eforturile depuse pentru 
însușirea studiilor prezintă 
pentru mine, ca pentru noi toți, 
de altfel, și un prilej 
ficare a posibilităților 
Nu se pot întîmpla 
dacă acum, la anii 
receptivități, nu vom învăța 
temeinic, mai tîrziu, ori cît 
ne-am mîngîia cu speranța, nu 
vom izbuti mare lucru. Doresc, 
în cîteva cuvinte, să arăt ce 
înțeleg eu prin „a învăța te
meinic". Înțeleg, în primul rînd, 
a nu împărți în două categorii 
obiectele: întîia — „cele care 
îmi plac și mă atrag" ; a doua 
— „cele care, pentru că sînt 
incluse în programul de studiu, 
n-am ce face, trebuie să mi le 
însușesc, doar vreau să iau o no
tă de trecere și la ele". O ase
menea diviziune e falsă, chiar 
dacă ți se pare că dă unele re
zultate imediate, printre care 
acela că le stimulează să dăru
iești totul studiului materiei 
care te pasionează în cel mai 
înalt grad. Ea îți apropie însă, 
pe nesimțite, o metodă de lu
cru străină omului de știință, 
îți limitează orizontul cunoștin
țelor, te obișnuiește să elimini 
mereu din studiu cile ceva, și 
nu-i departe ziua cînd te poli 
trezi că mai mult ai eliminat 
decît ai acumulat.... Mai înțe
leg apoi prin „a învăța temei
nic" ideea de a învăța disci
plinat. Mai demult, un reporter 
se entuziasma descriind o zi 
de primăvară în Cișmigiu, nu 
atît pentru „frumusețile natu
rii", cît mai ales pentru că 
„pe multe bănci a văzut stu- 
denți cu cursuri în mlini*,..
Tot e bine că a folosit expre
sia „cu cursuri In mlini" și nu 
„învățînd". Pentru că nu se 
poate învăța în atari condiții. 
Disciplina îți cere să înveli cu 
creionul în mină și cu caietul

A apăru1:

LUPTA DE CLASĂ
Nr. 3 ; martie 1965 

Sumar
Amintirea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, veș
nic vie în inima partidului, a 
clasei muncitoare, a poporu
lui. Comunicatul ședinței 
plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn din 22 martie 1965. 
Hotărîrea C.C- al P.M.R, a 
Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri ale R.P.R. 
Mitingul de doliu : Cuvîntul 
tovarășului Chivu Stoica. Cu- 
vîntarea tovarășului Gheorghe 
Apostol. Cuvîntarea tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer. Cu
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Ionescu Constantin: Teh
nica modernă și calificarea 
cadrelor. Aldea Militaru : Ac
tivitatea politico-organizatori- 
că diferențiată — cuî.-ditie a 
eficientei muncii de partid. 
C. Antip, H. Dona: O valoroa
să antologie a presei munci
torești și socialiste. Viorica 
Rogoz: Din experiența mun
cii în cercurile literare. V. Sa
bini : Unele probleme teoreti
ce actuale ale chimiei.
DEZBATERI PE MARGINEA 

MANUALULUI DE 
MATERIALISM DIALECTIC

Actualitatea discuțiilor teo
retice. Manualul de materia
lism dialectic și științele par
ticulare. Cîteva observații por
nind de la experiența didacti
că.
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

M. Lenghel, P. Popescu : în 
ajutorul celor ce studiază 
probleme de bază ale politieii 
P.M.R. V. Petrițor: Contribu
ția economică a Romîniei în 
războiul antihitlerist.

PE URMELE 
MATERIALELOR 

PUBLICATE
Scrisori de la : Facultatea 

de istorie-geografie de la In
stitutul pedagogic de 3 ani 
din Timișoara; prof. dr. Nic. 
Macarovici ț lector uhiv. Vio
rica Farcașiu; Institutul de 
cercetări tehnologice pentru 
construcții de mașini; prof dr. 
Iancu Gontea.

Plecarea delegației 

Partidului E. D. A.
Luni a părăsit Capitala de

legația Partidului E.D.A. din 
Grecia, alcătuită din Manolis 
Glezos și N. Kitsikis, membri 
ai Comitetului Executiv al 
E.D.A.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Ion Pas, 
Teodor Marinescu.

(Agerpres)

Exploatarea minieră Rovi- 
nari. Pe banda transportoa
re, cărbunele excavat este 
trimis spre stația de sortare 

de conspecfii alături.- Iți soli
cită un plan zilnic de muncă și. 
respectarea lui cu strictețe. Si, 
îrt stîrșjț, „a învăța temeinic* 
mai Înseamnă, după părerea 
mea, să așezi învățătura în 
centrul preocupărilor tale, su- 
bordonîndu-i conștient toate 
celelalte. Este ceea ce se stră
duiește să realizeze întreaga 
grupă, și în succesele fiecăruia 
dintre noi în parte un cuvint 
hotărîtor îl are stimulentul vie
ții noastre de colectiv.

LUMINIȚA JIQU1DE: Pa
siune, perseverență, disciplină-..’ 
Ce aș mai putea adgugaD A- 
ceste cuvinte par să spună lo
tul. Ele vorbesc și de prezent 
si de viitor -, visurile noastre 
cele mai temerare găsesc îrt 
ele aliați de nădejde. Cu o con
diție însă — și la ea am să mă 
refer ,• aceste calități să se nu
mere printre multe altele care 
compun profilul morgi al unui 
tînăr student de azi, a! specia
listului de mîine. Societatea 
noastră nu ne pretinde să ajun
gem cu toții... „savanti’*, are 
însă tot dreptul să ne ceară să 
ajungem fiecare uh om în ade
văratul înțeles al epocii pe 
care o trăim, deosebit de bine 
pregătit profesional, dar și mo
ral. Pasiunea noastră pentru 
studiu pornește, de fapt, de la 
năzuința legitimă a vîrstei, de 
a ne face cit mai folositori. în
vățăm pentru noi, dar visăm 
să ne dăruim cu tot ce avem 
mai pur și mai înălțător, cu 
cunoștințele noastre și cu via
ța întreagă, patriei, societății. 
Mai iau cuvîntul și alți stu- 
denți din grupă: CONSTAN
TIN RUSU, LIDIA CIOROCA, 
MIRELA ANTONESCU. Dezbat 
probleme diverse. Se opresc a- 
supra importantei studiului 
limbilor străine (Mirela Anto
nescu : „Atîtea vieți ai cîte 
limbi cunoști l“), asupra necesi
tății unei bogate pregătiri cui- 
tural-artistice (Constantin Ru- 
su: „Teatrul, muzica excursii
le... nu reprezintă pentru noi 
doar un intermezzo între două 
cursuri.'"), asupra atmosferei 
de creație statornicită în gru
pă (Lidia Cioroca: „In grupă 
vedem sîmburele colectivului 
mare, de mîine/")...

Nimeni nu-si privește ceasul, 
dar reporterul înțelege că 
timpul „grupei 1079“ e limitat. 
Mai au atîtea de făcut în ziua 
aceasta. Și atîtea de făcut o 
viață întreagă 1
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Să înceteze acțiunile agresive din viata tineretului Înmii
Comentariul zilei

ale S. U. 1 in Vietnam /
A.

Intilnirea studenților din Balcani, Congresul
Elemente contradictorii

Folosirea gazelor toxice înfierată zona Adriaticii și Cipru Organizației de tineret in problema cipriotă

de opinia publică mondială
• Ea 27 martie, guvernul Cu

ban a dat publicității o decla
rație în care arată că este 
gata să acorde ajutor Republi
cii Democrate Vietnam, în ca
zul în care guvernul acestei 
țări va formula o asemenea 
cerere.

în declarație se subliniază 
hotărîrea Cubei de a trimite 
oameni și arme pentru lupta 
împotriva „Agresiunii crimina
le a guvernului imperialist al 
Statelor Unite împotriva 
porului vietnamez1*.

țar cere guvernului japonez să 
înceteze colaborarea cu Statele 
Unite care duc războiul din 
Vietnamul de sud ți să ia mă
suri pentru a obține retrage
rea necondiționată a S.UA. din 
Indochina.

Vietnam, acțiuni 
condițiile actuale, pot provoca 
un conflict internațional" și 
condamnă „folosirea metodelor 
de război care contravin prin
cipiilor umanității'’.

po

• Grupul parlamentar 
P. C. din Japonia a trimis 
cent o notă guvernului, in 
re protestează împotriva folo
sirii de către S.U.A. a gazelor 
toxice în războiul din Vietna
mul de sud. Grupul parlamen-

al 
re- 
ca-

• Ziarul „New York Times" 
a publicat scrisoarea deschisă 
adresată președintelui S. U. A., 
L. Johnson, de 250 de proiesori 
și conferențiari de la cele mai 
importante universități și cole
gii din Statele Unite, care pro
testează împotriva acțiunilor 
militare americane din Vietnam 
și cer reglementarea pașnică a 
problemei.

— Corespondență telefonică pentru „Scinteia tineretului"

.0 nelegiuire 
care stirneste 

indignarea popoarelor

• Partidul Comunist din 
Canada a dat publicității o 
declarație în care se arată că 
folosirea gazelor de către ame
ricani in Vietnam a dovedit 
că S.U.A. alunecă tot mai 
mult pe calea unui război to
tal, de exterminare, împotriva 
poporului vietnamez. Partidul 
Comunist a chemat guvernul 
Pearson să se dezică, pînă nu 
este prea târziu, de politica 
S.U_A. în Vietnam și să ceară 
cu hotărire reglementarea paș
nică a acestei crize.

• In 
Roma 
miting 
agresive 
Vietnam Luind ____ ___
fața zecilor de mii ce partrci- 
par-ți, Luigi Longo, secretar 
general al P.C. Italian, a su
bliniat gravitatea acțiunilor 
războinice americane in Viet
nam. care provoacă îngrijora
rea și indignarea întregii o- 
meniri. Guvernul italian — a 
spus el — trebuie să ceară 
încetarea neîntîrziată a agre
siunii americane și să între
prindă o inițiativă hotărâtă 
pentru lichidarea primejdiei 
care amenință pacea în în
treaga lume.

Piața San Giovani din 
a avut loc un mare 

împotriva acțiunilor 
ale S. U. A. in 

cuvântul in

•a indignat profund 
știrea că trupele a- 
mericane folosesc 
gaze toxice în Viet- 

i namul de sud. Fap- 
' tul acesta, de deose
bită gravitate și care

constituie o încălcare fățișă a nor
melor internaționale unanim ac
ceptate, se înscrie în șirul de ac
țiuni periculoase, agresive, ale 
politicii S.U.A. în Vietnam. După 
ce au nesocotit acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam purtînd de ani de zile 
un război nedeclarat împotriva 
populației sud-vietnameze iubi
toare de libertate, după ce au co
mis și comit acte de agresiune 
fățișă împotriva Republicii Demo
crate Vietnam, stat independent 
și suveran, cercurile imperialiste 
au recurs la această nouă nele
giuire : folosirea gazelor.

Focarul de încordare creat în 
Vietnam prin intervenția brutală 
a. cercurilor agresive din S.U.A., 
generează o situație primejdioasă.

Ca om de știință și cetățean 
al unei țări iubitoare de pace îmi 
alătur glasul tuturor celor care, pe 
întreg cuprinsul pămîntului, de
zaprobă și condamnă cu energie 
actele cu evident caracter agre
siv ale S.U.A. în Vietnam. Cer, 
împreună cu toți oamenii iubitori 
de pace de pretutindeni, să se 
pună capăt acțiunilor agresive 
ale S.U.A. in Vietnam, să înce
teze imediat folosirea gazelor în 
Vietnamul de sud, să fie curmate 
de îndată bombardamentele îm
potriva R. D. Vietnam, să fie res
pectate acordurile de la Geneva 
din 1954 iar poporul sud-vietna- 
mez să fie lăsat să-și hotărască 
singur soarta.

• Federația națională a 
foștilor combatanți din Fran
ța a dat publicității un pro
test împotriva acțiunilor agre
sive ale SU.A în Vietnam. 
Federația cere încetarea ime
diată a acțiunilor agresive din

• Comisia politică a C.C. al 
Partidului Avandarda Popu
lară din Costa Rica a dat pu
blicității o declarație in care 
condamnă cu hotărire pe mi- 
litariștii din Statele Unite 
care au folosit gaze ți bombe 
cu fosfor împotriva populației 
pașnice vietnameze. Partidul a 
adresat poporului costarican 
chemarea de a desfășura o 
campanie pentru retragerea 
neîntîrziată a 
venționiștilor 
Vietnam.

nminicâ diminea
ța a început la So
fia lucrările întâl
nirii studenților 
din Balcani, zona 
Adriaticii și Ci
pru. La intilnire. 
Eășoară in aula U- 
din Sofia, partici

pă delegați din Bulgaria. 
Cipru, Grecia, Iugoslavia și 
Rom-nia, Este, de asemenea, 
prezent un observator din 
partea Uniunii Internaționale 
a Studenților.

în prima zi. înainte de în
ceperea lucrărilor întreaga a- 
sistență a păstrat un moment 
de reculegere în memoria lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După adoptarea ordinei de 
zi. a luat cuvîntul Emil Maro- 
kov. președintele Consiliului 
național al studenților din 
R. P. Bulgaria, care a prezen
tat roportul delegației bulgare 
intitulat: „Colaborarea dintre 
studenții din Balcani, zona A- 
driaticii și Cipru în domeniul 
învățământului, științei, cul
turii, sportului și turismului 
în scopul întăririi păcii, prie
teniei și progresului”. Obser
vatorul UXS„ Jerzi Piantkov- 
ski, secretar al U.I.S., a trans
mis apoi întâlnirii un salut.

PE SCURT
trupelor inter- 

americani din

Acad. prof.
EUGEN MACOVSCHI

atacuri aeriene S. U. A.
împotriva R. D. Vietnam

WASHINGTON. — Ambasa
da R.P. Romine din Washing
ton a predat Universității sta
tului Pensylvania din Phila
delphia, un număr de 160 de 
volume romînești, din partea 
Bibliotecii centrale de 
din București.

Cărțile predate au iost 
puse in holul Bibliotecii 
versitare din Philadelphia,
mind a intra apoi în iondul 
bibliotecii.

stat

ex- 
uni- 
ur

HANOI 29 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
V.N.A., la 29 martie, ora 14. 
cîteva valuri de avioane de 
luptă americane au atacat 
insula Bach Long Vi, aparți
nînd R. D. Vietnam. în același 
timp, nave de război america
ne au atacat insula. După 
cum anunță primele rapoarte, 
două avioane americane au 
fost doborîte și multe altele 
avariate. Navele de război au 
fost respinse.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o 
protestează

acțiuni ale flotei a 7-a ameri
cane asupra navelor vietna
meze și a celor aparținînd al
tor state, care navighează în 
apele internaționale din apro
pierea coastei R. D. Vietnam. 
Asemenea acțiuni, subliniază 
declarația, constituie „o into
lerabilă violare a suveranității 
R. D. Vietnam, o violare gravă 
a acordurilor de la Geneva și 
o încălcare a libertății de na
vigație în apele internaționa
le". Condamnînd aceste acte, 
guvernul R. D. Vietnam „cere 
cu hotărire retragerea imedia
tă a flotei a 7-a din Marea 
Chinei".

cutremur
Iain

SANTIAGO DE CHILE. — 
Un violent cutremur de pă- 
mînt s-a produs duminică în 
Chile. La ora 12,37 (ora locală) 
mișcarea seismică care s-a 
resimțit pe o suprafață de a- 
proximativ 20 000 km pătrați, 
timp de 1 minut și 25 secun
de, a provocat mari distrugeri 
și pierderi de vieți omenești. 
Epicentrul a fost localizat la 
o distanță de aproximativ 90 
de km de Santiago de Chile, 
capitala țării, atingînd intensi
tatea de 7—9 grade pe scara 
Richter. Localitățile Llayllay, 
Quillota, Illapel și Ligua au 
fost distruse aproape în între
gime. Marele port Valparaiso 
a suferit distrugeri în propor
ție de 30 la sută. într-o mare 
fabrică de ciment din localita
tea Calera, 100 de muncitori 
au fost îngropați sub dărîmă- 
turi. Catastrofa a fost ampli
ficată de ruperea barajului de 
la El Cobre, situat la aproxi
mativ 100 de km de Santiago 
de Chile. Apele zăgăzuite de 
baraj s-au năpustit asupra lo
calității miniere Calera, unde 
aproximativ 600 de locuitori 
au fost dați dispăruți. O vastă 
regiune a fost inundată. Un 
reprezentant al autorităților 
locale â declarat că pe un teri
toriu de 25 de km pătrați nu 
se zărește nici un semn de 
viață, totul este acoperit
apă. 1500 de persoane au ră
mas fără adăpost. La Santiago 
de Chile, deși distrugerile nu 
au atins asemenea proporții, 
cutremurul a provocat o mare 
panică. Agenția France Presse 
relatează că cel mai mult a 
avut de suferit însă populația 
din cartierele periferice ale 
orașelor din zona cutremuru
lui, unde majoritatea locuin
țelor, construite din lut, s-au 
prăbușit. Legăturile telefoni-

cu

Ședința de dimineață s-a în
cheiat cu intervenția lui Sveta 
Skarici, membru al Comitetu
lui executiv al Uniunii Națio
nale a Studenților din R.S.F. 
Iugoslavia. în ședința de după- 
amiază, prezidată de conducă
torul delegației romine. au luat 
cuvîntul Vi vi Daliani, vice
președinte al E.F.E.E. (Grecia), 
și Andrea Panayiotoy pre
ședintele FJf.U.CS. (Cipru). 
Seara, delegațiile participante 
la intilnire au asistat la un 
spectacol prezentat în cinstea 
lor la Casa de cultură a stu
denților din Sofia.

întâlnirea și-a continuat lu
crările luni dimineața. A luat 
cuvîntul conducătorul delega
ției romine Dan Marțian, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M.. membru al 
Consiliului U.A.S.R. Cuvîntul 
delegației romine a fost ascul
tat, cu interes.

Apoi, participanții la intil
nire, studenți din țările balca- 
no-adriatice și din Cipru, au 
adoptat în unanimitate o tele
gramă către secretarul general 
al OJ7.U., U Thant, prin care 
protestează împotriva acțiuni
lor agresive ale S.U.A. în 
Vietnam. Participanții la în- 
tilnire au cerut încetarea ime
diată a acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Asia de sud-est, re
tragerea trupelor americane 
din Vietnamul de sud, respec
tarea acordurilor de la Gene
va din 1954 și asigurarea 
dreptului poporului sud-viet- 
namez de a-și hotărî* singur 
soarta.

După-amiază, s-au continuat 
lucrările în comisii. Seara, în 
cinstea delegațiilor participan
te la întîlnire s-a prezentat 
un concert în sala Operei din 
Sofia.

Lambrakis din Grecia

G. MITROI

Sofia, 29 martie 1963

/n sala teatrului Diana, 
din Atena au început lu
crările primului congres 

al Organizației tineretului de
mocrat — Lambrakis. La Con
gres iau parte 300 de delegați 
reprezentind muncitori,, țărani, 
studenți, intelectuali, din toate 
regiunile țării.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de cunoscutul poet grec 
Costas Vamalis, după care 
președintele organizației. Mi- 
kus Teodorakis, deputat în 
parlament ți compozitor, a dat 
citire raportului politic al or
ganizației. Sarcinile principale 
ale tineretului democrat din 
Grecia, a subliniat raportorul, 
sint lupta pentru pace, demo
crație ți respectarea constitu
ției pentru victoria asupra for
țelor reacțiunii militarismului 
și războiului. El a arătat că'or- 
ganizația a cuprins noi .pături 
ale tineretului democrat, de
venind cea mai mare organiza
ție politică a tineretului din 
Grecia.

In prezența reprezentanților 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat ți a organiza
țiilor democratice de tineret 
din diferite țări, s-a dat citire 
mesajelor de salut trimise de 
tinerii din numeroase țări, 
precum și mesajelor cosmo- 
nauților sovietici A. Leonov, 
P. Beleaev și V, Komorov.

Pe ordinea de zi a congresu
lui figurează, de asemenea, ra
portul Consiliului Central al 
organizației, privind situația, 
problemele și lupta tineretului 
grec în etapa actuală, raportul 
privind statutul Organizației 
tineretului democrat-Lambra- 
kis, alegerea noului Consiliu 
central, precum și a Comitetu
lui de control.

Congresul își va încheia lu
crările la 1 aprilie.

Violarea

pămint

declarație în care 
împotriva unor

PEKIN. — Purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. P. Chineze

pătruns în spațiul 
vest de orașul

RABAT. — La Rabat s-a anun
țat că, In legătură cu recentele 
manilestații studențești care au 
avut Ioc la Casablanca, Rabat și 
alte localități din Maroc, Ministe
rul Educației Naționale a hotărit 
crearea unei , .comisii speciale 
pentru examinarea modalității de 
eliberare a studenților arestați cu 
acest prilej".

al R. P. 
lunii a- 

partid și 
U.R.S.S., 
Brejnev,

C. C. al

spațiului aerian al R. P. Chineze

ACCRA. — Clădirea parlamentului ghanez

X"

îndepărtează...

MOSCOVA. — La invitația 
C.C. al P.M.U.P. și a Consi
liului de Miniștri 
Polone, la începutul 
prilie o delegație de 
guvernamentală a 
condusă de Leonid 
prim-secretar al
P.C.U.S., va face o vizită ofi
cială de prietenie în Polonia.

în timpul vizitei va fi sem
nat Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
între cele două țări, care va 
reînnoi Tratatul sovieto-po- 
lonez de prietenie, asistență 
mutuală și-colaborare postbe
lică, încheiat Ia 21 aprilie 1945 
pe o perioadă de 20 de ani.

Chile
ce dintre numeroase orașe și 
capitală au fost întrerupte 
complet. Practic este încă im
posibil să se evalueze pagube
le materiale și pierderile ome
nești pricinuite de acest cu
tremur apreciat ca fiind cel 
mai violent după cel înregi
strat în 1906. Agenția France 
Presse relevă că potrivit pri
melor evaluări, numărul victi
melor s-ar ridica la 1 500, cei 
mai mulți dintre aceștia mu
rind înecați.

a protestat împotriva unor noi 
acțiuni agresive ale forțelor 
aeriene și navale americane. 
La 27 martie, două avioane 
militare ale S.U.A. au violat 
în două rînduri spațiul aerian 
al R, P. Chineze deasupra 
insulei Tun, din provincia 
Guandun. La 28 martie, o 
navă miiitară a S.U.A. a pă
truns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze, în dreptul pro
vinciei Fuțzian.

După cum anunță agenția 
China Nouă, in dimineața zilei 
de 29 martie, 5 avioane apar
ținând aviației militare ameri
cane au 
aerian la 
Huangliu, de pe insula Hai
nan, in largul coastei provin
ciei chineze Guandun. în 
cursul aceleiași dimineți, alte 
trei avioane militare america
ne au pătruns în spațiul 
aerian al orașului Ceanțian. de , 
pe insula Hainan.

TIRANA. — In cadrul vizitei 
pe care o face în R. P. Albania, 
delegația de partid și de stat a 
R. P. Chineze, condusă de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat și vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, a avut convorbiri 
cu o delegație de partid și de 
stat a R. P. Albania, condusă de 
Enver Hodja, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, și Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
și membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania.

In seara zilei de 28 martie, 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, și Consiliul de Miniștri 
al R. P. Albania au oferit o re
cepție in cinstea delegației de 
partid și de stat a R. P. Chineze.

S.U.A. — Aspect din timpul recentului „marș spre Montgomery", organizat în sprijinul drepturilor 
civile ale populației de culoare
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informație în paginile lui 
„NEW YORK HERALD TRI
BUNE" : un birou de voiaj 
clandestin a fost depistat. Afa
cerea nu-i o banală operațiune 
de falsificare a unor documente 
de călătorie, o fraudă dintr-ace-

lea pe care reporterii de la cotidienele apu
sene de. senzație nici, nu se mai ostenesc să 
le consemneze. Biroul de voiaj cu existenta 
secretă livra bilete de călătorie in perfectă 
regulă, ceea ce ar putea părea ciudat pentru 
cei în necunoștință de cauză. Ilegalitățile 
care impuneau secretul privesc alt sector : 
biroul punea în circulație, pentru uzul unor 
posesori de bilete — repetăm — valabile, pa
șapoarte și legitimații false care să le per
mită să părăsească zone ale Europei mai pri
mejdioase pentru ei, deplasîndu-se către acele 
regiuni de pe glob unde se puteau considera 
în siguranță. Activitatea aceasta o dirija o 
organizație denumită conspirativ „Păianje
nul", instalată undeva prin sud-estul Spaniei. 
Autorii de romane polițiste ar găsi destule 
izvoare de inspirație în tenebroasele combi
nații ale „Păianjenului".

roblema cipriotă continuă să evolueze de o manieră 
contradictorie. Amenințări reciproce ale unora dintre 
părțile implicate continuă să fie proferate concomitent 
cu diverse acțiuni diplomatice destinate, după cum se 
pare, să atenueze tensiunea și să pregătească terenul 
unor convorbiri greco-turce. După ce agențiile de presă 
au vorbit în cursul săptămînii trecute despre diversele

consfătuiri militare care au avut loc în Turcia și în Grecia, acum 
au început să apară relatări privitoare la punerea în stare de alarmă 
a unor unități ale armtei turce; au fost semnalate și mișcări de trupe 
la granițele cu Grecia.

In acest timp, pe insulă continuă difuzarea unor amenințări reci
proce din partea ciprioților greci și turci. Tensiunea politică s-a 
accentuat din nou duminică, cînd între cele două comunități ci
priote din regiunea localității Ambelikou, situată în nordul insulei, 
au fost reluate ostilitățile. Agențiile de presă informează că, în 
urma schimburilor de focuri care s-au produs, un cipriot grec a fost 
grav rănit. în această regiune, de la reluarea ostilităților, s-au sem
nalat doi morți și patru răniți.

în ciuda violențelor de limbaj ce se pot remarca încă în multe din 
declarațiile părților implicate în conflict și în ciuda tensiunii politice, 
o serie de elemente par a indica eforturi în vederea obținerii unei 
„pauze". în general acesta este sensul atribuit vizitei efectuate în 
Cipru de ministrul grec al apărării, Garufalias. Ulterior vizitei mi
nistrului grec, ziarele ateniene au afirmat că „s-a realizat un acord 
complet" în ceea ce privește metodele realizării unei destinderii a 
încordării. Ziarul „ELEFTHERIA" menționa că este vorba despre 
„o destindere progresivă menită să deschidă calea unor eventuale 
negocieri în vederea găsirii unor soluții pentru actuala situație din 
Cipru". După cum afirmă observatorii occidentali, perioada de 
„pauză" preconizată de cercurile conducătoare grecești ar putea fi 
folosită pentru găsirea unei soluții negociate a crizei cipriote. La 
Atena se insistă însă asupra faptului că pentru moment sînt excluse 
orice fel de convorbiri greco-turce la nivelul șefilor de guverne. 
Schimburile de vederi ar putea avea loc numai prin intermediul me
diatorului O.N.U., sau mai tîrziu, pe alte canale diplomatice. Chiar 
și simplul fapt al acceptării de către guvernul grec a ideii convor
birilor pe un canal diplomatic instituit după izbucnirea crizei, adică 
prin intermediul O.N.U., iar ulterior. pe căi diplomatice obișnuite, 
marchează o sensibilă evoluție a atitudinii, demnă de a fi mențio
nată.

Potrivit ziarului cipriot grec „AGON", secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a propus președintelui Ciprului, Makarios, ca între cele 
două comunități ale insulei să aibă loc discuții la New York. Refe- 
rindu-se la cercuri apropiate președintelui republicii Cipru, ziarul 
subliniază că Makarios înclină să accepte această propunere, dar cere 
ca discuțiile să aibă loc la Nicosia și nu în altă capitală și să se re
fere numai la problema drepturilor comunității ciprioților turci în 
insulă. O propunere asemănătoare a fost făcută de U Thant și lide
rilor comunității ciprioților turci.

în același timp, după cum relatează agențiile occidentale, guvernul 
grec ar fi elaborat un „plan de pace" pe șase luni (un fel de armis
tițiu) în care figurează o serie de condiții pe care ar trebui să Ie în
deplinească atît ciprioții greci cît și cei turci. Pentru moment nu 
există decît reacții ale ciprioților greci. Deși la Atena s-a anunțat 
realizarea unui acord asupra planului grec, informațiile din Nicosia 
par să indice existența în continuare a unui dezacord între guvernele 
g.rec și. ciPriot- Un indiciu în acest sens l-ar putea constitui declara
țiile ministrului de interne al Ciprului. El a afirmat că guvernul său 
nu se va lăsa convins prin presiuni să accepte „o situație de fapt 
inacceptabilă".

Ministrul cipriot, iar ulterior și președintele Makarios, au afirmat 
că ei vor continua să acționeze în direcția realizării Enosisului. Unele 
fapte pai- a indica existența unei nepotriviri de vederi între cercurile 
conducătoare de la Atena și Nicosia atît în legătură cu însăși pro
blema Enosisului cît și cu condițiile în care s-ar putea efectua unirea 
Ciprului cu Grecia.

După cum se observă, singurele elemente pozitive care pot fi re
ținute m evoluția problehiei cipriote sînt cele care se referă la efor
turile în vederea unor negocieri. Pentru moment este însă dificilă 
orice apreciere în legătură cu felul în care se vor putea desfășura 
ulterior negocierii^. Complicații suplimentare ar putea să intervină 
în urma convorbirilor purtate Ia Atena de către Jenergan, adjunctul 
subsecretarului de stat american pentru problemele Orientului Mij
lociu. Interesul manifestat din nou, în vremea din urmă, de diplo
mația americană față de problema cipriotă arată că în dezbatere ar 
putea să fie introduse și alte elemente care nu au legătură cu inte
resele vitale ale populației cipriote. In momentul de față mulți ob
servatori se întreabă dacă vom asista din nou Ia încercări de impu
nere a unor soluții în conformitate cu dorințele cîtorva state din 
N.A.T.O.

rilor comunității ciprioților 
în același timp, după cui

In preajma vizitei

PARIS. — Vizita pe care 
primul ministru britanic Ha
rold Wilson urmează să o efec
tueze în această săptămînă la 
Paris este așteptată cu deose
bit interes de cercurile poli
tice din capitala Franței. A- 
genția Reuter informează că 
oficialitățile guvernamentale 
franceze sînt de părere că pre
ședintele de Gaulle este ne

Datele cuprinse în rindurile de pînă acum 
au oferit, probabil, cititorului cheia problemei: 
fugarii care trebuiau să dispară din Europa 
erau naziști ale căror nume se aflau înscrise 
pe lunga listă a criminalilor de război. Ei 
trebuiau să intre în anonimat pînă în 
„ziua X“. Ca și Martin Bormann („omul cel 
mai influent din al treilea Reich după Hit
ler" — cum scrie „LA TRIBUNE DE GE
NEVE"), ca și faimosul doctor Mengele, me- 
dicul-șef de la Auschwitz, ca și mulți alții. 
Despre Bormann și Mengele se afirmă că 
și-ar fi găsit ascunziș în imensitatea conti
nentului sud-american. Acolo așteaptă ..ziua 
X" cînd vor putea să-și facă apariția la Bonn 
fără a mai fi nevoie să-și camufleze identi
tatea, devenind persoane onorabile cărora 
justiția nu le poate adresa vreo imputare. 
Ziua aceasta ar fi putut să fie 8 mai 1965 
dacă ex-ministrul vest-german al justiției, 
Bucher, obținea cîștig de cauză. Bucher a 
cerut ca la această dată să fie prescrise cri
mele de război, iar autorii lor să fie absol
viți de orice pedeapsă, chiar dacă — spunea 
domnia sa — „va trebui să ne resemnăm, 
poate, să trăim împreună cu cîțiva ucigași" 
(:,cîțiva“ însemnînd zeci de mii...). Cabinetul 
de la Bonn a aprobat inițial punctul de ve
dere al ministrului justiției. Furtuna de pro
teste pe cane decizia a declanșat-o n-a ră
mas fără ecou. ..In interiorul cabinetului, ta
băra adversarilor ministrului de justiție. 
Bucher, partizan al prescripției, pare 
să se întărească" — relata „LE MON
DE". Erhard a încercat să depolitizeze com
plicata afacere : într-o cuvîntare a prezentat 
problema ca fiind o dilemă a conștiinței și 
nicidecum un act politic. Strădaniile orato
rice n-au salvat situația. Cabinetul vest-gef- 
man s-a găsit într-o postură nefericită, fiind 
silit să-și revizuiască poziția cu 180 grade, 
pronunțîndu-se de astădată, în favoarea con
tinuării urmăririi naziștilor și după 8 mai 
1965. Se afirmă că în modificarea neaștep
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lui Wilson la Paris

răbdător să vadă o reluare a 
relațiilor amicale între cele 
două țări, relații care au avut 
atît de mult de suferit de cînd, 
acum doi ani, Franța a blocat, 
prin veto-ul său, aderarea An
gliei la Piața comună. Se crede 
că cei doi oameni de stat vor 
face eforturi în vederea extin
derii cooperării franco-brita- 
nice în domeniul tehnic.

tată a cîntărit greu opinia lui Schroeder, mi
nistrul de externe, „sensibil Ia ecoul pe care 
il are în străinătate această problemă" („LE 
MONDE").

Hotărîrea finală a fost rezervată Bundes- 
tagului. în cursul dezbaterilor parlamentare, 
partizanii lui Bucher s-au aflat izolați. Ei 
n-au reușit să împiedice în Bundestag adop
tarea procietului de lege (expresie a unui 
compromis între diferitele tendințe), care 
prelungește pînă în 1969 termenul de pre
scriere a crimelor naziste. („DIE WELT" 
opiniază că „parlamentul s-a pronunțat pen
tru o rezolvare practică și nu pentru o re
zolvare politico-morală"). Bucher și-a ținut 
promisiunea: a demisionat. „Prin demisia 
Iui Bucher, coaliția dintre U.C.D.-U.C.S. și 
liberi-democrați a intrat in cea mai grea 
criză de pînă acum". — scrie ziarul „TE
LEGRAPH”. Liber-democrații au refuzat să 
desemneze un alt ministru al justiției. De
putatul creștin-democrat, Karl Weber, un 
avocat în vîrstă de 67 de ani, a devenit po
sesorul acestui portofoliu ministerial la pro
punerea lui Erhard, după o ședință agitată 
a coaliției guvernamentale. F. J. Strauss, cu 
talentul său recunoscut de a turna benzină 
peste foc, s-a. dezlănțuit și el împotriva liber- 
democraților. încordarea din interiorul for
mației ministeriale de la Bonn s-a amplifi
cat ceea ce a determinat ziarul „DER TA
GESSPIEGEL" să ia în considerare „posi
bilitatea formării unui cabinet minoritar 
compus numai din miniștri ai U.C.D.— 
U.C.S.".

Conflictul declanșat de afacerea „prescrip
ției" riscă, în acest an electoral, să aibe ur
mări pe care politicienii de la Bonn se stră
duiesc să le anihileze. Cît privește pe naziștii 
ascunși în dosul unor biografii inventate, ei 
văd îndepărtîndu-se „ziua X" pe care o aș
teaptă cu nerăbdare.
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