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Anul XXI. Seria

Instalație centralizată 
pentru dirijarea vagoanelor

Angajamentul socialist
cuvînt de onoare

LA ȘANTIERELE NAVALE OLTENIȚA
• DOUA REMORCHERE DE 500 (. P. LIVRATE ÎNAINTE DE TERMEN
• 1690000 BENEFICII PESTE PLAN
• 76,50 LEI REDUCERE
• 1,2 LA SUTĂ SPOR LA

A CHELTUIELILOR DE FABRICAȚIE LA MIA
PRODUCTIVITATEA MUNCII

DE LEI
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor

Joi 1 aprilie 1965

DUPĂ ȘASE LUNI
DE STUDENȚIE...

«■Aaczrea Insa tu tul ui de construcții din Bucu- 
K roffc, ta caăabarare eu enoutetul UT AL. a orga- 

arrat receaE • discuție la care au participat 
ca^e factice studenți din anii I ai tuturor 
facuitiaiar. precum și colegi de-ai lor din anii 
■xar Ix gg ihitere. un singur punct : inter- 

rexsluseior obținute de studenții 
de examene și. pe baza con- 

direcții în care va 
semestru al acestui

kx. E
«naiiMitrict

înduite pe cală, 
în construcție 
navale Oltenița 
cînd, prin eforturile construc
torilor, vor primi botezul ape
lor. Efervescența întrecerii so
cialiste desfășurată de colec

tivul șantierului în vederea scurtării timpu
lui de execuție, pentru realizarea navelor la 
un înalt nivel tehnic, se măsoară aici, în 
numărul de zile cu care o navă este lan
sată mai devreme la apă.

Scurtarea termenului de execuție și îm
bunătățirea indicilor funcționali și de con
fort a navelor preocupă, cum este și firesc, 
întregul colectiv de muncă. Rod al unei 
asemenea activități îl constituie realizările 
obținute pînă în prezent. După ce în lu
nile ianuarie și februarie planul de pro
ducție a fost îndeplinit și depășit la toți 
indicatorii, rezultatele din luna martie se 
înscriu pe aceeași linie ascendentă. Măr
turie stau cele două remorchere de 500 CP 
care au fost livrate cu multe zile 
înainte de termen. Cheltuielile de fa
bricație la producția comparabilă s-au 
redus cu 76,50 lei la mia de lei, 
înregistrîndu-se beneficii suplimentare, 
pe două luni, în valoare de 1690 000 lei. 
Organizîndu-și mai bine munca în fiecare 
sector de producție al șantierului, construc-

navele aflate 
la Șantierele 
așteaptă ziua

torii navali de aici au obțr 
vitate a muncii care d« 
planificată în medie cu L2

Tovarășul Constantin Pândele, mgrner- 
șef adjunct al șantieruhE. refermdu-se la 
activitatea din acest an făcea următeam 
remarcă : , Jncepind cu acest tdtun an a. 
șesenalului, în activitatea noastră de pro
ducție s-a produs un însemnat soit cclu — . . 
Paralel cu executarea de vase floride pe~.- 
tru transport, am trecut fi la construirea 
de nave tehnice — dragi maritime, ca o 
capacitate de excacație de 400 mc pe ora, 
remorchere maritime salvatoare fi spărgă
toare de gheață de 2200 CP. Cununând 
din vreme acest lucru, încă de anul trecut 
conducerea șantierului s-a 
unor măsuri care să asigure o
zare a muncii în fiecare sector de zctiv-.- 
tate. Așa se face că, marea majoritate a 
celor peste 80 de obiective prevăzuta m 
planul de măsuri tehnico-orgmuzatorice, 
vizează scurtarea termenelor de execuție, 
îmbunătățirea calitatică a tuturor lucrăn- 
lor. S-au organizat, de exemțdu, otrifefe 
mobile montate pe pontoanele de acostare. 
Acestea fiind înzestrate cu utilaje de lu
cru — bancuri, mașini de găurit, tsMauri 
de distribuire a energiei electrice pentrj 
iluminat pe nave, baterii centralizate pentru 

— -----comprimat etc. — adistribuirea aerului

★
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W La grupul de îngră
șăminte complexe, al doi
lea mare obiectiv, care ur
mează să intre în funcțiu
ne în acest an la Combi
natul de îngrășăminte chi
mice de la Turnu Măgure
le, se conturează profilul a 
două fabrici. La fabrica de 
acid fosforic au fost mon
tate majoritatea utilajelor, 
iar Ia cea de îngrășăminte 
complexe s-au montat mai

mult de jumătate din agre
gate.

La cel de-al treilea o- 
biectiv al combinatului — 
grupul de azot — se lu
crează intens Ia construc
ția fabricii de amoniac care 
urmează să producă tot în 
în acest an. Totodată, se 
continuă baterea piloților 
pe locul unde va fi înălța
tă fabrica de uree. Se fac, 
de asemenea, lucrări de 
mărire a platformei combi
natului. Pentru aceasta,

s-a prevăzut ca 
sfîrțitul anului să 
cute încă un milion mc 
terasamente cu balast 
nisip.

pini la 
se exe- 

de 
de

deV Un nou agregat 
înaltă tehnicitate pentru 
călirea inelelor de rulmenți 
a intrat în funcțiune la U- 
zinele „Rulmentul" din 
Brașov. Prin folosirea
cestuia se reduce timpul 
de călire cu 70 la sută. în

a-

V Procedeul rominesc de 
dezbenzinare a gazelor de 
sondă prin termoabsorbție 
a fost extins în multe sche
le din regiunea Ploiești In 
acest scop, la Cimpina au 
fost montate noi instalații, 
iar Ia Tîrgoviște și Guri

Utilaje 
moderne

Exploatările forestiere au 
fost înzestrate în acest an cu 
mai mult de 1000 de fierăs
traie mecanice, 120 trolii mon
tate pe tractoare pentru scos 
și apropiat buștenii, 920 dis
pozitive de întinderea cablu
rilor și dezaninarea arborilor 
în timpul lucrărilor de scos și 
transportat, 28 funiculare, ale 
căror linii de transport au în 
medie circa 1000 m fiecare, 
grupuri pentru acționarea fu- 
nicularelor, sute de tractoare, 
autocamioane, autobasculan
te, care contribuie la sporirea 
continuă a indicilor de meca
nizare a lucrărilor de exploa
tare și transport a lemnului. 
Acestea se adaugă miilor de 
mașini și utilaje moderne, de 
mare randament pe care mun
citorii forestieri le-au primit 
în ultimii ani. Cu ajutorul lor, 
indicii de mecanizare a lucră
rilor în parchete — înregis
trați la începutul acestui an 
— vor spori și mai mult, su
plinind într-o tot mai mare 
măsură eforturile muncitori
lor forestieri și asigurînd o 
creștere substanțială a pro
ductivității muncii.

(Agerpres)
Noile blocuri de locuințe din cartierul gării Brașov

Foto : N. STELORIAN

Ocaiței au fost moderniza
te cele existente. In pre
test. se lucrează la moder
nizarea instalațiilor de dez- 
oenzinare a gazelor de son
dă de la Moreni și Urlați.

Ca urmare a aplicării a- 
cestei metode, in schelele 
de pe Valea Prahovei pro
centul de recuperare a pro
fanului. folosit ca materie 
primă in industria petro
chimică. a ajuns la 60 la 
sută față de 20—30 la sută, 
cit era la vechile instalații.

de a 
Emu m- 

aveaa o pcezer- 
xxrs. au des em: 
Xi bihotea- 
Ksaane. acești

x-au avut prceierse grele de re- 
znirat: s-au prezentat la exame
nele pre «ramate. le-au promovat 
ia condori bunt-

Dar nrapiui lor n-a reușit să 
convingă încă pe toți studenții. 
—Ara colegi — spunea MATEI 
DOINA, din anul I al Facultății 
de instalații și utilaj — care nu 
au chibzuit serios asupra faptului 
că numeroasele ceasuri libere ce 
le stau la dispoziție nu sint cea
suri de distracție, ci de învățătu
ri, că ditfiphna universitari este

aceran pentru toți studenții, linii 
v-au vemt regulat la cursuri, nu 
r-au pregătit pentru seminarii pe 
■<*«e ec se cor „descurca" cu 
aoșănaie insupie in clasa a XI-a. 
.țlermati apoi de apropierea sesi- 
uah. au cerut si se învețe în co
lectiv. alții au început pregătirea 
pentru examene abia în sesiune. 
Toți aceștia au sfirșit prin a nu 
promova wi examen sau două".

Studenta LUMINIȚA NECU- 
LA. din anul V ăl Facultă
ți: de hidrotehnică își amin
tea că. în urmă cu 4 ani, unii 
colegi ai ei gindeau și procedau 
U fel cu cei la care se referea 
Doina Matei. De aici și primele 
lor-insuccese. lTnii au fost re
ceptivi la sfaturile celor din jur. 
Descoperind la timp cauzele in
succeselor fi înlăturindu-le, ei se 
numără p azi printre componen
ță anului V. Alții, insă, care nu 
au ascultat îndemnurile primite, 
nu mai fac parte din colectivul 
anului, fie pentru că au rămas 
repetenți, fie pentru că au fost 
exmatriculați. Organizația U.T.M. 
de an, colectivul au acționat cu 
grijă fi răspundere pe tot par
cursul anului. „Am putut să o fa
cem pentru că am cunoscut preo
cupările colegilor, modul în 
care-și organizează munca ji 
timpul".

Aceeași părere a exprimat-o și 
tovarășul prof. ing. ALEXAN
DRU GHEORGHIU: „Studenți
lor din anul I trebuie să li se

4

amintească — în diverse ocazii 
și în forme variate — de răspun
derea pe care și-au asumat-o pă
șind pragul unei facultăți. Stu
dentul nu poate fi un simplu 
spectator în procesul de învăță- 
mi nt. El, de fapt, prin munca 
sa personală, este ziditorul pro
priei sale pregătiri profesionale. 
Cadrele didactice au primit, și 
așteaptă să primească în conti
nuare, un ajutor eficace din par
tea organizațiilor U.T.M. pentru 
convingerea studenților din pri
mul an asupra acestui adevăr: 
să se inițieze în continuare dis
cuții metodice la care să participe 
cadre didactice din anii mari".

Cercetîndu-se rezultatele pri
mei sesiuni de examene la care 
s-au prezentat studenții anilor I, 
s-a făcut în mai multe rînduri 
apel la cifre. Și s-a constatat că 
în unele facultăți aceste cifre dez
văluie o situație nesatisfăcătoare. 
La cele două secții ale Facultă
ții de hidrotehnică, există un pro
cent scăzut de promovabilitate; 
la secția utilaj a Facultății de 
instalații și utilaj există un număr 
mare de studenți care au obținut 
rezultate mediocre, în alte facul
tăți numărul studenților care și-au 
amînat examenele este destul de 
mare. Analizîndu-se cu multă 
atenție cauzele, s-au desprins 
numeroase concluzii prețioase.

Mai întîi 
alfabetul...

>

Vorbind despre rezultatele pri
mei sesiuni de examene, NICO- 
LAE ZAVEDEI — din anul I 
al Facultății de utilaj — arăta 
că unii dintre colegii săi împart 
disciplinele ce li se predau în 
„principale* și „secundare". „De 
ce trebuie să învățăm chimie — 
spun adepții acestei clasificări ar
bitrare — cînd pe noi ne intere
sează mecanica ?“ „Dacă discuția 
ar avea un caracter pur teoretic, 
am trece cu vederea acest lucru. 
Dar efectul negativ s-a văzut in 
rezultatele obținute la examene".

Cineva — un student dintr-un 
an mare — a făcut următoarea 
remarcă: „E ca și cum ai vrea să 
citești un roman fără să cunoști 
alfabetul".

într-adevăr, alfabetul viitoarei 
profesiuni se învață în anul I 
„In anul I se predau disciplinele 
care fac parte din marea familie 
a culturii generale tehnice" — 
arăta GHEORGHE AFANASEN- 
CO din anul IV al Facultății de 
construcții civile. „Nici o disci
plină nu poate fi socotită dexte
ritate. După fiecare examen, după 
fiecare sesiune, după fiecare an 
promovat, ne întărim această 
convingere".

Discuția despre existența unor 
materii principale ori secundare, 
despre necesitatea de a ți le în
suși pe toate sau a stabili tu, 
student în anul I, care este im
portantă și, deci, trebuie însușită,

MARIETA VIDRAȘCU 
ADRIAN VASILESCU 

I 
(Continuate în pag. a 111-a)

In laboratorul de analize e- 
lectrochimice al Universită

ții București

Foto ; AGERPRES

CRONICA ACTUALITĂȚII
Cargoul „Deva"

s-a înapoiat
din prima sa cursă

Cargoul rominesc ..Deva* de 
4 500 tone, intrat anul acesta ia 
exploatarea flotei noastre maritime 
comerciale s-a înapoiat din prima 
«a cAUtone.

.Ic cele pes.e 60 de zile de na
vigație ia apele Mării Negre. Mâni 
Med-teraae si Oceanului Atlantic, 

in Anglia — a declarat tor. 
l'ngureaau. comandantul uz
ați: echipajnl cit și vasal s-aa 

:=?ortat excelent. Construcția 
solidă a navei, motoarele puterni
ce si aparatura modernă de navi- 

ie de la bord ne-au ajutat să 
ea fată cu bine si furtunii care 
a pnns In Golful Biscaya. S-a 

dovedit încă o dată calitatea deo- 
seb.tă a navelor rominești, pen
tru care echipajul cargoului aduce 
laude constructorilor navali gălă- 
țeni*.

Lucrări de
foresti-PITEȘTI. — Patrimoniul 

er al regiunii Argeș s-a dezvoltat 
- anii șesenalului cu circa 36 000 

de ha. La amplasarea tinerelor 
plantarii, s-a avut în vedere folo- 
-:rea terenurilor degradate, im
proprii agriculturii. O pondere ma
re ocupă speciile repede crescă- 
•oare și cu valoare economică ri
dicată, cum sint laricele, dugla- 
suL Anul acesta, suprafețe în
tinse de teren degradat vor fi 
redate fondului silvic prin amena
jarea de plantații de salcîm.

GALAȚI. — Folosind timpul fa
vorabil din ultimele două săptă- 
mini, forestierii din Brăila, Ianca, 
Tulcești, Hanu Conachi și în
treprinderile forestiere Focșani și 
Vrancea au Împădurit 172 de ha, 
teren din cele 1 815 ha prevăzu
te în această campanie.

Anul acesta, suprafața împăduri
tă crește cu încă 3 580 de ha.

TG. MURE$. — Silvicultorii din 
regiunea Mureș-Autonomă Ma-

împăduriri Noi construcții
ghiară împăduresc. în acest an cir
ca 2 500 ha suprafață, care se a- 
daugă la cele 61 000 ha împădu
rite în anii șesenalului. în prezent, 

, s-a ajuns ca suprafața ce se plan
tează să fie echivalentă cu cea 
care se exploatează. La lucrările 
de împăduriri s-au utilizat peste 
90 la sută specii de esență răși- 
noasă, care furnizează material 
lemnos în cantități sporite față de 
alte specii.

BRAȘOV. — în această campa
nie, ca și în cea din toamnă, în 
regiunea Brașov vor fi împădurite 
3 750 ha.

Pentru noile 
gurat întregul 
cea mai bună 
silvice au fost 
șt agregate speciale pentru 
prăștiatul îngrășămintelor 
ce și pentru combaterea dăunăto
rilor.

plantații s-a asi- 
material săditor de 
calitate. Ocoalele 

dotate cu instalații 
îm- 

chimi-

(Agerpres)

de locuințe
Aproape toate orașele și 

centrele muncitorești din re
giunea Hunedoara se îmbogă
țesc anul acesta cu noi con
strucții de locuințe și social- 
culturale. La Alba Iulia, pe 
„Platoul romanilor", a început 
construcția unui microraion. 
Primele două blocuri vor avea 
cîte 80 de apartamente. La 
Petroșeni se lucrează intens la 
construcția a 9 blocuri, a li
nei case de cultură și unui că
min studențesc. In centrele 
miniere din Valea Jiului au în
ceput să se contureze noile 
blocuri turn.

Pentru anul acesta este pre
văzută darea în folosință oa
menilor muncii din regiune a 
circa 4 000 apartamente.

(Agerpres)



Tinerii despre ei înșiși Tipărituri rom în ești
peste hotare

e puțină vreme am 
inaugurat în uzină, 
după modelul cu
noscut al Televizi
unii, un club al ti
nereții, în care să 
dezbatem, urmărind

cîteva teme, probleme legate de 
viața și activitatea tineretului din 
întreprinderea noastră.

Primul pas l-au făcut 11 tineri 
din uzină, membri „fondatori” ai 
„clubului tinereții”, care și-au 
propus să răspundă la întrebarea 
„Cum e mai bine să trăim ?” Dez
baterea a relevat maturitatea în 
gîndire a celor mai mulți tineri, 
lată, pe scurt, cîteva din răspun
surile date de tineri. Constantin 
Dinu, tînăr inginer, și-a propus să 
lămurească ce înseamnă „să nu te 
mulțumești cu puțin”. Unul din 
țelurile vieții sale a fost să de
vină inginer. A devenit; dar „o 
dată cu primirea diplomei înce
tezi să mai aspiri la ceva ? Poți 
considera că prin aceasta a înce
tat drumul la realizarea căruia 
ești dator cu eforturi perseve
rente ? Nicidecum — își dă sin
gur răspunsul. Personal nu doresc 
să fiu un inginer oarecare. De 
aceea continui să învăț”.

Sau o altă intervenție, cea a 
tînărului Dumitru Popa, de la a- 
telierul de reparat S.D.V.-uri c;n 
sectorul VI: „Să fii tot timpul 
ocupat, să ai mereu în față ceva 
de îndeplinit — altfel e greu să 
trăiești — spune eL La prima 
vedere e deajuns să întinzi mina 
și să obții ceea ce vrei. Avem 
condiții și pentru tnvățătvri și 
pentru îndeplinirea tuturor nă
zuințelor. Etar nimic nu vine de 
la sine”. Iți argumentează con
vingerea prin exemplul lui Ion 
Deac, un șef de brigadă tînăr, 
bun meseriaș, care intr-o vrerr.e 
se lăsase copleșit de greutifie 
întîmpinate în producție. 1 s-a 
demonstrat ci greutățile nu sir.t 
de nebiruit. „Trebuie să ei insă

pentru aceasta ți tărie morală și 
cunoștințe. S-a înscris la liceul 
seral, a început să-și bată capul 
cu problemele nerezolvate. Și 
din clipa în care a căpătat mai 
multă încredere în forțele sale 
s-a avîntat acolo unde era mai 
greu; cunoștințele l-au ajutat să 
învingă".

Tema învățăturii a revenit des 
în discuție. Exemplele l-au pus 
pe ginduri pe tinărul Nicolae 
Barbu, cunoscut inovator, unul 
din pionierii electronituirii din 
uzină. La 28 de ani, crede el, e 
prea tîrziu să-și completeze școa
la medie. „Cînd eram mai tînăr

pre... nimic, dacă te tot tmprăș- 
tii“. Părerea mea este că însu
șirea unor profesii suplimentare, 
înrudite cu meseria de bază a- 
jută la lărgirea orizontului teh
nic și, oricît ar părea de ciudat, 
determină specializarea munci
torului”. Această convingere per
sonală a lui Mihai Victor are 
acoperirea în fapte — este un 
bun strungar. Tinerii D. Zam
fir, - - - - - -
du, 
nut 
pretarea pe care o dau cite unii 
zicalei: „Nu-ți băga nasul unde 
nu-ți fierbe oala”. De data a-

Sandu Dumitru, Ion Ra- 
Sandu Constantin au fi
să contrazică și ei inter-

de opinii a provocat reacții, a in
vitat pe alții la reflecții.

Ecoul primei ediții a „Clubu
lui tinereții” s-a produs, cum era 
și firesc, imediat. Fiecare a po
vestit la locul său de muncă; în 
secții secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. au cerut păreri, pro
puneri de teme. Organizatorilor 
— comitetul U.T.M. pe uzină și 
redacția gazetei — nu le-a fost 
ușor să aleagă: temele diverse 
erau toate importante. Selectate 
în ordinea necesității, s-a ales 
pentru a doua ediție elucidarea 
unei întrebări de bază: „Ai 
tea să nu-ți ajuți tovarășul

pu- 
de

O inițiativă valoroasă a comitetului U. T. M.

de la „Semănătoarea44

ti
re^

cu

am consumat o parte din timpul 
meu liber cu distracția, mai ales 
la dans. Timpul pierdut nu se 
mai întoarce...” Băieții nu i-au 
contrazis această constatare, dar 
l-au incitat să reflecteze la sensul 
unui cuvint: comoditate. Și i-au 
dat exemple de oameni mult mai 
in t irsȘd care incațâ.

Mihai Victor, un «J: partici
pant la discuție, s-a „bătut” cu 
toți cei care folosesc — din co
moditate — zicala „Nu-ți băga 
nasul unde nu-ți fierbe oaia”. 
— e greu ri fnriești fără ri fă 
curios, adică ri perseverai ta a 
cunoaște cit nari audia lucruri 
folositoare. Am fost ewrior ri 
văd cum funcțioaeasA toate ti
purile de rorflr. Sări
•truneer, dar cu timțnd <m ined- 
țat ri lucrez pe freze, pe ruibo- 
teze, la mașma de rectificat. 
Urm ari luau ta ris: „cei ajun
ge pini la urmă ri știi totul den

cearta ridicind cele afirmate la 
rangul de 
deră de d
să intervină combativ, intransi
gent față de once atitudine ne- 
corespuraâtoare in muncă. Nu 
din obligație, ci din îndemnul 
conștiinței. Nu trec legați la ochi 
pe Ungă acele (apte care, intr-un 
fel sau citul aduc prejudicii co
lectivului.

Firi falsă modestie, băieții au 
vorbă despre rezultateie bune 
la care ou eșuai, dospea impasu- 
rda ia caia se mai afli ei sau to- 

uduțide — ficind la expe
riența celor

ipii etice. Corni
lor să ia poziție,

cumuncă ?" Cu toții așteptam 
interes să vedem cum se ra des
fășura dezbaterea. Participanții 
s-au referit la ajutorii! primit ți 
astfel cuvintui lor a acut puterea 
de convingere pe care numai e- 
xemplul personal o poate da. 
Constantin Pațîca, Vasile Iancu, 
Ștefan Apostol, pentru a căa 
doar pe cițiva. eu relevat fie
care, cu alte cuvinte, pocerttarf

•■ov 
r*» 
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instructivă tocmai pentru că 
nerii au discutat deschis, au 
nunțat la frăze cu caracter ge
neral și au povestit concret, 
numeroase amănunte, propriul
lor drum, au apreciat ei înșiși a- 
jutorul dat la timp și mai ales 
necesitatea de a fi receptivi față 
de acest ajutor. La întrebarea 
pusă în discuție, răspunsul tu
turor celor 150 de tineri prezenți 
a fost categoric — NU I

A treia ediție a dezbaterilor 
din cadrul „Clubului tinereții” 
va cuprinde tema prieteniei. Au 
și sosit la comitetul U.T.M. în
trebări interesante, ca de exem
plu : „Cum să-nțelegem prietenia 
cu cei mai mari decît noi, cu cei 
de o vîrstă, cu cei mai mici; 
cum înțelegem prietenia dintre 
un băiat și o fată etc. Acem 
convingerea că și această dezba
tere își va atinge scopul ei edu
cativ. Următoarele ediții inten
ționăm si le încredințăm cite 
unui comitet U.T.M. de secție, 
sau pe grupuri de organizații de 
bază U.T.M. Aceasta pentru a 
cuprinde in dezbatere pe toți ti
nerii din uzină și pentru cu te
mele puse ia discuție si prezinte 
un larg intere'. Incitind de fie
care dată in miilocul tinerilor oa
meni cu experiență de muncă și 
de viată, pe comuniști și munci
tori cintnici. tovarăși din con
ducerea secȘulor și a uzinei — 
vreus cu fiecare din temele pusa 
ia discatie «ă contribuie — ală
turi de întreaga munci a organi
zației noastre V.TAt. — la edu
carea eonuanstă a tinerilor.

întreprinderea de stat pentru 
comerțul exterior — Cartimex — 
exportă curent tipărituri în pes
te 40 de țări. Numai din dome
niul beletristicii au fost exporta
te anul trecut diferite titluri din 
operele unor scriitori romîni, cla
sici și contemporani, în circa 
45 000 exemplare. In ultimul 
timp sînt mult solicitate peste 
hotare și lucrările de știință ro- 
mînești. 
număr 
lucrări 
vență" de Gh. Cartianu, 
de biochimice de diagnostic 
cercetare'
Eugen Păunescu, „Lagăre cu 
alunecare. Calcul, proiectare, un
gere" de N. Tipei, „Fiziologia 
bacteriană" de Lydia Mesrobea- 
nu etc. Au mai fost exportate 
Dicționarul tehnic poliglot, dic
ționare bilingve, albume mari de 
artă, lucrări din colecția „Maeș
trii artei rominești* (Grigorescu, 
Luchian, Tonitza, Steriadi, Res- 
su) albumele cu fotografii „Ro- 
minia" și „București" etc. Tot
odată, peste hotare sînt primite 
cu interes lucrările rominești ti
părite de editurile noastre în co
laborare cu edituri din alte țări.

Au fost cerute într-un 
însemnat de exemplare 

ca „Modulația de frec- 
„Meto- 

de P. Georgescu și

(Ageipret) sala de lectură a bibliotecii raionale din Alexandria

Debut pe stena Operei burureșiene
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CULTURAL
Recentul spectacol el Teatrului 

de Operă și Balet cu capodopere 
pucciniană ,,Madame Butterfly* a 
relevat, pe lingă cunoscute.e ca
lități ale acestui colectiv — so
liști, orchestră, cor — apariție 
pentru prima oară. Intr-un rol de 
o asemenea anverguri ca cri al 
lui Cio-Cio-San a tinere; soprane 
Virginia G’idzikievir

Sensibilitatea, muzicalitatea, căl
dura și comunicativitatea glasului 
ei — calități dovedite ca priaoaiB- 
țâ tn recitaluri și șpartamh oua 
cert, pe care le-a sustmut ante
rior — și-au găsit. In acest spec- 
tacol, o nouă și valoroasă eoaCr- 
'mare.

Profunzimea emoțională a roiu
lui a solicitat din partea dattze- 
ței un efort intensiv (ia uati pm-

Autorii notelor care oomtuuiî 
rubrica „Miniaturi critice* a re
vistei „Orizont" nu au vădita do
rință de a practica un umor robti!. 
cu ace abia furișindu-se din mo
liciunea tonului protocolar, chiar 
dacă uneori texte echivoce ar 
lăsa să se înțeleagă o asemenea 
aspirație, care nu-și află însă co
respondentul stilistic (vesti pen
tru edificare nota „Un nou Ră
pitorii" din care cităm : ..Toată 
tensiunea literaturii moderne spre 
reflexivitate s-a remarcat și fa 
prima versiune (fa capitole eseis
tice de analiză a sentimentelor fa 
conversații...)", „Și încă ceva: 
stilul. Frazele sînt lungi, uneori 
foarte lungi — Marin Preda e 
un analist — și propabil că 
lingvistica românească se va îm
bogăți, dacă nu cu cîteva artico
le, cel puțin cu cîteva note asu- 
f>ra prenumelor relative fa proza 
ui Marin Preda".

Maniera de a aviza lectorul a- 
supra unor defecte ori calități 
poate fi oricum, cu condiția res
pectării de principiu a numelui 
citat. Persiflarea disprețuitoare 
sau sentința abruptă sînt incom
patibile cu spiritul critic serios, 
matur pe care o revistă de spe
cialitate e obligată să-l cultive. A 
pune în circulație pe un ton dis
prețuitor, decizii care dovedesc 
negarea totală a unor valori evi
dente e în dezacord cu intențiile 
criticii noastre de a ridica nivelul

Tineri scriitori in reviste
Revistele promovează cu vădită 

încredere tineri poeți și prozatori 
ale căror lucrări par să mărturi
sească o dezvoltare promițătoare 
cînd nu sînt, mai rar, greu de 
stabilit oarecari previziuni. Din a- 
ceastă categorie fac parte cele șase 
schite cărora „Luceafărul" le re
zervă două pagini (Șase tineri pro
zatori: Vasile Băran, Iosif Petran. 
Constantin Mateescu, Iulian Neac- 
șu, Sînziana Pop și Horia Pătraș- 
cu). Niciuna din lucrările prin care 
ne sînt prezentați tinerii autori 
nu par să fie promisiuni certe, lu
cru asupra căruia se poate, însă, 
discuta. După părerea noastră, lu
crările alese și publicate de data 
aceasta (mai toti au scris și proze 
interesante, meritorii) sînt șterse, 
abia lăsînd să se întrevadă virtuți 
îndoielnice. „Sala de așteptare" 
vrea să fie o subtilă proză de at
mosferă, dar ușoara gratuitate a 
descrierii cade repede în monoto
nie curată. Plină de stîngăcii (de 
genul: „Te izbea la el servieta
voluminoasă...*) proza intitulată 
„Șotronul" are un simbol intere
sant; doar atît, iar „Și eu sînt Eva" 
are o tristețe minoră. Deși cam 
confuz, cazul șoferului din „Fe
meia în albastru" stîrnește o reală 
compasiune și ar fi putut constitui 
obiectul 
sensuri, 
țat la o 
oasă.

Lăudabilă în principiu, metoda 
impunerii unor nume noi trebuie

unei analize cu bogate 
dacă autorul ar fi renun- 
anume imprecizie misteri-

Să se sprijine, cum se știe, pe 
crări realmente promițătoare și 
doar pe simple exerciții.
„Luceafărului" 
indulgențele fa materie de proză 
ori poezie. Lucru dovedit tn ace
lași număr, de interesantul grupaj 
de versuri ale unui , nume nou", 
Marius Robescu. „prefațat* poe
matic de Ion Gheorghe. Tinărul 
poet e în anotimpul tulburător, 
cînd ,,ge-am prăbușit In viață ca 
In mare'Șviar toate poeziile reiau 
uneori cu gravitate remarcabilă, 
tema răspunderii: „Trebuie să trec 
un rtu / pe celălalt mal sînt aștep
tat / Un lîndr poate oriclnd 
drăznl / Dincolo ajunge numai 
bărbat'.

La rubrica „Șantier" revista 
mișoreană „Orizont" publică poe
zii de tinărul poet George Suru. 
Versurile au o cadență amplă și 
aparent calmă, invocînd baladescul. 
Teme generoase, de reală actua
litate (Masa femeilor și oștenilor 
în reîntoarcerea mult așteptată, 
Poem despre Walt Whitman, Bala
dă de toamnă) sînt abordate de 
poet cu un ton simplu, uneori 
chiar prea simplu. Foarte frumoa
să e poezia intitulată „Moment 
insular". întreg grupajul ales din 
volumul predat Editurii pentru li
teratură, confirmă impresia mai 
veche, că ne aflăm în fața unui 
poet cu reală vocație, promovat 
pe bună dreptate de revista „Ori
zont".

lu
na 

Altfel, 
nu-i sînt proprii

Pregătiri pentru Festivalul bienal 
de teatru pentru amatori

In „Sctateia tineretului" din 
11 februarie 1965 a apărut un 
articol în care era criticată sla
ba preocupare a organizațiilor 
U.TAL din sectorul turnătorie 
al Uzinei de utilaj petrolier- 
Tîrgoviște pentru ridicarea ca
lificării profesionale a tineri
lor muncitori și îmbunătăți
rea calității produselor.

De curînd, la redacție a so
sit o scrisoare din partea co
mitetului U.T.M. al uzinei în 
care se arată:

„Critica adusă prin ziar a 
fost justă și ne-o tnsușim pe 
deplin. Cu toate că noi am or
ganizat unele acțiuni, acestea 
au fost, intr-adevăr, sporadice, 
de slabă intensitate. Rezulta
tul? In afară de faptul că nu 
toate produsele noastre au în
trunit condițiile celei mai 
înalte calități, remanierile care 
s-au efectuat la un colum 
imporțent de piese ce ieșeau 
cu defecte din turnare a ne- 
cesitat din partea uzinei, așa 
r*-» pe crept se sublinia in 
imcodl publicat. însemnate 
cAeîzxieli supkmantare.

Menșsonăm că intervenția 
zxndui în această problemă a 
fost de un real folos stimu
lării activității organizațiilor 
ce bază U.T.M. nu numai din 
turnătorie, ci și din celelalte 
sectoare ale urinei noastre în 
ceea ce privește mobilizarea 
tmerilor pentru a contribui 
intr-o mai mare măsură la 
iMbmdtățirea calității produ-

selor. In urma apariției arti
colului, noi am ajutat organi
zațiile de bază U.T.M. din tur
nătorie să-și întocmească pla
nuri de activitate in care si 
se prevadă acțiuni foarte con
crete care să vină tn sprijinul 
îmbogățirii în permanență a 
cunoștințelor profesionale ale 
tinerilor. Mulți tineri urmează 
școala medie serală, și organi
zația U.T.M., propunîndu-și să 
se ocupe prin acțiuni diverse 
de îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale acestora, a 
stabilit printre altele ca, de 
acum, înainte, o dată pe săp- 
tămînă „seraliștii” să partici
pe la cite o informare tehnică 
în legătură cu o anumită pro
blemă pe care o ridică proce
sul tehnologic în atelierul res
pectiv.

Aceasta pentru tinerii care, 
evident, nu pot participa la 
cursurile de ridicare a califi
cării. La aceste cursuri sînt 
însă înscriși numeroși tineri 
dintre care, așa cum se sem
nala în articolul publicat în 
ziar, mulți participaseră doar 
la două sau trei lecții. In le
gătură cu acest Lucru, în'uzină 
și în special tn sectorul turna
torie, conducerea tehnico-ad- 
ministrativă și organizația 
U.T.M. au luat măsuri hotărîte. 
tn primul rînd s-a discutat cu 
fiecare din tinerii care au lip
sit de la cursuri arătîndu-li-se, 
pe baza unor exemple concre
te din activitatea lor, necesi-

SUCEAVA (de la corespoc- 
dentul nostru)

Peste 600 de formații de tea
tru din regiunea Suceava, cu- 
pnnzind aproape 1000 de ar
tiști amatori, fac ultimele 
pregătir-. pentru a particip» li 
Festivalul bienal de teatru. 
Multe dta căminele culturale 
din raioanele Săveni și Do- 
roboi au pregătit cite 2—3 
formații cu care să participe 
la concurs. In atenția cămi
nelor culturale, a instructori
lor de teatru — care au fost

A»

nouă
Școala medie, nou construită 

in Horeza, regiunea Argeș, 
este cec mai -mimocsi clădire 
din comună. In cele S săli de 
clasă învață peste 200 de elevi. 
Ei au la dispoziție un labora
tor de științe nancrale-ehimie, 
dotat cu mobilier nou și mate-

rial didactic. Tot în această 
clădire s-au amenajat un ca
binet medical și o cameră pen
tru păstrarea materialului di
dactic.

NTȚULESCU V. ION 
dec

AGERPRfS

tatea completării bagajului de 
cunoștințe profesionale.

De asemenea, s-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea pre
gătirii și desfășurării expune
rilor șt a demonstrațiilor, ast
fel îneît acestea să stimuleze 
mai mult interesul tmerilor 
de a le frecventa, de a-și în
suși cît mai bine noțiunile 
teoretice și deprinderile prac
tice. Totodată, birourile orga
nizațiilor de bază U.T.M. au 
primit sarcina să se ocupe cu 
mai multă grijă și să răspundă 
de frecvența tinerilor și de 
modul în care se pregătesc a- 
ceștia.

Conducerea tehnico-admi- 
nistrativă a sectorului a luat 
unele măsuri importante în 
urma publicării articolului. 
Astfel, s-au dat instrucțiuni 
mai precise de elaborare a 
oțelului în cuptoare, s-au pus 
în funcțiune ecranele pentru 
uscat oalele de turnare, s-a 
eliminat turnarea cu oala de 
mină, a fost întărit controlul 
de recepție a materiilor pri
me, precum și controlul 
faze de operații, O grupă 

» tehnologi, creată de curînd, 
primit sarcina să analizeze zil
nic comportarea pieselor 
atelierele prelucrătoare și 
cazul apariției, la uzinaj, 
unor defecte de turnare, să 
măsuri pe loc. Tn același țimp, 
a fost stabilit un loc special 
pentru turnarea turboburilor 
și pentru uscarea mai 
a formelor în care se 
acestea.

Comitetul U.T.M. al 
de utilaj petrolier-Tîrgoviște 
consideră critica făcută prin 
ziar un sprijin concret pentru 
activitatea sa. Sintem con
vinși că, în urma măsurilor 
luate pînă acum, cît și a al
tora ce se vor lua pe parcurs, 
vom reuși să-i antrenăm mai 
activ pe toți tinerii la acțiu
nile care sînt organizate în 
scopul ridicării nivelului lor de 
pregătire profesională pentru 
a contribui astfel într-o mai 
mare măsură la îmbunătățirea 
calității produselor”.
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Uzinei

COMITETUL U.T.M.
Uzina de utilaj petrolier 
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Ceremonie de iarnă"
1 se pare potri
vit, de bun augur, 
că cei mai mulți 
tineri poeți nu 
„ilustrează", nu 
versifică comod 
pe teme date, 

aceasta pentru simplul și 
poezia e 

de a crea 
pur și simplu în 
Deocamdată, tinerii

Și 
vechiul motiv că 
în puterea lor 
Și nu 
teme, 
poeți, și în primul rînd Ana 
Blandiana. Ion Alexandru, 
Adrian Păunescu, Gabriela 
Melinescu au o cu totul re
marcabilă capacitate de a se 
mărturisi pe sine, în care stân
găciile, îngroșările de voce, o 
anume naivitate estetică (pă
rerea mult acreditată că ar
monia e nearmonioasă, că 
prozodia trebuie să aibă efect 
de șoc etc.) toate acestea, ne
exagerate cu ostentație țipă
toare, fac și ele parte dintr-o 
structură incongruentă în to
tul ei .Nu vom găsi în versu
rile acestora aerul ceremonios 
al candorii simulate, după 
cum, ironizînd falsele pudori, 
poeziile lor sînt pline de tul
burătoarele semne ale deve
nirii ființei afective, senti
mentale. întreg volumul Ga
brielei Melinescu (care nu e 
deloc „ceremonios", titlul fi
ind mai degrabă polemic) 
transcrie cu rară gingășie ulu
itoarea metamorfoză a cenu- 
șăresei jinduitoare și nu prea

de prima aventură sentimen
tală cu „băiatul acela" pe 
care-1 „aștept ta gările toate 
să vie". Sentimentul copleșitor 
al acestei ipostaze — urmări
tă în situații mai curînd do
mestice decît solemne — este 
acela pe care-1 are naivul la 
spectacolul demachierii ac
torului. Ambiția băiețandrului 
de a rămîne el însuși — adică 
eroic, spectaculos îneît „aerul 
urca uimit în jur / cu soarele 
încremenit în vest" — devine 
la un moment dat, la „o vîrs- 
tă anume", inutilă și revela
ția gratuității produce redi- 
mensionarea terestră a pro
porțiilor: „Dar s-a trezit în 
parc străin / nepăsătoare fe
tele plecară, / ciudat se depăr
taseră copacii / și se simțea ca 
un soldat dezonorat, / fără 
centură, fără epoleți, / erau 
genunchii triști și a ieșit / pe 
poarta unde trec ceilalți bă
ieți". Altădată, „necazul" e 
produs de dispariția unui de
cor al candorii zburdalnice: 
„Ud de lacrimi mi-este tot o- 
brazul, / nu pot să mă-nfrîng 
deși sînt om, / m-a cuprins în 
chingă strîns necazul, / a tăiat 
vecinul meu un pom..." Nu un 
pom oarecare, însă, ci un su
port de visări juvenile: „Eu 
mergeam rîzînd s-adun în 
bluză / de pe creangă cea mai 
naltă floare, / să-ntîlnesc pe 

frunze-o buburuză / printre 
ramuri stele căzătoare, / să

ghicesc în taină, peste noap
te, /, cînd voi ști că visul nu 
mai vine, / zvonurile ee le-au 
spus în șoapte / florile din 
bluză despre mine". Și aia, ca 
și în multe alte locuri, surprin
de plăcut simplitatea expresiei 
tonul fiind lipsit de orice ar
tificiu. Romanța sentimentală 
se potrivește foarte bine a- 
cestor stări delicate, „minore ' 
și nu prea, pe care le trăiește 
cu dureroasă uimire, cu acei 
caracteristic dor neștiut de 
iubire. Ar fi să exagerăm însă 
spunînd că universul senti-

o lirică de idei, cită vreme 
preocuparea în această fază a 
virstei ei lirice e pentru radio
grafierea unor delicate senti
mente și trăiri nedeslușit par
curse de dorul de iubire. Ce o 
ferește de sentimentalismul 
minor, dindu-i și nota perso
nală, e secreta polemică cu 
romanța clasică, o mimare 
foarte subtilă a mijloacelor 
acesteia. De aici senzația acu
tă, la o lectură de ansamblu, 
că stările juvenile de care 
luăm cunoștință stat tratate 
cu o nuanță critică, sau ușoa-

CRONICĂ LITERARĂ
mental transmis în aceste 
atît de frumoase versuri e în 
totul lui minor. Există în a- 
cest volum poezii care fac sen
sibilă o atitudine lirică mai 
puțin lesne de străbătut de 
cum s-ar crede și, oricum, 
poeta adevărată, care e Gabri
ela Melinescu, chiar dacă ne- 
păsătoare de convenții, a ob
servat pericolul unui senti
mentalism minor. Acesta plu
tește peste tot și ar strica în 
mod real nu doar citeva poe
zii dacă n-ar fi privit într-un 
anume fel. E drept, deo
camdată cu greu se poate 
vorbi la tînăra poetă de

ră distanțare care le anulează 
gravitatea, patosul sentimen
tal. Caracteristic pentru acest 
mod de a evita patosul de
clarat, care aici ar fi fost de 
prost gust, mi se pare avertis
mentul plin de candoare dis
cretă din „Scrisoare" („Azi îți 
scriu, / mult mi-e dor de 
prispă și de citai / Să nu uiți 
că eu ca și-altă dată / la ciș
mea beau apă tot din miini"). 
„Cumulul de emoții" care e 
poeta. adică ansamblul acelor 
strigăte pe care le dau senti
mentele unei vîrste presimți
te, a adolescenței, e o situație, 
deloc particulară, a tuturor

celor 
n-au, 
re de 
mă cu „toată gura", însă un 
remarcabil simț estetic fil
trează, în cele mai fericite ca
zuri. emoția. în cazul Gabrie
lei Melinescu un anume sen
timentalism feminin e silit să 
se supună viziunii estetice a 
poetei, să se adapteze unei 
formule în care adesea hiper
bola de fin umor are rostul 
digului care împiedică revăr
sarea informă. Chiar și un de
clarat „cîntec cu toată gura" 
în care febra erotică pare să 
fie de o sinceritate absolută, 
explozivă, trebuie privit cu 
atenție pentru că, în fond, 
e lipsit de gravitate, poeta în
săși tratîndu-1 ca pe o îneîn- 
tătoare grandilocvență senti
mentală și atît: „A rămas, 
mireasă părăsită, / fără tine, 
casa goală. / Aș putea cu 
trupul meu dansînd / să-i îm
podobesc frumos pereții. / 
Sînt bolnavi obrajii mei de 
dor. / ARDE TOT PĂMINTUL 
UNDE TREC BĂIEȚII, (s.n ). 
Din toată exaltarea sentimen
tală, dintr-o reală senzație a 
simțurilor 
mai puțin adevărul confesiei 
directe cît distanțarea nuan
țată, ușor ironică de ipostaza 
fetei cu obrajii „bolnavi de 
dor".

Privit cu circumstanța su
gerată chiar de poetă, uni-

mai tineri poeți care 
în general, falsa pudoa- 
a se reține. Ei se expri-

umflate rămîne

versul afectiv al vîrstei mino
re ne apare ca o oglindă 
contemplată cu destul umor, 
fără a o lipsi de autenticita
tea care-i este proprie, dar e- 
fectele neașteptate nu ies din 
razele răsfrînte de luciul a- 
cestei oglinzi, ci dintr-o subti
lă îngînare estetică a proprie
tăților unui univers în fond 
foarte gingaș, de o delicatețe 
sporită cu cit expresia lui e 
„cîntecul cu toată gura". E 
ușor de observat că, de fapt, 
atitudinea erotică — deocam
dată, cum s-a spus, — nu 
e unică. Sensibil alta este 
ipostaza adolescentei îndră
gostite cu adevărat și aici to
nul are inflexiunile gravității 
tulburătoare, închegînd adevă
rate cîntece. Influențele se re
simt (M. R. Paraschivescu) dar 
nu supără pentru că sînt asi
milate de o sensibilitate poe
tică nestrăină de vitalismul 
structural al poetului „Cînti- 
celor țigănești".

Substanța cărții de debut a 
Gabrielei Melinescu e în mi
tologia primelor iubiri, mai 
exact a unor iubiri abstracte, 
copilărești, iar desprinderea de 
acest țărm îneîntător o privim 
ca atare: „Decad din ce în ce 
mai rar în trupul de copil, / 
pe care-I țin sub pernă, ador
mit... / Din ce în ce mai des, 
las brațul inutil / cu degetele 
resfirate-n mit..."

C. STĂNESCU
!



Pregătiri pentru încheierea
anului de invățămiut politic

U.T.M. la sate
Au mai rămas puține zile pînă la încheierea 

anului de învățămînt politic U.T.M. la sate. în 
această perioadă, în toate cercurile politice vor 
avea loc convorbiri recapitulative. Pentru buna 
lor desfășurare, biroul Comitetului raional U.T.M. 
Rîmnicu Sărat, pe baza cunoașterii situației con
crete din cercurile politice, a stabilit unele mă
suri practice care să asigure acestor convorbiri un 
bogat conținut educativ.

în primul rînd, ne-am ocupat de pregătirea 
temeinică a propagandiștilor. în acest scop, du
minică 28 martie, a avut loc la centrul de raion 
instruirea propagandiștilor privind organizarea în 
bune condiții a convorbirilor recapitulative. Cu 
ajutorul comitetului raional de partid, la această 
instruire, lectori ai cabinetului raional de partid 
au dat consultații propagandiștilor. în cadrul 
instruirii propagandiștilor s-a insistat îndeosebi 
pe însușirea temeinică a tezelor cuprinse în De
clarația partidului nostru adoptată de Plenara 
C.C. al P.M.R. din aprilie 1964. A urmat apoi o 
expunere metodică privind sarcinile si modul con
cret de desfășurare a închiderii învătămîntului 
politic U.T.M. Cu acest prilej, am recomandat 
oa la acele cercuri care nu sînt cu lecțiile la zi 
eu sprijinul comitetelor U.T.M. re comună, să 
se organizeze săptămînal expuneri și convers r

în continuare, instruirea propagandiștilor ’-a 
desfășurat pe forme de învițăirfnt; »-au dat 
consultații asupra problemelor principale pe care 
se vor baza convorbirile lecapitillative: ..P.M.R. 
conducătorul nostru iubit”. „Politica P.M.R. de 
dezvoltare continuă și multilaterală a agriculturii 
șocialiste”, „Atitudinea socialistă fați de m—oi, 
expresie a neii morale a tineretului nostru' și 
altele.

în vederea bunei desfășurări a consxjrbirilor 
recapitulative, toți membrii biroului comitetului 
raional, activiștii, membrii comisiei de învață- 
mînt politic vor ajuta practic două sau trei 
cercuri politice, uimind ca apoi să participe la 
prima adunare generală V.T.M. a organizația de 
bază respective în care se va anabza cum s-a 
desfășurat învătămintul politic și sa vor stabili 
activitățile ce vor fi organizate pe perioada de 
vară în scopul continuării muncii de educare po
litică a tinerilor. Activiștii cu cea mai bogată ex
periență vor fi repartizați să ajute caturile de 
învățămînt politic din comunele de cîmp, unde 
campania de primăvară a și început, astfel ca 
aceste convorbiri recapitulative să nu stânjenească 
cu nimic bunul mers al lucrărilor agricole de pri
măvară.

tico-ideologice, să se formeze ca cetățeni de 
nădejde ai patriei noastre socialiste.

LIANA ZAMFIR 
propagandistă

Principalul 

sa invete

tinerii

Aspect de la mitingul din Capitală
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CONSTANTIN DINU 
«ecretar al Comitetului raional 

Hm. Sărat al UTM

In strinsă legătura

cu munca si viata

pe

îi ajutăm 

cursanti
cercul de studiere a Statn-

recapitu-

comitetul 
cele două 

teme •

Pînă acum, in
tului U.T.M. din cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Boldu. s-au predat toate 
lecțiile și au avut loc toate convorbirile. 
Ne-a rămas deci timp suficient pentru pre
gătirea temeinică a convorbirilor 
lative.

Pe baza îndrumărilor date de 
raional U.T.M., no» vom dezbate în
ședințe recapitulative următoarele 
„Partidul Muncitoresc Romin — condueăto^-l 
nostru iubit" și „U.T.M. — ajutor a'. c-ft-i-.- 
lui în educarea comunistă a tjneretvtâ- 
Munca de pregătire a convorbirilor recarit - 
lative îmi este mult ușurată de fapt-.' ee . '*• 
tot timpul anului, tinerii s-au pregăti: cu 
răspundere. Multi tineri, printre care 
Georgel Pîslaru, Bifa Ungureanu și a’-tâi. care 
au participat cu regularitate la toate err:;- 
nerile și convorbirile de ptnă cur si-au i—.- 
bogățit simțitor cunoștințele politice fiind 
primiți de curind în rindurde 
noastre.

In această perioadă îi ajut pe tineri să- si 
revadă notițele ; mi-am propus să-t ajut mai 
mult să se pregătească în special pe cei care 
au avut unele greutăți în cursul anului de 
studiu. Totodată, cu sprijinul tovarășului in
structor al comitetului raional de partid si 
al tovarășului instructor al comitetului raio
nal al U.T.M., vom acorda tinerilor cite o con
sultație la fiecare din temele amintite. Pen
tru tema a doua, comitetul U.T.M. a mai sta
bilit ca înaintea convorbirii să organizăm o 
întîlnire cu cîțiva tovarăși, cadre de condu
cere în cooperativa agricolă de producție, 
foști utemiști, care să vorbească tinerilor des
pre ce a însemnat în viața lor Uniunea Tinere
tului Muncitor, cum i-a ajutat orpcnizația ■- 
crească, să-și îmbogățească cunoștințele poli-

*.e=si :

URMĂRI DIN PAQ. I
După șase luni 
de studenție...

și care nu — a sugerat condu
cerii institutului o măsură prac
tică: prezentarea în fața studen
ților din anul I a planului de în
vățămînt de pe tot parcursul ce
lor cinci ani de studenție.

„Rămîne un deziderat pentru 
noi — arăta tovarășul prof. ing. 
VIRGIL DRAGOMIR, prorector 
al institutului — să-i convingem 
pe studenți să-și însușească bine 
toate disciplinele predate în facul
tate și chiar să le depășească prin 
consultarea unei largi bibliogra
fii, Numai astfel vor putea să 
ajungă specialiști, cu un larg pro
fil, atît de necesari producției".

Sesiunea nu se pregătește 
în sesiune

Studenții anului I de la Fa- 
ultatea de instalații și utilaj au 
lat în sesiunea din iamă trei 
■xamene: la analiză, descriptivă 
;i chimie. Dar rezultatele nu sînt 
îmbucurătoare.

în consfătuire s-a arătat că 
principala cauză a rezultatelor 
slabe trebuie căutată în neres- 
pectarea verigilor zilnice ale în
vățăturii. „Asaltul" în sesiune 
pentru recuperarea timpului pier
dut s-a dovedit a fi în cele mai 
multe cazuri inutil. Așadar, de
pinde de răspunderea cu care în
vață fiecare student, de conștiin
ciozitatea cu care respectă fie
care etapă a studiului. Dar și co

lectivul are un cuvînt important 
de spus. GHEORGHE GEAMĂ- 
NU din anul I al Facultății de 
construcții de căi ferate, drumuri 
și poduri spunea că „cei mai 
mulți dintre colegii săi au ob
ținut rezultate bune și foarte 
bune în sesiunea din iamă. Un 
aport prețios și-a adus aici co
lectivul, care a stimulat răspun
derea tuturor studenților față de 
învățătură, a cerut fiecărui stu
dent să se pregătească temeinic, 
să muncească continuu. Dar noi 
am primit și o frumoasă pildă de 
colegialitate de la studenții din 
anul IV. între noi și aceștia s-a 
stabilit o trainică colaborare, s-au 
stabilit relații de prietenie. Am 
organizat împreună seri tehnico- 
științifice, acțiuni cultural-artisti- 
ce, am fost invitați să participăm 
la adunările generale U.T.M. din 
anul lor, membrii comitetului 
U.T.M. din anul IV ne-au aju
tat să organizăm mai bine acti
vitatea organizației U.T.M. din 
anul nostru. în anul IV dom
nește o atmosferă generală 
de studiu, de seriozitate, există 
un impuls colectiv spre o activi
tate plină de răspundere. Cu aju
torul colegilor din anul IV am 
reușit să imprimăm aceste trăsă
turi și colectivului nostru. Crcîn- 
du-se o asemenea atmosferă se
rioasă de muncă, în colectivul a- 
nului nostru frecventarea regulată 
a cursurilor, pregătirea fiecărui 
seminar, studiul zilnic au intrat 
în obișnuința fiecăruia dintre 
noi".

Exemplul acesta este foarte 
concludent, iar experiența poate 
fi extinsă, mai ales în acei ani 
I unde, cum se arăta în consfă
tuire, au prins rădăcini sfaturile

unor „binevoitori” dm «ari nui 
mari, adepți ccnvmși «i -princi
piului” că sesunea sa poate pre-

Totul depinde 
de pasiunea pentru 

profesia aleasă

în ultimă instanță, s-a spus la 
consfătuire, interesul arzător 
pentru profesia aleasă hotărăște 
și succesul la învățătură. Si an 
confirmat-o nenumărate exenrnle: 
DOINA MATEI — anul I al 
Facultății de instalații și utilaj — 
a hotărit încă din dasa a IX-a să 
devină inginer constructor. Cele 
trei note de 10 obținute în prima 
sesiune de examene vin să-i con
firme că nu s-a înșelat alegin- 
du-și această profesiune. Rezul
tatele obținute mai confirmă că 
pasiunea ei pentru viitoarea spe
cialitate a ajutat-o să biruie greu
tățile inerente începutului, să-și 
imprime de la începutul facultă
ții un ritm de muncă susținut. 
Asemenea confirmări au primit 
mulți dintre studenții anului I.

— Eu am dat examen la Fa
cultatea de electronică. Nu am 
obținut media de trecere și... ia- 
tă-mă student la construcții. 
Vorbea DINU DEMETRESCU 
din anul I al Facultății de geo
dezie și sistematizare. S-a intim- 
plat însă că odată ajuns în fa
cultate, cu sprijinul tovarășilor 
profesori, al colegilor din anii 
mai mari, care ne-au vorbit des
pre frumusețea profesiunii alese, 
să descopăr că geodezia este un 
domeniu extrem de interesant, 
că deschide în fața specialistului 
un cîmp de activitate vast, o

Să înceteze 
acțiunile agresive 

ale S.U.A. in Vietnam!
Mitingul din Capitală
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mai sînt și alții care au ajuns 
studenp ai insttetuiui datorită 
unui înmii concurs de impre- 
jisări. Au trecut pnn coocunul 
ce acnznere. pe carnetele lor de 
stndeeti sint trecute în general 
note bune obținute la primele 
examene. Erie și aceasta o do
vadă a interesului lor pentru 
spedahtatea în care se pregă
tesc. Cum s-a transformat întâm
plarea în pasiune, cum au fost 
ciștigați acești tineri pentru pro
fesiunea de inginer constructor ? 
Mai întii cunoscîndu-se exact 
dacă au ajuns studenți ai in
stitutului. din întimplare sau 
în urma unei botărfri mult cum
pănite. Ovidiu Ianculescu, Lucia 
Otlăcan, Nicolaie Zare au vor
bit despre munca atentă desfă
șurată de cadrele didactice, îm
preună cu organizația U.T.M. și 
asociațiile studenților, pentru a-i 
apropia pe cei mai tineri studenți 
de profesiunea aleasă. S-au citat
și cîteva acțiuni concrete organi
zate In primul semestru, acțiuni 
pe care le doresc continuate. Au 
fost invitați în mijlocul celor din 
anul I specialiști de pe Șantierul 
de Ia Porțile de Fier, din insti
tute de proiectări, s-au organizat 
vizite pe șantiere și în institute 
de proiectări, s-au amenajat în 
toate facultățile panouri care pre
zintă realizări actuale în con
strucții, s-a amenajat „colțul ab
solventului” (unde se publică 
scrisori de la foști absolvenți ai 
institutului) etc. Toate acestea 
i-au ajutat pe studenții anului 1 
să dobîndească o viziune de an
samblu asupra viitoarei lor profe
siuni. Și, cum spunea LUCIA 
OTLĂCAN „ne-a captat inte
resul pentru viitoarea profesiune
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Miercuri după-amiază a a- 
vut loc în Capitală un miting 
de protest în legătură cu ac
țiunile agresive ale S.UA în 
Vietnam. Cei prezenți, membri 
ai Comitetului național pen
tru apărarea păcii și ai Co
nți telului orășenesc de luptă 
pentru pace — muncitori, oa
meni de știință, artă și cultu
ră, funcțicaari, militari, pen
sionari, studenți — s-au adu
nat în sala Lectoratului Cen
tral pentru a-fi exprima ast
fel indignarea și profunda în
grijorare in legătură cu agre
siunea S-U-A. împotriva R. D. 
ATeutam, eu intervenția ame
ricani in treburile mxeme ale 
Vietnamului de sud.

Mitingul a fost deschis de 
acad. Dumitru Dumitrescu 
secretar-nrim al Academie: 
R. P Romine, președintele 
Comitetului orășenesc de luptă 
pesnu pace.

Au luat euvintul Nestor Ig
nat. președintele Uniunii Zia- 
rifriicr din R. P. Raenlnă. 
acad- dr. Th Bursaele. munci
torul Dumitru Ion de la Uri
nele J3 August*. scriitorul 
Tttus Popovici. studenta Mau
ra Constantinescu de la Insti
tutul Medi>eo-Farmaceutîc și 
generahri-cc Ionel in rezervă 
Eie Crețulescu. vicepreședin
te al Ceemtecuhn organiza tone 
a! veteran-lar dm războiul 
antifascist. Vorbitorii au con
damnat bcmbardamentel* în
treprinse de S.U-A asupra te
ritoriului R_D. Vietnam, folo
sirea gazelor toxice împotriva 
populației sud-vietnameze și 
au cerut respectarea dreptu
lui poporului din Vietnamul 
de sud de a-și hotărî soarta 
potrivit propriilor sale aspi
rații. precum și încetarea 1- 
mediată a oricăror acte con
trare păr.'. în incite.erea mi
tingului, perricipanții au apro
bat în unanimitate o moțiune 
adresată Comitetului vietna
mez pentru apărarea păesi.

Opir-ia publică dia R. P. Ro- 
mină. se spune in moțiune, a

luat cunoștință cu îngrijorare, 
și profundă indignare, de ac
tul barbar săvîrșit de trupele 
intervenționiste americane, 
prin folosirea gazelor toxice și 
a bombelor cu napalm împo
triva încercatului popor viet
namez care luptă cu eroism 
pentru independenta și liber
tatea patriei sale.

Poporul nostru, care nutreș
te sentimente de caldă priete
nie față de eroicul popor viet
namez, iși exprimă solidarita
tea și sprijinul deplin, cu 
lupta sa dreaptă.

Acțiunile militare agresive 
ale S U-A. împotriva Republi
cii Democrate Vietnam sînt 
aete de război ce nu pot fi 
justificate cu nimic, săvirșite 
împotriva unui stat indepen
dent și suveran, eeea ee con
stituie grave încălcări ale 
r imelor dreptului intemațio- 
r.aî și ale Cartei Q-N.U. Folo
sirea de gaze toxice in Viet
namul de sud reprezintă un 
act de e deosebită gravitate, 
îndreptat împotriva umanită
ții. act condamnat cu hotărîre 
de către opinia publică mon
dială. Intensificarea atacurilor 
militare agresive ale S.U.A. în 
Vietnam, constituie o serioasă 
amenințare pentru pace în 
As.a de sud-est și în întreaga 
lume.

împreună cu forțele iubitoa
re de pace din întreaga lume, 
mișcarea pentru pace din Re
publica Populară Romînă iși 
exprimă protestul hotărit față 
de folosirea gazelor toxice în 
Vietnamul de sud, condamnă 
cu energie politica agresivă a 
S.U.A. îndreptată împotriva 
R. D. Vietnam, cere să i se 
pună fără intirziere capăt, să 
se respecte acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, să fie retrase toate 
trupele intervenționiștilor, iar 
poporul sud-vietnamez să fie 
lăsat să-și hotărască singur 
soarta.

(Agerpres)

(Aprrpfw» ■

Iz .-z'zrica ..Vitzcrr.eian' din Mediaș sînt produse frumoase obiecte din sticlă, mult apreciate de 
r-~zirător:i dm tară și de peste hotare. Iată doi dintre tinerii talentați în meseria de sculptor în 

sticlă — Grette Liircz și Ștefan Pasăre

mai ales exemplul cadrelor di
dactice, atmosfera laborioasă, de 
studiu existentă in institut, în 
r.ndul studenților. Ne-am prins și 
noi, cei veniți oarecum întîmplă- 
tor in institut, în această muncă 
■ .mă de seriozitate pentru do- 
o'.ndirea specializării".

Pentru semestrul în curs se 
preconizează organizarea unor 
concursuri profesionale, studenții 
din anii I vor fi antrenați la ac
tivitatea cercului de matematică 
fizică existent în institut, se vor 
continua vizitele pe șantiere întâl
nirile cu specialiștii.

Anul I va fi ajutat în conti
nuare să folosească la maximum 
zilele studenției.

La Șantierele 
navale Oltenița

Sectorul construcții metalice 
(confecții, ansamblat) are o pon
dere însemnată în activitatea 
șantierului. Toată suprastructura 
și construcțiile metalice de Ia 
vase se execută aici la un nivel 
calitativ din ce în ce mai bun. 
Tovarășul inginer Oblu, șeful 
sectorului, ne făcea cunoscut că 
aici se execută circa 60 la sută 
din volumul lucrărilor unei na
ve. Aici, Ia mașinile de debitat, 
lucrul a fost organizat în două 
schimburi. Brigăzile de trasatori, 
lăcătuși și sudori au fost reorga
nizate pe repere sau grupe de re
pere. Prin aplicarea unor aseme
nea măsuri, activitatea de pro
ducție s-a îmbunătățit lună de 
lună. Aceasta a pennis unor bri
găzi de producție, cum sînt cele 
conduse de Mihai Gheorghe, Ma
rin Moldoveanu, Lazăr Tone, 
Radu Nicolae să obțină rezultate 
remarcabile.

Urmărind realizarea ritmică a 
sarcinilor de producție, sectoare
le tehnice de concepție au depus

eforturi pentru revizuirea pro
iectului de execuție la produsele 
comparabile (motonave de 2 000 
tone, remorchere de 500 CP și 
150 CP) în vederea îmbunătăți
rii documentației tehnice. în 
cadrul noilor soluții tehnice s-a 
pus un accent deosebit pe folo
sirea unor înlocuitori. La acope
rirea pereților vaselor se folo
sește acum cu deplin succes me
lamină. Polistirenul a luat locul 
plutei Ia izolarea conductelor și 
tubulaturei. în perspectivă se 
preconizează utilizarea de ma
trițe pentru confecționarea izo
lațiilor din polistiren. Acesta va 
asigura o productivitate a muncii 
dublă în comparație cu cea în
registrată în prezent la operația 
de izolare a tubulaturii. în fază 
avansată de lucru se află și in
stalația mecanizată de manevrare 
a navelor pe cală. Prin darea ei 
în exploatare, timpul de mane
vră și lansare a vaselor se va re
duce cu cîteva zile.

Făcînd bilanțul realizărilor ob
ținute pînă acum de către na- 
valiștii de la Oltenița, tovarășul 
inginer Constantin Pândele su
blinia contribuția pe care tinere
tul din șantier și-a adus-o la 
acestea. „Este un merit al or
ganizațiilor U.T.M. — spunea in- 
ginerul-șef adjunct — că au 
găsit cele mai bune căi de antre
nare ctt mai activă a tineretului 
în procesul de producție. Merită 
evidențiată activitatea tinerilor 
din sectorul I—construcții meta
lice, care în acest an au dovedit 
o susținută preocupare pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan. Dacă în acest sector 
toți tinerii, și aceștia formează 
majoritatea muncitorilor de aici, 
si-au îndeplinit angajamentele 
luate în întrecerea socialistă, la 
aceasta, fără îndoială, au contri
buit și organizațiile U.T.M. prin 
munca politică desfășurată in rm- 
durile tinerilor. Adăugind și ac
tivitatea desfășurată în sprijinul

ridicării calificării, tabloul con
tribuției organizațiilor U.T.M. la 
realizările obținute pînă în pre
zent se întregește și mai mult".

Așa cum a reieșit din discuții
le purtate la conducerea șantie
rului și în secții, organizațiile 
U.T.M. se ocupă cu toată atenția 
ca tinerii să participe cît mai 
consecvent la realizarea sarcinilor 
de producție. în fiecare sector, 
tinerii sînt ajutați să-și stabileas
că în întrecerea socialistă angaja
mente pe măsura posibilităților 
lor, la un nivel mediu superior 
lunii precedente. Urmărirea în
deaproape a înfăptuirii acestora 
stimulează și mai mult activita
tea tinerilor în producție. Fap
tul că organizațiile U.T.M. in
tervin operativ în rezolvarea u- 
nor deficiențe în muncă, dă un 
avînt și mai mare întrecerii so
cialiste, canalizează activitatea 
tineretului spre problemele ma
jore. Dintr-o astfel de intervenție 
s-a născut ideea montării de ven
tilatoare în compartimentele în
chise (dublu fund) a vaselor, 
prevedere care a fost cuprinsă și 
în planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Prin folosirea acestor 
ventilatoare se creează posibili
tatea ca muncitorii sudori și vop
sitori să lucreze în condiții cît 
mai bune, obținîndu-se, totoda
tă, o productivitate a muncii su
perioară.

în zilele cînd ne aflam pe șan
tier, colectivul de aici pregătea 
livrarea unei noi motonave de 
2 000 de tone, cea de-a 21-a din 
acest tip de vase fluviale. Se e- 
fectuau ultimele probe de recep
ție. Constructorii navali de la 
Oltenița vor consemna în curind 
un nou succes, care se adaugă 
la cele obținute pînă acum. Dez
voltând întrecerea socialistă, ei 
sînt hotărîți, acum, cînd intră 
în cel de-al doilea trimestru, să 
obțină rezultate care să le per
mită menținerea pe linia ascen
dentă pe care au pornit.

••—L.j I ©£T‘ _•
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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 9; 
11,15; 13,30; 14; 18.30; 21), 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 

.21,30), Melodia (orele 9.45;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21)
Soții în oraș rulează la Capi
tol (orele 9,15; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), înfrățirea între 
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; 14; 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 
cîntecelor rulează la Giu- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15). Bucegi (orele 
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), Flacăra 
(orele 10; 15,30 ; 18; 20,30).
Diavolul deșertului rulează 
la Crîngași (orele 16; 18,15 ; 
20,30). Ziua fericirii — cine
mascop — rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15; 20,30). Cîn- 
tînd în ploaie rulează la Vi- 
tan (orele 16; 18,15; 20,30).
Călătorie în centrul Pămîntu- 
lui — cinemascop — (ambele 
serii) rulează la Floreasca (ore
le 10,30; 16; 19,30). O stea cade 
din cer — cinemascop — ru
lează la Munca (orele 10,30 ; 
14,30; 16,30; 18,45; 21). Hatari 
(ambele serii) rulează la Popu
lar (orele 10; 16; 19,30). 
Mofturi 1900 rulează la Moși
lor (orele 15,30; 18; 20,30), 
Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20). Titanic vals rulea
ză la Coientina (orele 16; 
18,15; 20,30) Nevasta nr. 13 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20.30). Ghinionistul rulea
ză la Progresul (orele 15; 
17; 19; 21). Cine-i criminalul?
— cinemascop — rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
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W proteste împotriva acțiunilor PE SCURT
Comentariul zilei

agresive ale S. II. Ă în Vietnam
• în cadrul unor mitinguri, 

care au avut loc la diferite 
întreprinderi din Moscova, la 
Uzina de anvelope din Lenin
grad, la Uzina de tractoare din 
Minsk, la întreprinderile cons
tructoare de mașini din Sibe
ria, în colhozuri și sovhozuri 
din Extremul Orient, partici
pants au condamnat cu hotă- 
rîre agresiunea americană în 
Vietnam.

• La Varșovia și în alte o- 
rașe poloneze, în fabrici, uzi
ne, mine, instituții, au loc mi
tinguri în cadrul cărora parti
cipanții se solidarizează cu 
lupta poporului vietnamez și 
condamnă agresiunea S.U.A. 
în această regiune a lumii, fo
losirea bombelor cu napalm și 
a gazelor toxice împotriva pa- 
trioților, sud-vietnamezi.

locale să-și concentreze efor
turile pentru ca în săptămî- 
nile viitoare in întreaga lume 
să răsune un viguros glas de 
protest.

ROMA. — La V--j— 
Afacerilor Externe al a
avut loc schimbul -nși, 
telor de ratificare a acorduhn 
de colaborare tehnîm-g- 
fică între R. P. Boenină și 
Italia, semnat la BncureșL la 
16 iunie 1964.

Schimbul ■ r.st —.zfZ'ț oe 
ratificare a fost făcm ă» Ma
rio Zagari. si 
la Ministerul

Convorbirile
anglo-franceze

de s

• După cum transmite a- 
genția China Nouă, Federația 
Națională a femeilor din R.P. 
Chineză, Asociația Chineză 
pentru studierea politicii și 
dreptului și Asociația tehnico- 
științifică din China condam
nă cu hotărîre folosirea gaze
lor toxice de către trupele a- 
mericane în Vietnamul de sud. 
„Aceste acțiuni constituie o 
încălcare flagrantă a dreptu
lui internațional și o gravă 
provocare la adresa poporului 
vietnamez și a popoarelor în
tregii lumi".

• La Sofia a avut loc o șe
dință comună a reprezentan
ților Consiliului Național al 
Frontului Patriei, Consiliului 
Central al Sindicatelor, Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimi- 
trovist, Comitetului Național 
pentru apărarea păcii și a al
tor organizații obștești din 
R. P. Bulgaria. A fost adop
tată o declarație care condam
nă agresiunea americană în 
Indochina și cheamă opinia 
publică mondială să intervină 
cu hotărîre.

• In capitala Argentinei, 
Buenos Aires a fost organiza
tă o demonstrație de protest 
împotriva acțiunilor america
ne în Vietnam. Participanții 
la demonstrație au adoptat un 
mesaj în care cer încetarea 
imediată a intervenției ame
ricane în Vietnam.

terne al Italiei, și Mthai Ma 
rin, ambasadorul R. P 
ne la Roma.

•ă

ntiimrea de Gaulle—Wilson, 
care va avea loc începînd de 
••meri la Paris, nu este consi
derată in cele două capitale 
drept un eveniment diplomatic 
obișnuit Este vorba despre o 
reluare a dialogului anglo-fran- 
inalt după o lungă perioadă de

* ★

• La Erfurt, a avut loc șe
dința secretariatului Asocia
ției Internaționale a juriștilor 
democrați care a adresat un 
apel împotriva agresiunii ar
mate a S.U.A. și a folosirii de 
gaze toxice în Vietnam. Aso
ciația sprijină declarația Fron
tului de Eliberare Națională 
din Vietnamul de sud, din 22 
martie, bazată pe hotărîrea de 
neclintit a poporului și pe 
dreptul său imprescriptibil Ia 
autoapărare, care corespunde 
normelor dreptului interna
țional.

• Secretariatul Consiliului 
Mondial al Păcii a dat publi
cității scrisoarea deschisă a- 
dresată organizațiilor partiza
nilor păcii de prof, John Ber
nal, 
nă 
în 
țele

In scrisoare se condam- 
folosirea gazelor toxice 
Vietnam 

armate
de către for- 
americane și 

sud-vietnameze și noile a- 
tacuri săvîrșite de avioanele 
americane în Vietnamul de 
nord. Scrisoarea cheamă toate 
organizațiile partizanilor pă
cii, toate grupurile internațio
nale, regionale, naționale

Norme de drept internațional

încălcate in mod grosolan
I cțiunile agresive ale cercurilor imperialiste dm S.U.A 
| în Vietnam încalcă, sub diferite forme, principii și nor-

me fundamentale de drept internațional. Acestea inter
zic, în mod categoric, intervenția în treburile interne 
ale statelor și ale popoarelor, amenințarea cu forța și fo- 
losiea ei, încălcarea suveranității și integrității teritoriale 
a statelor. în afară de aceasta, dreptul internațional in-

terzice utilizarea ca arme de luptă a gazelor toxeie sau a altor sub
stanțe otrăvitoare.

Intervenția sau amestecul în treburile interne este contrară dispo
zițiilor Cartei O.N.U. (articolul 2, paragraful 7) care, deși se referă 
numai la obligația Organizației Națiunilor Unite de a nu interveni 
în chestiuni care intră în mod esențial în competența internă a unui 
stat, au un caracter general, aplidndu-se și în relațiile dintre state. 
Dispozițiile Cartei O.N.U. nu fac decât să exprime un principiu de 
bază al relațiilor internaționale, principiul neintervenției sau al ne
amestecului în treburile interne. Acțiunile S.U.A. în Vietnam neso
cotesc întrutotul acest principiu.

Agresiunea este, de asemenea, expres interzisă tot în Carta O.X.U., 
și anume în articolul 2, paragraful 4, care arată că statele membre 
ale O.N.U, se vor abține, în relațiile lor internaționale, de la ame
nințarea cu forța sau de la folosirea ei împotriva integrității terito
riale ori independenței politice a vreunui stat. Reamintim că războiul 
de agresiune a fost interzis încă prin pactul Briand—Kellogg din 
27 august 1928. Pe baza dispozițiilor acestui pact, statutele tribuna
lelor internaționale militare de la Niirnberg și Tokio au definit agre
siunea ca o crimă internațională, ca o crimă împotriva păcii. Astfel, 
în statutul Tribunalului Militar Internațional de la N'iimberg se arată 
că dezlănțuirea sau purtarea unui război de agresiune sau a unui 
război cu violarea tratatelor, a garanțiilor sau acordurilor internațio
nale reprezintă o crimă contra păcii.

Pe baza tocmai a acestor prevederi, Carta Organizației Națiunilor 
Unite cere statelor membre ca în relațiile lor internaționale, cu orice 
stat, să se abțină de la amenințarea cu forța sau de folosirea ei.

Este evident că bombardarea de către aviația americană a terito
riului R. D. Vietnam reprezintă o nesocotire totală a dispozițiilor 
Cartei O.N.U. și ale celorlalte convenții internaționale care au con
sacrat principiul neagresiunii.

Asemenea atacuri sînt îndreptate împotriva integrității tentonale 
și suveranității R. D. Vietnam. De aceea, pe lingă caracterul l?r de 
acte de agresiune, ele constituie, totodată, încălcări ale altor print.r 
fundamentale ale dreptului internațional contemporan și anume ale 
principiului respectării suveranității și integrității teritoriale a rtate- 
lor. Toate aceste principii și-au găsit consacrarea atit în Carta Orga
nizației Națiunilor Unite, cit și în alte acte internaționale, ram rin*, 
de exemplu, declarațiile conferințelor internaționale ale țărilor nean
gajate, de la Belgrad din 1961 și de la Cairo din 1964.

Prmciipile neintervenției, neagresiunii, respectării suverar iiă'n: j: 
integrității teritoriale sînt principii ale coexistenței pașnice, care in
stituie temelia dreptului internațional contemporan. Aceste prine^S 
au fost recunoscute de toate statele. Ele sînt principii ale Carte: 
O.N.U., reafirmate în repetate rezoluții ale Adunării Generale, adop
tate în unanimitate.

Acțiunile cercurilor agresive împotriva R. D. Vietnam cooteasie 
astfel celor mai elementare norme juridice aplicabile în relațiile inter
naționale, norme care urmăresc să asigure menținerea păcii și secn- 
rității popoarelor.

Gravitatea acestor acțiuni a fost sporită printr-o nouă încălcare fia- 
grantă a dreptului internațional și anume prin folosirea gazelor toxice 
în Vietnamul de sud, împotriva forțelor patriotice. Utilizarea gazel;: 
asfixiante, otrăvitoare, a lichidelor toxice și a altor substanțe similare 
a fost interzisă de numeroase convenții internaționale cu privire Ia 
regulile de purtare a războiului. In anul 189Ș și 1907, în cadrul celor 
două conferințe de la Haga care au adoptat numeroase convenții in
ternaționale cu privire la purtarea războiului, s-a prevăzut expres 
(prin Declarația conferinței de la Haga din 1899 și în Convenția a 
IV-a de la Haga din 1907) că se interzice folosirea armelor și pr - 
iectilelor otrăvite sau care răspîndesc gaze asfixiante. După primul 
război mondial tratatul de la Washington din 1922, ca și protocolul 
de la Geneva din 1925 privind interzicerea folosirii gazelor asfixiante 
otrăvitoare și a altor gaze, precum și a mijloacelor bacteriologice de 
război, au prevăzut, de asemenea, obligația statelor de a nu recurge 
la asemenea arme. Interdicțiile cuprinse în toate aceste convenții au 
fost respectate în cel de-al doilea război mondial chiar de Germania.

Intervenția și agresiunea americană în Vietnam nu numai că în
calcă normele internaționale la care ne-am referit mai sus, ci înseși 
obligațiile asumate de S.U.A. prin semnarea acordurilor de la Genex-a 
din 1954 cu privir° la Indochina, acorduri care garantează suverani
tatea și integritatea teritorială a statelor din peninsula indochineză. 
interzice amestecul în treburile lor interne, amplasarea de trupe și 
baze militare străine în această peninsulă.

Opinia publică mondială condamnînd cu indignare fărădelegile să
vîrșite de cercurile agresive imperialiste în Vietnam, dă glas și con
științei juridice a popoarelor care și-a găsit expresia în principiile și 
normele de drept internațional, a căror respectare constituie o con
diție esențială a menținerii păcii și securității internaționale.

de la Geneva din 1925 privind interzicerea folosirii gazel 
otrăvitoare și a altor gaze, precum și a mijloacelor bact<

dr. AL. BOLINTINEANU
șef al Sectorului de drept internațional public din Institutul 

de Cercetări juridice al Academiei R.P.R.

• Uniunea națională a stu
denților francezi, Uniunea 
sindicatelor C.G.T. din Paris 
și din departamentul Sena, 
Liga drepturilor omului și alte 
organizații s-au solidarizat cu 
apelul lansat de Mișcarea na
țională pentru pace, în favoa
rea organizării la 6 aprilie a 
unei zile de acțiune pentru 
pacea în Vietnam.

Intr-o scrisoare adresată 
Mișcării naționale pentru pa
ce, Jean Paul Sartre scrie : 
„Trebuie să ne alăturăm des
chis prietenilor noștri vietna
mezi, antrenînd in Franța și 
în Europa întreagă o vastă 
mișcare de protest, care să o- 
blige guvernele țărilor occi
dentale să se desolidarizeze in 
mod public de agresiunea a- 
mericană.

• O delegație din partea a 
3 000 de lucrători ai ziarelor 
londoneze a făcut o vizită la 
reședința oficială a primului 
ministru 
pentru 
sprijinirii 
britanic a acți: 
Unite în Vietnam.

britanic, Wilson, 
a protesta împotriva 

de către guvernul 
nilor Statelor

• D. N. Aidit, președintele C.C. 
al P. C. din Indonezia, a de
clarat că „poporul indone
zian. care consideră războiul 
agresiv al S.U.A. în Vietna
mul de sud drept o agresiune 
împotriva sa, nu va pregeta 
să intensifice sprijinul pentru 
poporul vietnamez, 
acestuia împotriva 
liștilor americani".

Un nou atac

in lupta 
imperia-

ai S. U. A. împotriva
R. D. Vietnam

HANOI. — Intr-un mesaj a- 
dresat președintelui Comisiei 
Internaționale de Supraveghe
re și Control, colonelul Ha Van 
Lau, șeful misiunii de legătu
ră a înaltului comandament al 
Armatei Populare Vietnameze 
arată că la 31 martie, nume
roase valuri de avioane turbo
reactoare și turbopropulsoare 
americane și sud-vîetnameze 
au pătruns in spațiul aerian al 
R. D. Vietnam și au branbar- 
dat regiuni populate situate 
de-a lungul răitor de comuni
cație și cursurilor de apă dm 
provinciile Nghe An. Ha Tmh 
și Quang Binh. Primele ra
poarte arată că unitățile Ar
matei Populare Vietnameze au 
doborit 12 avioane și au ava
ria multe altele.
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PE SCURT

Bonn:

Divergentele

eez la nivel i u „
rxțrnni și de animozitate declarată. întreba
rea care se pune in comentariile apărute 
zriele acestea in presa franceză și engleză 
este dacă întrevederile dintre cei doi oameni 
poHiri vor putea să constituie începutul 
soar reiațn destinse și a unei etape noi în 
raporturile dintre Paris și Londra. La această 
.urecare nu se dau răspunsuri categorice, 
«zarva și prudența fiind principalele carac- 

terstxi ale pronosticurilor făcute. Se arată, 
<ie ptkiă. că momentul in care s-a anunțat 
vxu primului ministru britanic la Paris se 
ieosebea mult de perioada în care vizita are 
he. Ir. viața internațională au survenit eve- 
r.mentr noi care, intr-un fel sau altul, afec
tează politica celor două state.

‘i:’"-ia convorbirilor este foarte vastă. O 
corespcoâciță din Londra a agenției REU
TER. refezndu-se la surse informate, scria 
că pcwipaleie probleme ce urmează să fie 
saccate in cadrai convorbirilor de la Paris

sînt: situația din Vietnam, relațiile Est-Vest; 
relațiile Angliei cu Europa occidentală. Con- 
cretzind acest ultim capitol și completîn- 
du-1 cu alte probleme colaterale, ziariștii en
glezi presupun că X’or fi abordate și problema 

_ germană, Uniunea politică vest-europeană, 
.'probleme ale NA.T.O., situația din Africa 

și Orientul Mijlociu. In sfîrșit, chestiunile 
colaborării bilaterale vor fi evocate de oa
menii de stat francez și englez.

Faptul că la întrevederile de la Paris 
„nu se așteaptă rezultate concrete" (REU
TER), se motivează prin distanța pozițiilor 
celor două țări în chestiuni ca situația din 
Vietnam și problemele N.A.T.O., inclusiv re
lațiile interoccidentale în ansamblul lor. A- 
gresiunea americană în Vietnam a pennis 
in ultimele săptămîni să se remarce, cu mul
tă pregnanță, echivocul poziției britanice, 
echivoc care s-a transformat treptat într-o 
sprijinire a politicii americane în respectiva 
regiune. Ziarul francez „LA NATION" scria 
în acest sens că guvernul britanic „este 
obligat să țină seama de poziția americană 
in Vietnam". După cum se știe, poziția en
gleză este dezavuată în opinia publică din 
Anglia, presa britanică publicînd în ultimul 
timp o serie de articole care cer guvernului 
Wilson o reconsiderare a poziției sale față 
de agresiunea americană în Vietnam. Unele 
ziare, ca de pildă, „SUNDAY TIMES", ara
tă că în cercuri ale opiniei publice engleze 
se cere desolidarizarea politicii britanice „de 
un război din ce în ce mai bestial". Or, sin
gura „inițiativă concretă", despre care se 
vorbește la Londra în această problemă, este 
trimiterea cu o misiune specială a fostului 
ministru de externe Gordon Walker în o 
serie de țări asiatice. Declarațiile oficiale și 
documentele publicate la Londra aderă însă, 
în realitate, la cursul agresiv al politicii 
americane.

La Paris, în schimb, există o altă optică. 
O serie de telegrame recente din Franța 
subliniau că cercurile politice franceze con-

sideră 6a războiul dus de americani în Viet
nam este o acțiune periculoasă. „Oficialită
țile guvernamentale franceze condamnă in
tensificarea de către S.U.A. a luptelor din 
Vietnam" (D.P.A.). Este greu de presupus 
în aceste condiții o apropiere a pozițiilor.

Nici sfera problemelor relațiilor interocci
dentale nu oferă prea mult optimism. Rela
țiile cu Statele Unite din interiorul N.A.T.O. 
sînt concepute în mod diferențiat la Paris 
și Londra. Acțiunile britanice, inclusiv pro
iectul de creare a unei forțe nucleare atlan
tice, care se apropie în domeniile sale esen
țiale de proiectul american al F.N.M., au 
stîrnit în mai multe rînduri nemulțumirea 
Franței. Politica franceză, dimpotrivă, con
tinuă să-și mențină punctul de vedere pri
vitor la raporturi bazate pe egalitate în 
N.A.T.O. „Pentru de Gaulle singura Europă 
posibilă este cea în care țările și-ar păstra 
suveranitatea și care și-ar afirma uneori cu 
vehemență independența lor față de S.U.A." 
(„EXPRESS").

La fel par să se prezinte aspectele legate 
de raporturile Angliei față de Piața comună. 
Nici în acest domeniu observatorii nu pre
văd o cotitură spectaculoasă.

Rămîn deci relațiile bilaterale. în acest 
domeniu s-a înregistrat o anumită amelio
rare după ce Anglia a anunțat că revine asu
pra proiectului avionului supersonic „Concor
de". La Paris s-au exprimat unele voci care 
preconizează elaborarea și a altor proiecte 
care, alături de „Concorde" și de hotărîrea stu
dierii posibilităților pentru un sistem de co
municații peste Canalul Mînecii, s-ar putea 
concretiza în producția unor tipuri de avioa
ne sau alt armament comun anglo-francez.

Comentatorii occidentali căițe admit posi
bilitatea unei confruntări utile la Paris, ex
clud, totuși, o cotitură bruscă în relațiile 
dintre cele două țări cu implicații asupra 
problemelor internaționale mai largi.

P. NICOARĂ

din viata tineretului lumii

zona Adriaiitii și Cipru

il a trei cocii:

ramini a avut o întîlnire cu 
studenții Institutului mecanb- 
electrotehnic din Sofia.

Miercuri după-amiază. con
ducătorii și unii membri ai de
legațiilor participante la întîl
nire au fost primiți de Jivko 
Jixrkov, membru al Biroului 
Politic al P.C.B.. și prim-vice- 
președinre al Consiliului de 
Miniștri. In cinstea delegațiilor 
Si participanților la întîlnire a 
fost oferită o recepție.
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DANEMARCA. — In orașul Krusaa, din apropierea irontierii cu 
R.F.G., tinerii din localitate s-au culcat pe șosele pentru a îm
piedica trecerea unor unități motorizate vest-germane care tre

buiau să participe la manevre împreună cu trupele daneze

Grevă în universitățile italiene

Pra pa știa dintre guvernul franchist

si studentime se adinceste
> > i

— CONSTATĂ ZIARUL „LE MONK"

Simănu la Madnd, 232 de stu-
denți de la Facultatea de Știm- _____

din U. C. D
numele său nu a fost pomenit 
la Dusseldorf, dar oricare cu
noscător al situației poate 
subînțelege acest nume din 
fiecare frază, pe care Ade
nauer o rostește cu voce ridi
cată, cu privire la prietenia 
germano-franceză lăsată în 
paragină, la politica europea
nă care se pierde in nisip...". 
JDie Welt" precizează: ..Ade
nauer a recunoscut deschis 
că privește cu îngrijorare vii
torul partidului său".

Corespondentul U.P.I. in 
R.F.G., Wilfried Saliger, rela
tează : „In discuții particulare, 
delegații au criticat atît pe 
vechiul cit și pe noul cancelar. 
Acest lucru era de neconceput 
înainte la congresele U.C.D.“.
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R. P. UNGARĂ. — Vedere generală a orașului Dunauvaros

țe Economice ți Politice, împre
ună cu profesorii lor, printre 
cere se afla decanul facultății, 
Castaneda, s-au baricadat în lo
calul facultății, in plin centrul 
capitalei, pentru a protesta îm
potriva reținerii ilegale a dele
gation sindicali ai studenților. 
Clădirea a fost complet încercui
tă de forțele de poliție, împiedi
cau! astfel sute de studenți să 
se alăture celor din incinta fa
cultății. Au fost operate arestări. 
„Pedeapsa dată tovarășilor noștri 
din Catalonia este revoltătoare, a 
declarat un delegat al studenți
lor din Madrid. Pierderea drep
turilor de înmatriculare este o 
măsură de „clasă". Fiul unui mi
lionar va putea cu ușurință să-și 
plătească taxele de reexaminare, 
însă fiul unui modest funcționar 
sau un bursier va fi incapabil să 
facă acest lucru. Mulți studenți 
vor pierde un an de studii pen
tru că ei nu dispun de banii ne
cesari pentru această înmatricu
lare".

Vorbind de aceeași problemă, 
Romero-Robledo, avocat din 
Madrid, constată că evenimen
tele care au avut loc în ultimele 
săptămîni la Universitatea din 
Madrid și la cele din restul Spa
niei, „au scos în evidență trans
formările suferite în ultimii ani 
de Spania. Protestul studenților 
și al profesorilor care cer o re
formă profundă a vechilor struc
turi universitare — care nu mai 
corespund nevoilor actuale ale 
țării — reprezintă un adevărat 
curent democratic în rîndul aso
ciațiilor studențești. Acest lucru, 
a arătat el, deși a surprins în 
mod neplăcut unele personalități 
spaniole, ele au dat totuși marii 
majorități a spaniolilor o nouă 
doză de energie și de speranță".

-----------•-----------

Sesiunea miniștrilor
de finanțe

ai Pieței comune
BRUXELLES. — Miniștrii de 

finanțe ai Pieței comune și-au 
încheiat marți o sesiune consa
crată evamiTiării măsurilor care 
urmează a fi luate pentru com
baterea inflației din cele șase 
țări membre ale acestui organism 
economic vest-european. Miniș
trii au discutat și adoptat, în 
decursul celor două zile în care 
s-au desfășurat lucrările, reco
mandările comisiei executive de 
a limita în continuare creșterea 
cheltuielilor publice din țările 
membre la maximum 5 la sută 
pe an.
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italiene 
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și

ȚȚ niversitățile 
Ț și-au întrerupt

activitatea didactică 
științifică în sprijinul cererii 
profesorilor și studenților de 
a se proceda la o reformă a 
învățământului universitar. 
Greva, care va dura patru 
zile, este sprijinită în unani
mitate de Comitetul interuni- 
versitar din care fac parte a- 
sociațiile studențești și aso-

ciațiile asistenților și profeso
rilor universitari.

După cum s-a anunțat, la 
31 martie Parlamentul trebuia 
să discute un plan de reformă 
a învățământului, elaborat de 
ministrul învățământului, Lui
gi Gui, dar, datorită divergen
țelor existente între partidele 
din coaliția guvernamentală 
de centru-sting a, dezbaterile 
asupra planului au fost ami
nate.

Frămintările din

ansma
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Călătorii ca
re sosesc din 
Bahrein infor
mează despre 
extrema încor
dare care dom
nește în micul 
arhipelag din 
Golful Persic. 
Tulburările de
clanșate în pri
mele zile ale 
lui martie per
sistă. Mișcarea 
grevistă, de o 
amploare fără 
precedent, do- 
bîndește carac
teristicile unei 
campanii de 
nesupunere ge
nerală. Insulele 
vestite odinioa
ră doar prin
culegătorii de perle, iar mai 
tîrziu, în anii 20 ai acestui 
secol, prin petrolul descoperit, 
cuViosc o situație explozivă ca
re nu se înscrie în tiparele 
idilicelor însemnări de drume
ție ale puținilor turiști ajunși 
prin acele locuri.

Incidentele au avut ca punct 
de pornire nemulțumirea ce
lor 13 000 muncitori de la com
pania „Bahrein Petroleum 
Ltd", filială a binecunoscute
lor societăți „Esso" și „Caltex". 
Compania a decis o masivă re
ducere a forței de muncă pe 
care o folosea : 1 400 de mun
citori au fost aruncați pe dru
muri, fără nici o altă pers
pectivă de a-și cîștiga. exis
tența dată fiind starea econo
mică generală a emiratului. 
Greva a paralizat activitatea 
companiei dar conducătorii 
ei nu păreau neliniștiți. Ei se 
bazau pe posibilitatea de a 
utiliza ca spărgători de grevă 
pe șomerii iranieni sau pa
kistanezi pe care sărăcia i-a 
purtat pînă în Bahrein. Numai 
că greviștii au tăiat legăturile 
dintre Manama, capitala emi
ratului și zona instalațiilor pe
troliere de la Setra.

Lupta grevistă a găsit spri
jinul unei părți importante a 
populației. „LE MONDE" re
lata că pentru prima oară în 
istoria emiratului elevii școlii 
„Al Hidaya Al Khoulfiyah" 
s-au pus în grevă și au încer
cat să manifesteze. Interven
ția autorităților nu a pus ca
păt tulburărilor. In cursul 
ciocnirilor, greviștii au asaltat 
mai multe posturi de poliție,

capturînd arme ușoare. Cioc
nirile s-au soldat, după infor
mații, cu 20 morți.

Încordarea se menține : gre
viștii au înălțat baricade chiar 
pe străzile capitalei. Utilizarea 
forței nu s-a dovedit de na
tură să calmeze spiritele, deși 
poliția locală a fost întărită 
cu unități militare britanice 
staționate în insule. Autorită
țile locale încearcă să împie
dice răspîndirea stării de spi
rit opoziționiste. Un comitet 
instituit de guvern a recoman
dat reprimirea la lucru a 
muncitorilor concediați. Insă 
compania „Bahrein Petroleum 
Ltd" nu se grăbește să ia în 
seamă cerința formulată de 
comitet.

Temător ca mișcarea gre
vistă să nu-și amplifice re
vendicările, șeicul Issa Ben 
Selman Al Khalifa intențio
nează să ceară Marii Britanii 
recunoașterea independenței 
emiratului și angajarea de tra
tative în această direcție.

Un frate al șeicului a plecat 
la Ryad și în Kuweit într-o 
tentativă de a solicita spriji
nul monarhiilor învecinate 
pentru ideea unui Bahrein in
dependent. Aparent ar fi vor
ba de înlocuirea actualei „pro
tecții militare" britanice. In 
fapt, se încearcă a se obține 
angajarea într-o formă oare
care a regimurilor monarhice 
din Arabia saudită și Kuweit 
în realizarea unui plan al că
rui obiectiv nr. 1 constă în 
conservarea anacronicelor rîn- 
duieli din Bahrein.

M. RAMURĂ
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