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Producția marfă peste 
1000 000 lei 

Productivitatea muncii 
sarcina planificată

Gazolină peste plan 500 tone
Gaze utilizabile peste plan 11 

milioape mb

2,7 (trim. I)
563 tone (Ia 8 aprilie)
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SUPERIOARA
Continuind dezbaterea inițiată de ziarul nostru pe tema ..Școala superioară și produc

ția" ne-am adresat unor specialiști, conducători de întreprinderi solidtindu-ie să-și spu
nă părerea.- Am socotit utilă participarea acestora întrucât cunoscând atit practica in pro
ducție pe care o fac studenții cit și munca din primii ani a absolvenților au posibilita
tea să aprecieze măsura in care modul de desfășurare al practicii corespunde cerințelor 
producției, măsura in care cunoștințele însușite în facultate ajută la formarea tinăruhn 
specialist capabil să se integreze imediat și cu o cit mai mare contribuție în activitatea 
întreprinderii.

Publicăm azi cuvintul directorului general al Uzinelor ..1 Mai' Ploiești și al directo
rului tehnic al Uzinelor de utilaj petrolier din Tirgoviște. In numerele următoare ale 
ziarului veți putea urinări in continuare cuvintul unor conducători de 
dustriale, cadrelor didactice din învățămintul tehnic superior precum

conducerea organizației U.TJf. și asociațiilor studenților din aceste

intreprinderi in
și al unor cadre 
institute.

Fier vechi oțelăriilor

Dm viata
organizațiilor

li. T. M.
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Practicii

mai multă

eficacitate 1
Ing. DIMITRIE TOMOZEI
director general al Uzinelor „1 Mai’

Ploiești

în facultate, viitorul specialist tre
buie să-și însușească nu numai cuno- 

i ștînțe, ci și deprinderi — deprinderea 
■ de a folosi aceste cunoștințe, de a le a- 
f plica într-un anumit sector, într-un a- 
1 numit loc de muncă, în anumite condi

ții, determinate de nivelul dezvoltării 
tehnice a întreprinderii. Asemenea de
prinderi practice, de care depinde in
tegrarea rapidă a absolventului în ac
tivitatea întreprinderii în care va fi re
partizat viitorul specialist trebuie să și 
le însușească încă de pe băncile facul
tății. în acest fel, el nu va mai avea 
nevoie de așa-zisa perioadă de acomo
dare, va fi capabil să-și întărească, cu 
rezultate bune în producție, diploma 
de inginer, îndată ce a primit-o.

Contactul nemijlocit, permanent, cu 
producția, participarea efectivă, direc
tă la rezolvarea unor sarcini de pro
ducție, potrivit specialității în care se 
pregătesc, este singurul mijloc prin 
care studenții pot dobîndi aceste de
prinderi practice.

Practica de producție — capitol în
semnat în programa școlii superioare 
— are tocmai o asemenea menire. Și 
în uzina noastră, în fiecare an fac 
practică multi studenți de la Institu
tul politehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", Institutul de petrol gaze și 
geologie din București și de la alte in
stitute politehnice. Deși poate n-am 
făcut tot ce ar fi trebuit să facem, uzi
na s-a străduit să creeze condiții cît 
mai bune de practică, să sprijine prin 
aceasta pregătirea viitorilor specialiști. 
Realizarea programei de practică, în
tocmită de către institute, a stat și în 
atenția noastră. Urmărind îndeaproape 
activitatea studenților, în secțiile uzi
nei, nu o dată m-am simțit îndemnat să 
pun unele întrebări legate de această 
activitate. Fiindcă mi se oferă un ase
menea prilej, le pun acum. Iată-le. Dat 
fiind că fiecare perioadă de practică

(Continuare în pag. a Il-a)

Metalul supus
la efort

iși sporește

rezistenta
Ing. ION CHIVARAN 

director tehnic al Uzinelor de utilaj 
petrolier — Tirgoviște

Stai citeodată de vorbă cu cîte un in
giner, tînăr absolvent, discuți o anumi
tă situație ivită în sectorul lui, încerci 
să-l ajuți, și te pomenești, surprins, că 
el a și găsit scuze r Jiu mi s-a spus 
să fac așa ceva" sau „N-am pri
mit nici o sarcină în privința asta". în 
fața unor asemenea răspunsuri, te în
trebi, nedumerit: ce l-o fi împiedecînd 
pe tînărul acesta, proaspăt absolvent al 
facultățiL să intervină să rezolve si
tuațiile ivite în procesul de producție ? 
Lipsa de cunoștințe? în nici un caz. 
Verifici și te convingi că are cunoștințe, 
că e priceput îi spui să facă un lucru, 
și-1 face bine. De pregătirea teoretică a 
tinerilor ingineri nu ne putem plînge. 
Atunci ? întîlnindu-mă nu o dată cu 
astfel de situații, am căutat explicația. 
Iat-o : tînărului absolvent îi lipsește 
ceva foarte important — și anume în
drăzneală. Nu orice fel de îndrăzneală, 
ci aceea care se justifică nu numai prin 
cunoștințele, prin pregătirea sa teore
tică. ci și practică, îi lipsește inițiativa 
pe care i-o cere unui tînăr specialist 
orice loc de muncă. Oriunde ar fi re
partizat, specialistul trebuie să fie și să 
acționeze ca un organizator, ca un con
ducător al locului de muncă.

Cred că e necesar, printr-o in
tensă muncă educativă, să facem 
să dispară o anume tendință în 
ceea ce privește perioada de „aco
modare" a absolventului repartizat 
în producție. O asemenea acomodare 
nu înseamnă nicidecum o perioadă 
în care tînărul inginer să fie scutit de 
efort, ea trebuie, dimpotrivă, să fie o 
perioadă de eforturi maxime, stăruitoa
re, în care participarea la rezolvarea 
problemelor producției continuă să se

(Continuare în pag. a II-a)

Oțelăriile din întreaga țară 
au primit în primul trimestru 
al anului 452 000 de tone de 
fier vechi strîns de cetățeni. 
Angajamentul inițial al între
prinderii 
metalelor 
perioadă 
11 000 de 
pitală, regiunile Banat, Bucu
rești și Iași s-au colectat pes
te plan circa 6 000 de tone de 
fier vechi. Un aport deosebit 
a fost adus de colectivele ma
rilor întreprinderi construc
toare de mașini „23 August1'. 
„Vulcan" și „Semănătoarea* 
din Capitală, „1 Mai" din Plo
iești, „Progresul" din Brăila, 
de unde s-au expediat side- 
rurgiștilor cele mai mari can
tități de metale vechi. In nu
meroase instituții, cartiere, la 
sate, au fost organizate zile 
ale colectării fierului vechi, 
cu care prilej s-au adunat, de 
asemenea, mari cantități de 
metale necesare elaborării o- 
țelului.

pentru colectarea 
stabilit pe aceasta 
a fost depășit cu 

tone. Numai din Ca»

(Agerpres)

Șantierul naval din Galați.*
Se execută ultimele finisări 
la un cargou de 4 500 tone

Foto : AGERPRES

Transmite de la Țicleni
L
nc *r peste r

țererăs de o- 
f povestește 

mend-șef al schelei, VALEN
TIS GAVRILIȚĂ. Împins de pre
siunea straturilor mai puțin adinei.

te

Pe marile trasee
ale Întrecerii socialiste

— Ce acțiuni și măsuri mai 
importante au asigurat obținerea 
acestor rezultate ? — am intre- 
rat pe inginerul șef al Schelei 
Țicleni.

— Sini cunoscute deja unele 
metode aplicate pentru prima 
datf cwfcrffcW nostru de mun
ci p cere earn ânt generalizate 
m toata exploatările petroliere 
dm tară, ne răspunde toccrăful 
inginer Gacriliti. Este vorba 
de Mxctie cu apă sărată în să- 
ctamt p mjectia cu nisip pentru 
consolidarea stratului.

D.ntre celelalte măsuri care c- 
pbcate piuă la 7 aprdie au per
mis creșterea producției de țiței, 
amintim pe cele mai importante: 
eu fost efectuate 4 operații de 
consolidare a straiului cu nisip 
cuarțos, obțmindu-se de la aceste 
sonde un plat de producție de 
peste 1500 de tone; s-cu apli
cat, cu recoltate bune, 10 trata
mente ten.s-.o-actite cu detergent 
special D-5; prin reactivarea a 
4 sonde s-au dat p:nd in prezent 
peste 800 de tone de țiței; s-a 
schimbat sistemul de extracție la 
17 sonde. Și lista măsurilor apli
cate nu se rezumă numai la a- 
ccasta. Extinderea metodelor 
despre care ne-a sorbit tovarășul 
inginer șef este strins legată de 
acțiunea ce se desfășoară aici

Ing. ARTUK ION 
MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag, a U-a)

VALENTIN GAVRILIȚA, ingi
ner șef Schela Țicleni : „însu
șirea și aplicarea metodelor 
moderne de extracție constituie 
una din preocupările noastre 

permanente’

Ing. CONSTANTIN CROICU: 
„Organizațiile U.T.M. au mun
cit bine. Să vă spun rezultatul 
pe care-1 consider cel mai fru
mos ? Iată-1: în 97 de zile — 
cite au trecut de la începutul 
anului — nu a lipsit nici un 

tînăr'

Aspect de pe noua magis
trală a orașului „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej'1

Foto : AGERPRES

la

a delegației de
Stoica,Tovarășul Chivu 

membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.R., a 
primit vineri delegația de ac
tiviști ai Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, condusă de 
Bogdan Osolnik, membru al 
Comitetului Central al U.C.I., 
directorul revistei „Kommu- 
nist". A participat Arso Mila
tovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

Primirea, la care au luat 
parte tovarășii Ilie Verdeț, 
secretar al C.C. al P.M.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.M.R.. și Ion Iliescu, șefi 
de secție la C.C. al P.M.R., s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

La amiază a avut loc o 
masă tovărășească- oferită în 
cinstea delegației.

★

Seara, delegația de activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, în Gara 
Nord, delegația a fost 
dusă de tovarășii Florian 
nălache, Simion Bughici, 
Iliescu, de activiști de partid.

Au fost de față Arso Mîla- 
tovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și mem
bri ai Ambasadei.'

de 
con- 
Dă- 
Ion

(Agerpres)

la Combinatul Siderurgic Reșița

A intrat în funcțiune
o nouă linie tehnologică

Cea de-a doua linie tehno
logică a Fabricii de aglome
rare a minereului din cadrul 
Combinatului siderurgic Reși
ța a intrat în producție indus
trială. înzestrată cu mașini, 
instalații și utilaje moderne 
produse în țară și montate de 
un colectiv de specialiști de la 
întreprinderea de construcții 
și montaje metalurgice Reșița, 
noua linie tehnologică asigură 
dublarea capacității de pro
ducție a fabricii de aglomera
re. De la descărcarea minereu-

pe benzi trans- 
silozuri de do- 
amestec, banda 
unde la o teni- 
1 000 de grade

lui, care trece 
portoare în 
zare, stația de 
de aglomerare 
peratură de 
Celsius se produce aglomerat 
pentru furnal, concasorul de 
granulare, și pînă în momen
tul în care cu ajutorul funicu- 
larelor. minereul preparat ia 
drumul furnalelor — întregul 
proces de producție este com
plet mecanizat și parțial auto
matizat.

(Agerpres)

Primirea la Consiliul de Stat
a șefilor misiunilor diplomatice

acreditați în R. P. Romînă
Felicitările prezentate tovarășului Chivu Stoica
Președintele Consiliului de 

Stat al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, a primit vineri la a- 
miază pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. 
Romînă, care au prezentat fe
licitări, în numele șefilor de 
state și guvernelor din țările 
lor. pentru alegerea sa în a- 
ceastă funcție de către Marea 
Adunare Națională.

La solemnitate au luat 
parte Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, și Avram Bunaciu — 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat. Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au prezentat felicitări am
basadorii : R.S.F. Iugoslavia — 
Arso Milatovici, decanul cor
pului diplomatic, Greciei — 
Alexandre Cimon Argyropou- 
lo, R. S. Cehoslovace — Jaros
lav Sykora. Uniunii Sovietice
— I. K. Jegalin, R. P. Albania
— Răpi Gjermeni, Cubei — 
Manuel Yepe Menendez, Gha- 
nei — Emmanuel Kodjoe Dad- 
zie, Turciei — Semsettin Arif 
Mardin, R. P. D. Coreene — 
Giăn Du Hoan, R. P. Polone — 
Wieslaw Sobierajski, Finlan
dei — Martti Johannes Salo- 
mies, Indiei — K. R. F. Khil- 
nani, R. P. Mongole — Togoo- 
ciin Ghenden, R. P. Bulgaria
— Gheorghi Bogdanov, Repu
blicii Arabe Unite — Moha-

med Fahmy Hamad, Belgiei — 
Honore Cambier, R. P. Chine
ze — Liu Fan, Argentinei — 
Jose Maria Alvarez De Toledo, 
Franței — Jean Louis Pons, 
Suediei — Olof Gustav Bjur- 
strom, Italiei —Niccolo Mos
cato, Statelor Unite ale Ameri- 
cii — William A. Crawford, 
Austriei — dr. Johann Manz, 
R. P. Ungare — Jozsef Vince; 
miniștrii: ~ 
Jacyntho
— Joost 
Rijsewijk, 
Ayalon ;
ceri ad-interim ai: R. D. Ger
mane — dr. Siegfried Bock, 
Japoniei —Itaru Maruo, Indo
neziei — Wisnu, Marii Britanii
— R. Brash, R. D. Vietnam — 
Le Van Chat, Elveției — Char
les Stroele.

Decanul corpului diplomatic, 
Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
s-a adresat președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne, în numele colegilor săi, 
transmițîndu-i felicitările a- 
cestora și cele mai bune urări 
de sănătate personală, pentru 
prosperitatea poporului romîn, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre Romînia și țările ale 
căror șefi de misiuni au fost 
prezenți.

Adresîndu-se șefilor de mi
siuni diplomatice, tovarășul 
Chivu Stoica a. mulțumit cor
dial pentru bunele urări adre
sate R. P. Romîne, Consiliului 
de Stat și lui . personal, cu

Braziliei — Carlos 
de Barros, Olandei 
B. Haverkorn Van 
Izraelului — Zvi 

însărcinații cu afa-

prilejul alegerii sale în funcția 
de președinte al Consiliului de 
Stat.

La rîndul său, a exprimat, în 
numele Consiliului de Stat și 
al său personal, urări de să
nătate și succes în misiunea de 
înaltă răspundere a șefilor de 
misiuni diplomatice, precum și 
prosperitate țărilor pe care le 
reprezintă.

„Republica Populară Romînă, 
a spus tovarășul Chivu Stoica, 
angajată într-o vastă operă de 
construcție economică și soci
ală, va promova și pe mai de
parte o politică activă de co
laborare cu toate țările, pe 
baza principiilor de neclintit 
ale respectării independenței 
și suveranității, ale egalității 
și respectului reciproc, mili- 
tînd pentru dezvoltarea coope
rării internaționale și apăra
rea păcii în întreaga lume.

In încheiere, președintele 
Consiliului de Stat a asigurat 
că în activitatea lor, consa
crată dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
tarile-pe care le reprezintă și 
R. P. Romînă, șefii misiunilor 
diplomatice se vor bucura în 
continuare de întregul sprijin 
al Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

La sfîrșitul solemnității, pre
ședintele Consiliului de Stat 
și ceilalți conducători de stat 
s-au întreținut cordial cu șe
fii misiunilor diplomatice.

(Agerpres)



TIMP BUN PENTRU LUCRĂRILE AGRICOLE -
CA LA CARTE Invitație deschisă

■ ooperativa noas
tră agricolă 
producție se află 
nu departe 
poalele munților 
Coziei. De aceea, 
o bună parte din 

terenurile agricole sînt așeza
te pe pante și coline. Aceas
ta face ca unele suprafețe să 
nu poată fi lucrate mecanizat. 
Pe mai bine de 500 ha folo
sim, cu bune rezultate, utila
jele proprietate obștească. In 
vederea încadrării tuturor lu
crărilor în timpul optim și la 
un nivel agrotehnic cit mai 
bun, și în primăvara aceasta 
am luat din vreme o serie de 
măsuri. Căruțele, plugurile, 
grapele și prăsitoarele au fost 
bine reparate și, la timpul po
trivit, am început munca cu 
toate forțele. Mai întîi, am 
efectuat diferite lucrări pe ce
le 24 de hectare cu grădină 
de legume. Pe măsură ce aici 
s-ati împuținat treburile, o 
parte din atelaje au trecut la 
grăpatul griului, după ce pe 
întreaga suprafață s-au admi
nistrat cîte 100 de kg de azo
tat de amoniu la hectar. La 
toate aceste lucrări, tinerii au 
fost prezenți. Folosind uri nu
măr de 12 pluguri și tot atî- 
tea grape, 25 dintre ei, de 
exemplu, au efectuat arături
le și însămînțările culturilor 
furajere pe 40 de hectare. Lu
crarea a fost terminată cu 
două zile mai devreme. Pen
tru sporirea producției de 
iarbă, pe cele 78 de hectare 
cu pășune, tinerii au trans
portat și împrăștiat aproape 
100 tone de îngrășăminte or-

de

de

ar is

pe
Dfc

MS» M
■M

ra- 
râ-

a
s-a

ganice. Apoi, au trecut peste 
toată suprafața cu grapele cu 
dinți de fier și au insă mint a- 
t-o cu secară furajeră, ceea 
ce va duce la un spor de 1 
să verde de cel puțin 5 000 
la hectar. După aceasta, 
mai aplicat o grapă per 
afînarea terenului. înti 
ga lucrare a fost ter 
natâ în numai șapte zile. 1 
berînd repede atelajele, 
trecut la o altă lucrare 
grădina de legume. Aici s 
transportat 300 de tone 
îngrășăminte organice 
5 000 de kg de superfosfat 
s-au executat biloane cu 
rițele în vederea plantării 
sadurilor.

In adunarea generală 
țăranilor cooperatori
discutat și o altă proble
mă importantă : folosirea mai 
bună a terenului din livezile 
tinere. Pe baza unei experien
țe a tinerilor pomicultori s-a 
luat hotărîrea ca printre rin- 
durile de pomi să însămințăm 
cartofi iarovizați. sfeclă fura
jeră și fasole boabe pe mai 
bine de 20 de hectare. Rezul
tatele obținute anul trecut pe 
două hectare, arată ce eficien
ță economică are folosirea a- 
telajelor la asemenea lucrări. 
S-au obținut atunci la hectar 
cîte 6 000 kg cartofi, 8 000 kg 
sfeclă furajeră și cîte 300 kg 
de fasole. Tinerii au venit în
să cu propunerea ca aceste 
culturi să fie extinse pe 35 de 
hectare, pentru că aveam ate
laje suficiente. Propunerea a 
fost, firește, primită și, cind 
vremea a permis, tinerii au

SPORT
• In cadrul 

pregătirilor echi- 
pei reprezentative 
de baschet pen- //
tru campionatele Ivxj 
europene de la /ĂjĂ
Moscova, federa- mă 
ția romînă de 
specialitate orga
nizează in sala Floreasca din Ca
pitală „Turneul selecționatelor" 
Astăzi de la ora 18 se vor dispu
ta jocurile: Combinata Diriamo — 
Steaua — Lot R.P.R. II; Combinata 
Rapid — Știința — Lot R.P.R. I.

întrecerile continuă luni după 
următorul program : ora 16 Lot 
R.P.R. I — Lot R.P.R. II și în con-

t'nuare combinata Dinamo 
Steaua — combinata Rapid — Ști
ința.

• Duminică, în 
cadrul campiona
tului republican 
de rugbi, în Ca
pitală se vor des
fășura trei parti

de după următorul program: Con
structorul București — Progresul 
București (teren Constructorul d- 
la ora 9 dimineața), Grivita roșie 
— Dinamo București (terenul din 
Parcul Copilului de la ora 11.15). 
Gloria București — Știința Cluj 
(teren Gloria de la ora 16).

Televiziune
StMBĂTA 10 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru copii: „Povestiri 
pe... degete". 19,30 Aventurile 
lui Tom Sawyer (II) — Un re
mediu pentru negi. 20,05 Fil
mul documentar: „Ultimul 
rol", medalion dedicat creați
ei regretatului artist George 
Vraca. 20,35 Comici vestiți ai 
ecranului. 21,45 Miniaturi... în 
operete. In încheiere: Buletin 
de știri. Sport. Buletin meteo
rologic.

• Duminică în Capitală se va 
inaugura noul sezon de dirt-track- 
Pe pista stadionului Dina~o se ia 
desfășura „Cupa primăverii' !a 
startul căreia vor fi prezenți cei 
mai buni motocicliști, specialiști in 
întrecerile pe zgură, în frunte 
I. Cucu, Al. Datcu, AI. Pop 
Jurcă. Al. Sincă. Concursul 
începe la ora 11.

cu 
R
vi

DUMINICĂ 11 APRILIE

8,50 Gimnastica de înviora
re la domiciliu. 9,00 Rețeta 
gospodinei. 9,30 Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar. 
11,00 Emisiunea pentru sate. 
După-amiază — Fotbal: întîl- 
nirile dintre echipele Dinamo 
București — Știința Cluj și 
Rapid București — Petrolul 
Ploiești. 19,00 Jurnalul televi
ziunii. 19,10 Din viața anima
lelor (XXIX). 19,35 Din versu
rile lui Topîrceanu. 20,00 Pri
măvara pe strune — emisiune 
muzical-coregrafică. 20,30 Fru
moasele nopții. 22,00 Buletin 
de știri. Sport. Buletin meteo
rologic. 22,20 Muzică și poezie.

ne i 
tree 
tone

vor putea otet:- 
plus fată de anul 
ne de finele. 18 
16 tone sfedă fu

rajera si aproape 1 000 kg de
fasole. Se apnoțne acum semă- 
nstu] ri 0 ■? 14? d ?:
tractoare care ne-au fost re
partizate de S.M T. Rznmicu 
VUcea au efectuat pregătirea 
suprafețelor mai de șes. Pe 25 
de hectare, cu înclinație mai 
mare, semănatul porumbului 
se va face cu mașinile eu 
tracțiune animală. Si aici, te
renul a fost pregătit cu grijă 
după toate regulile agrotehni
ce. După arături, am grăpat 
terenul, iar în preziua insă- 
mînțării vom aplica î 
lucrare cu grapele cu 
de fier pentru a afina si 
rimița bine pămintuL 
stabilit ca semănatul porum
bului să nu dureze mai mult 
de 10 zile, in vederea scurtă
rii acestei perioade cu 2—3 
zile, pe lingă tractoare, vom 
folosi la această lucrare la fel 
de bine ca și pină acum, toate 
utilajele și uneltele agricole 
proprietate obștească. Sîntem 
încredințați că la fel ca și 
alte campanii agricole, 
crările se vor defașura 
timpul prevăzut Ca la carte

ncă o
colți 
fi- 
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in 
lu-
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ALEXANDRI* POPA 
președintele cooperativei 

agricole de producție Bușore- 
raionul Rm. VUcea
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lui <Moment din spectacolul Ansambi 
cu' din Suceava

CINEMATOGRAFE
UCIGAȘII DE FEMEI rulează la 

Melodia (orele 10, 12, 15, 17, 19, 
21). Grivita (orele 10; 12; 14, 16;
18,15; 20 30). Festival (orele 9: 
11; 13; 15; 17, 19; 21). SPĂRGĂ
TORUL — cinemascop — rulează !a 
Giulești (orele 9: 11.15: 1330 
15,45; 18:20,15), Miorița (orele 930: 
11,45; 14; 16.15: 18.45; 21). Flamura 
(erele 9,30; 11,45; 14; 16.15: 18.45: 
21). PARISUL VESEL rulează la 
Floreasca (orele 16, 18.15, 20 30; 
duminică 10: 12, 16: 18.15, 20301 
Capitol 
16,15;
IGITUR rulează la Retrublica Icre
le 9; 11; 13; 15; 17; 19: 211 BING- 
BANG; VISUL LUI TĂNASE (ore e 
9,30; 11,45: 
MOUCHE 
rulează la 
10; 12; 14;
București I
15. 17; 19; 21), Excelsior (orele 9: 
11,13; 15; 17; 19; 21). ARMATA 
CODOBATURILOR rulează la Vic
toria (orele 10; 12; 14; 16; 18.15; 
20,30), Bucegi (orele 10; 12.15, 
16; 18,13) 20,30). ZBORUL ÎNTRE-

(orele 9.30, 11.45, 14
18,30, 21). GAUDEAMU5

14, 16.15). SCARA-
— cinemascop — 
Luceafărul (orele 8, 

: 16,15: 18.30 , 20.451. 
(orele 9, 11, 13;

ruiează la Central (orele 
1230- 1430, 1630, 1830, 
TOVĂRĂȘII nr'eeii la 

(orele 15, 17.30, 201 L£-

RUPT 
1030, 
20.45)
Buzesti
GEA Șl FORȚA rulează la Unic»
(orele 14 30, 16 30, 18 45 : 211 Dor
ea — PROGRAM PENTRU CO
PII (dimineața! , STRĂINUL 
(ambele serii) rulează la o- 
rele 1130; 16 , 1930» Pro
gresul (orele 1530, 1»). AVENTU
RILE UNUI TÎNĂR - cioroMtw 
— rulează la Ttmpvri Noi (orele 
10, 12 45; 1530; 1815: 211. ELEN» 
DIN TROIA — cinemascop — ca
lează la înfrățirea Intra ponoare 
(orele 1030, 1530, 18, ®30» UN 
ENORIAȘ CIUDAT roleari la Ca’- 
tura) (orele 15, 17, 19, 211. Cotro- 
cesri fotele 15, 17, 19: 211. CĂPI
TANUL FRACASSE rulează ia 
Cringari (orele 16; 1815; 2030“ 3L»

x«

M

56- 18.

a

Aarora
20301 
nleazi
ȘGINA
Volga

■ n poemul „Viața
și opiniile pescă
rușilor" vigilența 
și conspirativitatea 
luptătorului își află 
întruchiparea sim
bolică în umbra ca- 

re-1 însoțește și pe care o trimite 
înaintea sa, „bănuitoare și ela
stică", „ca o ciudată punte nea
gră, lăsată trecerii". Singuri 
pescărușii aveau știre de prezenta 
lui. Omul aflat în fața mării pă
rea că vrea să se regăsească în 
meditații și întrebări. Acest om 
era, asemenea tuturor comuniști
lor, o răscruce a focului care co
linda țara, înarmînd, mobilizînd ; 
era „0 ramură a puterii, / care 
stirpea o creștere nedreaptă". 
Fiecare întîlnire a lui cu 
tovarășii de luptă, aici în 
marginea mării, cind treceau 
„ca apele. unul la altul", 
îl apropia de libertatea în care 
Credea nemărginit. Și deodată s-a 
întîmplat ,;teva străin". Marea a 
presimțit trădarea. Aripile pescă
rușilor cad ca niște frunze mari, 
arborii se scutură, parcă de 
toamnă cliinuiți, iedera cade 
de pe ziduri ca o cascadă 
trasă de vînt; luna vine 
ca o balenă, și drumul ei însîn- 
gerat e tăiat de o barcă neagră, 
aducînd sfîrșitul, pierderea lup
tătorului. Momentul e de un ex
cepțional dramatism : „Zadarnic 
vru să-ncerce marea / Să soarbă 
luna înapoi, / precum zadarnic 
țărmul / se întinse după barcă, 
/ și pescărușii acum stîrniți, / a- 
semeni unui stol de fluturi, /'za

Construcția noului spital din Constanța

Foto : N. STELORIAN
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8 de «tril» lut se ocupă de 
a ei Bkfelece cit de
■ această activitate și se 
folosească r ete oe prac

tică pentru a adSaaga canogtintelor în
sușite la cwsan si cunoștințe — tot 
attt de necesare — prrvtnd producția.

Dir. păcate. Lisă, profiți r.d de faptul 
că nu prea sistt coextrocați îndeaproape, 
că specta—stn din uzlră nu pot sta tot 
timpul li.'tgâ fiecare du» ei. unii stu
dent: t..T_r.uează urir.tr-o atitudine mai
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ga-

ion gheorghe; „Cariatida“
darnic se-așezou pe lună I ca o 
perdea tîrzie". Lotca însăși este 
„umilită" de rostul jalnic ce-1 a- 
vea, apele se-nspăimintă și pescă
rușii se privesc bănuitori. Dar a 
doua zi, pe plajă intră „cuteză
toare, umbra și elastică, Iezind 
orașul, de talazuri I ca o ciudată 
punte neagră lăsată trecerii cui
va", vine apoi „cutezător ți o- 
mul“, iar pescărușii privesc ne
dumeriți această nesfirșire". Fi
nalul acestui poem, conceput în 
trei părți distincte, cu o subtilă 
gradație a momentelor, deschide 
astfel ingenios și optimist pers
pectiva victoriei.

Cel mai direct, poemul de fală 
se întîlnește în construcție dar. 
mai ales, în viziune cu „Balada 
țăranului tînăr", poemul cel mai 
bun din cîte a publicat pină a- 
cum Ion Gheorghe (spre deose
bire de primul poem acesta este 
mai limpede, aglomerările meta
forice de prisos sînt evitate). Re- 
compunînd. fără a aluneca în na
rațiune goală criminala răz
bunare a chiaburilor împotri
va țăranului comunist La- 
zăr Cernescu, poetul stăruie 
asupra momentului înconjură
rii sale de bandiți. Preve
stind crima, natura se manifestă 
(ca și în celălalt poem) dureros.

Supus schingiuirilor, eroul nu 
se arată o clipă înspăimîntat cu 
toate că durerea crește" vînătă ca 
un rug cu toate rădăcinile 
-mplîntate lacom". Demnita
tea și puterea i le dau ideile 
cărora și-a închinat viața. Ele au

rădăcini trainice în demnitatea 
morală a celor ce an pserit pen
tru dreptatea ceiot nrclți: iți
amintea ci peni roci errme o 
dotă f pe parade acestui eșafod: 
de doui ori l-eu zdrumiest pe 
roată / ți porci fi amintește ece- 
lați cint / ia care te rugase fi 
mai înainte ! aă-i stingă tronul 
rofu-n cere l-au insciunat f de 
teamă ci ftia <ă lupte cu țărani: 
lui". Dîrzenia $i actul de 
înfruntare sublimă fac din el un 
erou in cel mai autentic spirit 
al baladelor romînești.

Ultima parte a poemului, a- 
mintind Miorița, este dominată

CRONICA
de chipul mamei zbuciumată de 
pierdere și in același timp de 
înțelegerea acesteia. Ea grăbește 
venirea primăverii prin voință și 
durere („cind intîrzie zăpezile cu 
lupii -n umbră, / maica dă cu 
pușca după ele, / și se sperie 
zăpezile ți fug"). Finalul desă
vârșit. mărturisește, simbolic, osti
litatea naturii față de criminali, 
pedepsirea lor : „Si de-atita încor
dare ți tăcere / iarba se aude în- 
țepîndu-le bocancii / și trecind 
prin piepturile celor șase".

„Șarja" e o meditație asupra 
sensurilor și îndatoririlor vieții. 
Clipele cînd cel atins definitiv de 
„fluviul incandescent" înțelege 
inevitabilul sînt revelatoare pen
tru semnificațiile etice ale poe
mului : „și el e-ntunecât nu pen

tru Moartre-4 e trut ci-mpotri- 
crrea lor «■ fata infiinplărn. / n-a 
rewță prin ei; e trist ci flacăra 
de purpură țeitroâ re ca îndo
ita de urnim hă o ckpă, 1 și ht- 
crurile ororii adfidtori a liber- 
tă(ii. f te cor rmbni de viața lui 
pierdută — tera' Apoteoza a- 
firmării oarahn aflindu-și izvo
rul in dăruirea totală nu pentru 
sine ci pentru colectivitate, ii a- 
duce in ultimele ceasuri o li
niște deplină : ^iiste țărmi ne
înțeles de albi / >e-apropie din 
zări la proră", ^oamenii ii fac 
semn cu steagurile" : tovarășii de 
muncă, „gravi și-ncrezători", au

LITERARĂ
palmele la frunte .^za-ntr-un sa
lut definitiv". Concluzia poemu
lui stăruie îndelung în memorie 
și generează optimism, ca un a- 
cord solemn și luminos într-o 
simfonie eroică : ...Ața nu mor, 
așa se nasc bărbații".

Titlul volumului. „Cariati
da", trimite la dorința poe
tului de a clasifica gesturile 
exemplare și profunde ale eroi
lor. Volumul recomandă un poet 
hotărît să abordeze faptele pro
funde ale vieții, să pătrundă în 
filozofia conținută de acestea și 
să lumineze cu ajutorul metafo
rei desfășurate amplu sensuri 
etice. Există în cîteva din poeme 
un acut sentiment al traseului 
eroic. Apelîndu-se la motive, câte

odată nemnhte. te caută unghiul 
cei mai potrmt de abordare prin 
metaforă, «e reahzează o orga
nică cocstrocpe dramatică, pro
babil indefamg elaborată dar as
cunsă cu abitaate și infățișind de 
aceea semne adinei ale sponta
neității. Aceasta generează impre
sia de ardentă trăire și transfi
gurare a intimplărilor. care nu 
alcătuiesc un conținut epic ci un 
pretext dramatic. Faptele pro- 
priu-zise sînt puncte de sprijin, 
(contur riguros dar mai mult su
gerat) in jurul cărora se țese flu
viul liric, elegiac pe alocuri, al 
versului, intervenția categorică, 
cu concizii de maxime uneori, ca 
și amplele volute verbale ce a- 
mintesc topica versului epopeic. 
Sistemul de referințe al imagini
lor x redamă de la folclor. A- 
ceastă îndelungă și organică 
conjugare a naturii cu niște 
date cu caracter biografic 
are darul să fixeze, intr-un spa
țiu și timp subsumat veșniciei, 
întimplări de exemplară semni
ficație. Luate împreună, poemele 
din volum. într-o altă ordonare 
grafică, ar răspunde cu rigoare 
unui singur țel, acela al definirii 
poetice a sentimentului responsa
bilității majore, care depășește li
mitele unei răspunderi momen
tane și găsește ecouri adinei în 
social și istoric.

Ipostazele diferite sînt menite 
aceluiași răspuns căci între lupta 
ilegală a luptătorului comunist 
din „Viața și opiniile pescăruși
lor" și înalta demnitate a lui La- 
zăr Cernescu („Balada țăranului

puțin conștiincioasă, printr-un interes 
scăzut, valoarea pe care trebuie s-o 
a be practica. Neîndoielnic, o muncă 
edmtatrvă desfășurată cu mai mult Mfi* 
tes. poate să ducă la obținerea unor 
rezultate mai bune. Mi se par absolut 
necesare și unele masuri organizatorice, 
ursele îmbunătățiri în ceea ce privește 
conținutul practicii, pentru a dezvolta 
s. mai mult interesul studenților, pen
tru a-i determina să utilizeze integral 
zilele de practică in scopul îmbogățirii 
cunoștințelor. Să li se precizeze stu
denților, intr-un mod mai concret, de 
la întreprindere la întreprindere, de la 
secție la secție, problemele pe care să 
le studieze. Să se fixeze teme, lucrări, 
obiective care, pe lingă studiul general, 
al producției să ceară studentului și un 
studiu concret al mașinilor, al opera
țiilor. al proceselor tehnologice. N-ar 
f: util oare ca în perioada practicii să 
.. se încredințeze studenților anumite 
teme de cercetare, de studiu care, ală
turi de răspunsul la colocviu, să con- 
t tt-.mcze nota pentru activitatea prac- 
txd? Dapă cîte am auzit unele facul
tăți teissuee aw Încercat această-Mne- 
di și rerJta'efe s-an dovedit vălo-

Practicii —

mai multă eficacitate!
studențească se face în altă uzină, și 
.-:-tr intr-o uzină locul lor de munca 
s-e schimbă de 3—5 sau chiar de mai 
multe cri. reușește oare practica să le 
; .-metre studenților deprinderile prac- 
tice despre care vorbeam? Eu cred că 
nu în măsura în care ar trebui s-o 
tată Organizarea practicii, în așa fel 
m-ît după o primă perioadă (primii ani 
de stuciui — în care studenții să stâ
rnească contacte cu mai multe între
prinderi — lucru absolut necesar pen
tru consolidarea și lărgirea cunoștințe
le? însușite la cursuri, să urmeze o 
alta, care să aibă caracter mai profund 
și în care studenții să aibă posibilita- 
tea să stea mai mult într-o singură u- 
zină. intr-o singură secție sau sector, ar 
aduce, indiscutabil, mult mai multe fo
loase. Practica n-ar mai semăna atît de 
mult cu excursiile de documentare (că
rora. de asemenea, li se poate spori e- 
ficiența). In perioada practicii, studen
ților, mai ales celor din anii mari, li 
s-ar putea încredința spre studiu și 
rezolvare chiar anumite teme pe care, 
pentru a le putea rezolva, să trebuias
că să participe efectiv la activitatea 
productivă. Va fi un fel de exercițiu

tînăr") se întind vasele comuni
cante ale acelorași idealuri ce-și 
află în „Șarja" o nouă afirmare, 
dintr-o altă ipostază și aparținînd 
altui moment istoric. Esențiala 
mi se pare smulgerea gravă a 
faptelor din cotidian, din anecdo
tic și căutarea îndelungă a im
plicațiilor, semnificațiilor ce nu se 
rostesc, cel mai adesea, apodictic 
de către poet, ci sînt conținute în 
atmosfera de baladă eroică. Ge
nerozitatea formulei artistice a 
găsit în Ion Gheorghe poetul ca
pabil să utilizeze virtuți ale poe
ziei populare într-o viziune adine 
personală, în care nu asistăm, la 
un paralelism demonstrativ sau 
comparativ — om-natură — cum 
am mai întîlnit în încercări altfel 
lăudabile - ci la o osmoză in
destructibilă.

O anume aglomerare metafo
rică pe alocuri, unele părți dis
cursive, o neintegrare organică a 
părților în unitatea unor poeme 
(„în Activistul de partid", parțial 
în „Cariatida" în care poetul con
damnă gestul gratuit, de bra
vadă), unele exprimări voit sau 
nevoit contorsionate forțînd inu
til topica, prezența unor stîngăcii 
în cîte uri vers, a unor fragmente 
expozitive, periclitează în parte 
reușitele. Cînd versurile sînt cen
zurate lucid rezultatele sînt ca 
în „Balada țăranului tînăr", adică 
excepționale, iar autorul se reco
mandă drept un poet profund și 
legat indestructibil de marile 
teme ale actualității.

NICOLAE DRAGOȘ
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pentru viitoarea muncă de ingifieri.
Un alt aspect este acela al activită

ții practice la care participă viitorii 
ingineri în facultate — proiectele. Con
cluzia pe care am desprins-o de-a 
lungul anilor, observînd activitatea 
studenților, discutînd cu ei în legătu
ră cu proiectele, mă determină să fac 
următoarea remarcă. Proiectele de an 
pe care le realizează studenții — și 
mă refer și la studenți din primii ani 
și la cei din anii mari — la diferite 
discipline nu diferă, în general, de la 
o promoție la alta. Mi se pare că, 
în afara proiectelor didactice, cu te
me absolut obligatorii pentru ini
țierea studenților începători, în ceea 
ce privește conceperea tematicii pro
iectelor este nevoie să existe un con
tact mult mai strîns cu producția. (Su
gerez însă ideea de a se revedea și te
matica proiectelor didactice). Activita
tea uzinelor, a fabricilor — iată unde 
trebuie să caute catedrele temele pro
iectelor pe care le dau studenților mai 
ales celor din anii superiori. La anii 
III și IV, proiectele de an să fie axate 
pe măsuri tehnice și organizatorice din 
cadrul uzinelor. In cazul proiectelor de 
diplomă, trebuie pus un mai mare ac
cent pe lărgirea tematicii și a carac
terului său aplicativ ; planurile tehnice 
ale uzinelor sînt adevărate izvoare de 
inspirație pentru tematica proiectelor 
de diplomă. Și acum, în multe cazuri 
temele proiectelor de diplomă sînt in
spirate din activitatea unor întreprin
deri. Dar cum ? Sînt alese aproape 
întotdeauna probleme rezolvate deja, 
care în perioada practicii de proiect 
nu-i cer studentului decît să strîngă 
de la un inginer sau altul date a căror 
culegere și cercetare ar trebui, în mod 
firesc, să-i aparțină. De ce să nu i se 
dea studentului, ajuns la capătul stu-
diilor, probleme care n-au fost rezol
vate încă, probleme care preocupă in 
momentul respectiv întreprinderile și 
care, cum spuneam, sînt cuprinse în
planurile tehnice ale uzinelor ? O ase
menea temă de proiect ar mobiliza mai 
intens pe student, i-ar pune la încerca
re cunoștințele, pasiunea, perseveren
ța, l-ar îndemria să caute soluții, re
zolvări. Satisfacțiile ar fi mai mari.

Am aflat din ziar despre o inițiativă 
aparținînd Institutului politehnic din 
Bi’așov: antrenarea studenților la re
zolvarea unor probleme de producție 
de la întreprinderile din oraș, în cadrul 
unui „birou sudențesc de proiectări". 
E o inițiativă interesantă și Utilă pe 
linia legării strînse a pregătirii teore
tice și practice a viitorilor specialiști, 
în ceea ce privește uzina noastră, aș
teptăm propunerile de colaborare.

Brigada „Scinteii Tineretului"

Transmite de ia țîdenî
pentru continua pregătire a oa
menilor.

Spre deosebire de anul tre
cut — ne spune tovarășul ingi
ner Gavriliță — la cursurile 
de ridicare a calificării și de spe
cializare, printr-o mai bună mo
bilizare făcută de organizația 
U.T.M. sînt cuprinși cu peste 100 
de muncitori mai mult, iar tema
tica este axată pe cunoașterea în 
amănunțime a noilor metode fo
losite în extracție. Cursurile de 
ridicare a calificării sînt diferen
țiate pe meserii. Rezultatele ob
ținute pină în prezent ca urmare 
directă a perfecționării cunoștin
țelor profesionale spun totul: de 
la 1 ianuarie și pină azi nu am 
avut nici cel mai mic accident de 
muncă. Datorită nivelului lucrări
lor de atelier, timpul mediu între 
două intervenții la sonde a cres
cut cu t la sută față de media 
anului trecut. Pînă la 31 mar
tie a.c. față de aceeași perioadă 
a anului trecut, producția supli
mentară realizată datorită redu
cerii acestor opriri depășește 1 000 
de tone.

Inginerul CONSTANTIN CRO- 
1CV — șeful secției I extracție 
—4 ne-a vorbit despre preocupa
rea colectivului secției pentru 
îmbunătățirea calității țițeiului, 
despre aportul deosebit al tine
rilor, fiindcă marea majoritate a 
operatorilor de parc sînt tineri. 
Datorită lor, a fost pompat de 
aici în parcul central numai țiței 
cu impurități sub limitele ad
mise.

Organizația V.T.M. din secție 
se ocupă, într-adevăr de fiecare 
tînăr, pentru a-și aduce contri
buția la realizarea cu succes a 
sarcinilor de producție.

La începutul anului, tinerii din 
secția I au lansat o chemare că
tre toate organizațiile- U.T.M. de 
pe cuprinsul schelei pentru recu
perarea conductelor care rămtn în 
pămînt în urma schimbărilor teh
nice făcute la sonde. Comitetul 
U.T.M. (secretar Constantin Do- 
bromir) a extins inițiativa și a 
cerut conducerii Ca săparea șan
țurilor și îngroparea conductelor 
noi să fie efectuate de către ti
neri. Și tinerii s-au achitat cu 
cinste de sarcina încredințată. 
Pină acum au fost recuperate 
peste 15 tone de conducte și au 
fost săpați aproape 2 500 m de 
șanțuri.

Munca atentă de îndrumare 
acordată de comitetul raional 
U.T.M. Gilort, chiar prin primul 
secretar Petre Predulescu, care 
săptămînal e prezent în schelă, 
preocuparea pentru felul cum 
muncesc, cum învață și cum își 
petrec tinerii timpul în afara pro
gramului, a ajutat la crearea unei 
legături strînse între organizația 
U.T.M. și toți tinerii care lucrea
ză aici. Tinerii cresc, se maturi
zează. Inginerul Croicu, expri- 
mind părerea tuturor șefilor de 
secții, ne-a declarat: „Cel mai 
hun rezultat al organizațiilor 
U.T.M. îl constituie întărirea dis
ciplinei în muncă.

O situație a prezenței la lu
cru s-ar putea exprima lapidar 
astfel. Din cele 97 de zile 
cîte au trecut de la începu
tul anului, la secția I nu s-a în
registrat nici o absență, la secția 
dezbenzinare — nici o absență, 
la secția injecție — nici o absen
ță... Or, cînd vorbim de conștiin
ciozitate, de disciplină, cu asta 
începem".



Ajutoarele
comitetului
orășenesc

I rganizația noastră 
orășenească nu
mără aproape 

i 9 000 de utemițti, 
I :are își desfășoa
ră activitatea în 
68 de organizații 

constituite în întreprinderi me
talurgice și de industrie ușoa
ră, instituții, cooperative, in 
școli. Asigurarea unei îndru
mări competente a acestor or
ganizații. care să aibă •■ - 
dere problemele specifice 
cărei întreprinderi. școli «au 
instituție, ale fiecărui colectiv 
în parte, cere folosirea mul 
larg abtiv de instructori nesa- 
lariați cu o pregătire corespun
zătoare. De aceea, comitetul 
orășenesc U.T.M. a recrutat ca 
instructori nesalariali tineri 
muncitori cu o bu-ă cz;;;;- 
care profesională, iv: 
tehnicieni, profesori și twffăța- 
tori.

Toți cei 23 de instructori, 
marea majoritate membri si 
candidați de partid, au expe
riență în munca de organiza
ție, sînt bine pregătiți politicii 
cultural, și-au fo’-mat . c ■ - 
tiuă să-și dezvolte priceperea 
de a ajuta organizațiile de 
bază U.T.M., de a le i-.d~u~z 
în îndeplinirea sarcinilor ce le 
au. Dovadă că instructorii ne- 
salariați sînt tovarăși pregătiți, 
e și faptul că din 1963 și pind 
în prezent toți activiștii sala
riată ai comitetului orășenesc 
U.T.M. au fost recrutați numai 
din rindul instructorilor nesa- 
lâriați.

Pregătirea instructorilor ne- 
sălariați se face iu ti if llalnut. 
urmărind, deopotrivă, cunoaș
terea. temeinică de către 
hotărîrilor de partid și de stat, 
a sarcinilor concrete ce stau 
în fața organizațiilor V.TJt. 
cu care lucrează, a met» 
și formelor de activitate care 
și-au dovedit in p-act-.câ 
eficacitatea. In luna februarie 
a acestui an, de pildă, noi am 
organizat un curs de pregătire 
a instructorilor cu o durată 
de șapte zile (cite 3—I ore in 
fiecare după-amiază>. Au fost 
studiate importante documente 
de partid, cum sînt Raportul 
la Congresul al lll-lea al 
P.M.R., Declarația C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1964. Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cea de-a 40-a aniversare a 
partidului și Expunerea ținută 
cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a Eliberării patriei, 
Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
la Sesiunea Marii Adunări Na
ționale din decembrie 1964. Pe 
marginea acestor documente, 
au fost organizate, cu sprijinul 
cabinetului de partid, ample 
dezbateri. Cu mult interes 
au audiat instructorii ex
punerea tovarășului Teodor 
Moldovan, secretar al co
mitetului orășenesc de partid, 
despre conducerea de către 
partid a organizației noastre. 
Nu am scăpat din vedere 
totodată nici problema în
armării instructorilor cu unele 
cunoștințe economice de bată.

Atît cu prilejul cursului a- 
mintit. cit și la ședințele pe 
care le avem lunar cu instruc
torii, între ei au loc interesan
tă schimburi de păreri în 
legătură cu metodele de -nur
că folosite. Instructorii cu ve
chime. cum sînt loan Cimpea- 
nu. Elena Păncă, loan Bre:: 
Mihai Roman și alții au îm
părtășit și celorlalți din expe-

Biroul U. T. M. a) clasei a 
Xl-a E a Școlii medii nr 34 
„C. A. Rosetli’ București 
(Dana Filon, Aurora Zăbava 
și Vera Groșeanu), discută 
împreună cu secretara 
U.T.M. a școlii, praf. Stana 
Mina, propunerile tăcute de 
elevii clasei pentru a li cu
prinse în planul de munca

Foto : GH. CUCU

nainte de adunare, 
Ioan Moldovan 
ji-a închipuit că 
încă va putea bra
va în fața tovară
șilor săi de muncă 
și vîrstă. Fiind de 

față mai mulți, a spus chiar 
că punerea sa în discuția adu
nării generale a organizației 
de bază U.T.M. este un fapt 
„îmbucurător".

Nu se știe exact cit credea 
din ceea ce spunea dar — cu 
o naivitate intîrziată pentru 
vîrsta sa — încerca să ră- 
mînă consecvent. In fond, toc
mai asemenea „consecvențe" 
îl înscriseseră pe ordinea de zi 
a adunării generale de la 
„strungăria 20“ (Uzina „E- 
lectromotor" Timișoara) : con
secvența cu care încalcă disci
plina producției — intirzieri 
și absențe nemotivate, rebu
turi, atitudini obraznice față 
de maiștri și controlori de ca
litate — și consecvența în a-și 
sfida tovarășii care încercau 
să-l ajute.

Concret, ceea ce s-a întîm- 
plat în adunare se poate afla 
din procesul verbal respectiv, 
care se încheie cu consemna
rea unanimității de voturi 
pentru sancționarea utemistu- 
lui Ioan Moldovan cu vot 
blam. Dar, în esență, ceea 
s-a întîmplat în adunare 
resimte de atunci — adică 
vreo trei luni — chiar în sec- 

de 
ce 
se 
de

riența lor metodele foiotite fa 
sprijinirea activității organiza
țiilor de bază. A fvsț asnltM 
cu multă atenție, de Otidd. to
varășul Moghiora Oscar, care 
ajută organizația de bază 
U.TM. de ia IA.TA -Tne-u 
din această întreprindere ptea- 
că in coloane pe perioade mai 
lungi să lucreze pe diferite 
șantiere. Studiind sitaatia de 
aici, tovarăși Oscar a prepus 
comitetului orășenesc V.TJt. 
să organizeze, pe coloane, grn- 
pe V.TJt. Bine tnstruiți. orga
nizatorii acestor grape aa asi- 
SZure: o eficientă msrncă de 
educare a tinerdpr șoferi. Pri
mele rezultate S-«u văzut in 
exploatarea mM reționaM a 
marinilor, in inMrirea diifi- 
pfiaei in preduefie.

î» perfecționarea coatiaaă a 
stilului de muncă al instruc
torilor nesalariati. de na real 
folos sfat ri szrcntaăe purtate 
periodic de secretarii comite
tului orășenesc cu fiecare ri.- 
structor ia parte, fețxul ei se
cretarii se deplasează fa orga
nizațiile de cere respand iw- 
structorii ri ii iwrajă practic 
cum să muncecscă-

Experiența ne-a dovedit uti
litatea folosini iartrectorulai 
fn diferitele colectire care pre
gătesc analizele ce se fac in 
sedi-.îele de bireu seu in ple
narele comitetului riăpafsr 
Lticri-.d alături de membri ai 
biroului, de secretari ai comi
tetului ordșer.esc. ei ca pesi- 
bilitatea. pe de o parte, sâ-ri 
îmbogățească stilul de mancă, 
iar ca experiența pe cere o 
au. ne ajută <x analiza pe cure 
o facem $4 fie cît nti profun
dă. De pildă, mult ajutor an 
primit din partea instructori
lor nesalariati cînd tm anali
zat muica de ndicare a cali
ficării profesionale a tsnenlov 
sau atunci cind am pregătit 
plenara comitetului orășenesc 
in care cm analizat activitatea 
desfășurată pentru fatărires 
disciplinei in producție a ti
neretului

Folosind experiența bună a- 
cumulată, comitetul o’ăsene’c 
își ra îmbunătăți in perma
nență munca cu instructorii 
nesalariați. In viitor, rom in
sista mai mult pe permanen
tizarea lor în organizații de 
bază, ajutîndu-i mai mult de- 
cît pină acum, mai ales, pe cei 
noi în muncă. Credem că in 
felul acesta, organizațiile de 
bază U.T.M. vor primi un spri
jin competent, mat operativ 
îndeplinirea sarcinilor ce 
stau tn față.

IOSIF FEȘTEU 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Mediaș
----- a-----

in 
le

R. PAUL 
corespondent voluntar

CONSTANTIN
N. CONSTANTIN 

secretar al comitetului U.T.M. 
Grupul școlar petrol-chimie 

din Brăila

Uzinele 
„Moldova" 

Tamara 
în

Cînd colectivul intervine
ție. Prudent, tovarășul Nicolae 
Nicolau, secretar al comitetu
lui U.T.M. pe uzină și vecin 
de mașină cu Moldovan, nu se 
grăbește cu concluziile ; totuși, 
nu poate să nu remarce 
o altă atitudine atit față de 
colegi — și. mai ales, dispari
ția acelei sfidări care-1 adu
sese pe Ioan Moldovan în con
flict cu opinia publică a co
lectivului de tineri din care 
face parte.

Bine înțeles, cazul lui loan 
Moldovan nu-i obișnuit și nici 
nu-i caracteristic pentru ute
miștii de la „Electromotor"- 
Timișoara. Dar merită să fie 
relatat tocmai pentru că scoate 
mai pregnant în evidență în
semnătatea și posibilitățile a- 
cestor adevărate școli de edu
cație comunistă care sînt adu
nările generale in organizații
le de bază U.T.M. Desigur, 
probleme atît de importante 
și complexe precum atitudinea 
față de muncă și față de co
lectiv — mai general, proble
mele dificile ale conturării u- 
nui profil moral demn de epo
ca noastră — nu se pot rezolva 
numai în adunări generale. 
Sînt însă momente cînd ceea 
ce n-au reușit discuțiile tovă
rășești, ajutorul concret, cri- 
ticile la gazeta de perete ori în 
ședințele biroului organizației 
de bază, poate realiza o ase
menea manifestare organizată,

Prietenii
tedtruiui

ORGANIZAȚIILOR UTM

In practică se desăvirșesc cunoștințele

*

nmputi. t 
V.TJt. de 
țes*. ia ca 
ras Toc.-s;

- _ m an ^nr- 
taai m iaMraial*. Vaaaă*ai crfar 
•aamp «iai araaa «Me 70: 
lamiaoriătul \'asă<r Hritn. eiev- 
tridanul Cc-.cîe-’M Caiafei, irh- 
aioaaa Faaâa Jlngnp*. iagosen 
Doina Cuaasaa etc. Tmentor ia 
•*a corb -1 nceputurde
rrutcăru a cwcfem Eladă
p Roma s-a ortanaat •
Intilnire ca actons Gheorghe Da
mian. Ntatm Florercu, Aura Rim- 
niceanu. AcnSsa au povestit des
pre cele mai mdrigăe roiuri pe 
care le-au interpretat, munca pe 
cere o depun inainteu fiecărui 
spectacol p despre bucuria pe 
care o simte actorul, atunci cind 
reușește să se facă înțeles și iubit 
de omul din fotoliu.

In continuare se vor dezbate 
probleme de regie, scenografie 

in
și 
că 

în-

hotărită și combativă a între
gului colectiv de utemiști.

Hotărirea, combativitatea, e- 
xigența — acestea sînt intr- 
adevăr caracteristice adunări
lor generale ale utemiștilor de 
la ..Electromotor*; tocmai prin 
asemenea calități se explică 
autoritatea, puterea lor de 
riurire asupra activității 
comportării tinerilor. Fie 
se discută participarea la 
vățămintul politic, problema 
calității produselor ori abate
rile vreunui tinăr de la disci
plina de organizație — pro
cesele verbale consemnează 
numeroase luări de cuvînt 
consistente, combative, anima
te de un puternic simț al răs
punderii față de colectiv.

— In adunările noastre ge
nerale — spune tovarășul Pa
vel Toth, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. ..montaj 
20“ înscrierile la cuvînt nu 
mai constituie de mult o pro
blemă. mai cu seamă cind se 
discută aspectele comportării 
tinerilor in producție. în viața 
de fiecare zi. Nu așteaptă in
vitații deosebite nici chiar cei 
vizați in referatele prezentate 
adunării. O confirmare a ce
lor spuse mai sus de secreta
rul organizației de bază de la 
„montaj 20“ se află și In reco
mandările adoptate recent 
pentru utemiștii Antoneta 
Păunescu și Ioan Mayer, care 
au făcut cerere de primire în 

ti* ■anoanatx eitctnrmi. ta- 
dori, li tal dt snai ia j»rrz.„

Im prtfmiaatid if an prac
tica ia pcopanem
af țorbiaa. ia riarfanir ce ar- 

baae cmad«n a practicii in pro- 
ducțit t eletdor

Muki amtre einti școlii fac in 
această perioadă practică la Com
binatul de celuloză » hirtie din 
Brăila. Comitetul O.TJL al com
binatului. in colaborare cu comi
tetul UT JI. al fcote, a organizat 
in cadrul sediilor unde ifi desfă
șoară practica elevii (celuloza, 
cartoane, electroliză, regenerare) 
consfătuiri la care au participai 
ingineri și tehnicieni, maiștri, 
muncitori fruntași în producție, 
elevi practicanți. Au fost invi
tați, de asemenea, tovarăși din 
conducerea combinatului, nume- 

rindul candidaților de partid : 
la amindoi — alături de apre
cieri pozitive privind activita
tea în producție, atitudinea 
față de tovarășii de muncă, 
activitatea obștească — ute
miștii au ținut să sublinieze 
și meritul de a fi combativi in 
adunările lor generale.

Așadar : participare activă, 
exigentă, combativitate. Dar 
autoritatea adunărilor gene
rale ale utemiștilor de la _E- 
lectromotor". forța lor de inrî- 
urire asupra activității tineri
lor se leagă și de o altă cali
tate : promptitudinea. Sau. mai 
complet spus, preocuparea co
mitetelor U.T M. de a pune in 
discuția organizațiilor de bază 
problemele cele mai actuale, 
mai însemnate, acelea care se 
află la momentul respectiv in 
centrul preocupărilor tinerilor.

Și aici exemplele cele mai 
elocvente sînt legate de intim- 
plări deosebite, întrucitva ie
șite din comun. De pildă : in 
decembrie, Constantin Marii- 
nescu — altfel un tînăr mun
citor bine pregătit, conștiin
cios. serios — a răspuns obrăz
niciilor unui ucenic cu... pal
ma. Intîmplarea s-a petrecut 
sîmbătă, luni a și avut loc c 
adunare generală extraordi
nară a organizației U.T.M. din 
care face parte Martinescu. 
Era vinovat și ucenicul res
pectiv și adunarea nu a tre
cut cu vederea acest lucru, 

agregatele '« care cot lucru dvțM 
tbscicin. Dat — țatistd teamă de 
eipeneuța primelor săpcă nim de 
practică — ce te mai poate face, 
ce măfri ăM nemare pentru 
a practica ai te derfășcore ca 
rtaimta de eficacitate, pentru 
ca deca ai nir«țr tot ce irebme 
M pot ai incefe m uzmă ? Au 
luat cuci.nțtd mgmrri, muncitori, 
profesori, eievî. Cei mai mulți au 
fast de părere că inițierea unor 
concursuri ..Cine ft>e mese
rie, ciștigă". repartizarea de 
responsabilități elevilor in pro
ducție, repartizarea elevilor pe 
lingă cei mai buni muncitori 
(lucru de care nu s-a ținut sea
mă în toate cazurile) ar contribui, 
in mare măsură, la o mai bună 
organizare și desfășurare a prac
ticii. Dar — s-a subliniat în a- 
ceste consfătuiri — verificarea 
in producție a cunoștințelor că
pătate in școală nu este unicul 
scop al practicii. Elevii stau in 
uzină, vin zilnic în contact cu 
muncitori ji ingineri cu experien
ță, cu tehnica modernă. Acest

pentru tineret
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru).

Comitetul regio
nal U.T.M. a orga
nizat în ultima pe
rioadă mai multe 
activități in scopul 
educației moral-ce- 
iățenești a tineretu
lui. Printre acestea 
se numără expune
rile și dezbaterile 
pe teme educative. 
Zilele acestea, de 
pildă, au fost invi
tați în regiune un 
grup de lectori ai 
C.C. al U.T.M. prin
tre care tovarășii 
Tamara Dobrin, 
lector universitar, 
Mirea Virgil și Pre- 

descu Nicolae. La 
Institutul pedagogic 
Suceava, 
textile 
tovarășa 
Dobrin a ținut 
fața tinerilor expu
nerile „Conduita 
morală a tînărului 
societății noi" și 
„Frumosul în viața 
de toate zilele". Mi
rea Virgil a vorbit 
tinerilor de la CIL 
și IRIC Suceava 
despre trecutul de 
luptă a poporului, 
sub conducerea par
tidului.

în aceste zile au 
loc astfel de expu
neri și în alte în
treprinderi și sate.

dar utemiștii trebuiau să-și 
spună părerea prompt, să 
prevină repetarea unor ase
menea sancțiuni „educative", 
să ia atitudine împotriva ace
stei încălcări a demnității de 
tînăr muncitor.

Sau, în ianuarie, un lot de 
aspiratoare de praf a fost re
fuzat, Ia recepție, de către or
ganele comerciale. Onoarea 
fabricii — și, mai ales, a sec
ției „montaj 20" — nu ieșise 
prea bine din această confrun
tare cu „beneficiarul". In fond, 
dacă ajungeau in magazine, 
fiecare din cele cîteva aspira
toare cu defecte ar fi știrbit 
prestigiul mărcii fabricii cu 
cite o reclamație nominală.

In toiul discuțiilor iscate de 
această intimplare neplăcută, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. din secția „montaj 20" 
a convocat o adunare generală. 
Pe ordinea de zi, un singur 
punct: calitatea aspiratoare
lor de praf. Cum era și firesc 
intr-un asemenea moment, a 
fost o adunare generală vie, a- 
nimată. in care s-au depistat 
exact neajunsurile muncii fie
căruia și vinovățiile altor sec
ții sau urine care livrează 
montajului piese, subansamble 
sau scule de calitate scăzută. 
S-au propus, firește, măsuri 

/

n azori, 
intre efect u meseria pentru cure

crmsiitum au test de părere A 
este nevoie de mm multă ăuțu>- 
tică. că treinne sd te gătească 
mijloace direcție pentru e-i pune 
pe deci ia curent cu 'calszcriie 
urinei. cu noutățile tenruce. E 
necesară, de asemenea, o colabo
rare mai strinsă intre devii prac- 
ticanți ți muncitorii din secțiile 
unde iac practică, in ceea ce pri
cește orgpmzaiea acțiunilor cul- 
turul-artutice. Pe baca propune
rilor făcute, a sugestiilor și reco
mandărilor, s-a stabilit un pian 
comun — al organizației U.T.M. 
din scoală și al organizației 
U.T.M. din combinat — a cărui 
înfăptuire ca contribui la îmbu
nătățirea in continuare a practi
cii elevilor în uzină. Eficacitatea 
acestui plan este asigurată și prin 
faptul că elevii vor fi în același 
timp și organizatori și partici
pant! la numeroase acțiuni edu
cative.

Pentru prezentarea 
lor au fost antrenați 
și lectori ai comite
tului regional 
U.T.M. „Tinere
tul — partici
pant activ la desă- 
vîrșirea construc
ției socialismului", 
„Ce a dat regimul 
democrat - popular 
tineretului", „Viața 
fericită a tineretu
lui din patria noa
stră" etc., sînt nu
mai cîteva din ex
punerile care au 
fost ținute în 1 600 
de organizații 
U.T.M. și care au 
fost audiate de pes
te 80 000 de tineri.

concrete pentru ca un ase
menea retur de produse finite 
să nu se mai repete. Pornind 
de la învățămintele acelei în- 
tîmplări și ale adunării gene
rale care a dezbătut-o, comi
tetul U.T.M. pe uzină a întoc
mit și pus în aplicare un în
treg plan de măsuri, culmi- 
nînd cu un reușit simpozion 
despre „Calitatea producției 
— sarcină de onoare", organi
zat în luna februarie.

Exemplele de mai sus sînt 
legate — pentru evidența de
monstrației — de întîmplări 
dintre cele mai deosebitei Dar 
sensul lor poate fi regăsit în 
activitatea obișnuită, cotidiană 
a utemiștilor de la „Electro
motor" Timișoara. Exigența, 
combativitatea, promptitudi
nea — care fac din adunările 
lor generale pirghii eficiente 
in educarea comunistă a tu
turor tinerilor — reprezintă 
calități permanente, acționea
ză zi de zi. In problema cali
tății, să zicem, o dovadă în 
plus poate fi și faptul că as
piratoarele „Record" produse 
de ei se găsesc tot mai greu 
in magazine nu pentru că 
s-ar mai refuza Ioturi la re
cepție ci, dimpotrivă, pentru 
că dispun acum de calități 
care le fac foarte căutate.

COSTEL BUZDUGAN

Principalul
generalizarea

experienței bune
j a rin iutile de față mi-am propus să vorbesc 
‘ âes—re felul cum ajut eu organizațiile de bază 
U.TM de care răspund, pentru a folosi expe
riența bună din munca altor organizații U.T.M.

Anul trecut brigăzile de cîmp nr. 4. 6, 7 de la 
cooperativa agricolă de producție din Bălești au 
obținut de pe terenuri asemănătoare, cu aceeași

mintă, o producție mult mai mare față de brigăzile 1. 2, 3, 
de pildă. Ara căutat să aflu, împreună cu comitetul organi
zației de bază UT.M. pe cooperativă, de unde prov> dife
rentele. Am stat de vorbă cu brigadierii, cu inginerul agro
nom. cu tovarășul președinte și cu mulți tineri. Ne-am inte
resa* ce cantități de gunoi au fost încorporate în sol, cînd 
a fost insămințart porumbul. cite prașile s-au executat și, 
nat ales, care a fost calitatea acestora. Diferențele prove
neau tocmai de aici. Brigăzile, a căror producție a fost mai 
ancă, tatirriaserâ semănatul și executaseră una sau chiar 
două prașile mai puțin. Pentru că acum ne aflăm în plină 
campanie de primăvară, am îndrumat organizația de aici, ca 
prin diverse acțiuni să ajute pe tineri să înțeleagă că de 
calitatea munci; :-oț_ depinde în mare măsură viitoarea re
coltă. Cozritetui I TM. cu sprijinul organizației de partid, 
a botârit să dezbată această problemă în fiecare din organi
zațiile UT.M. pe brigăzi. Cu acest prilej, tinerii au analizat 
cu multă răspundere felul in care s-a muncit anul trecut. 
Cit de folositoare au fost aceste adunări, o dovedește și fap
tul că pe o mare suprafață de teren destinat culturii porum- 
bului. tinerii au mai transportat încă 360 tone gunoi de grajd 
și azotatul de amoniu planificat, activitate apreciată ca deose
bit de utilă de conducerea cooperativei agricole. Am îndru- 
niat comitetul U.T.M. să continue acțiunea începută, folosind

Tribuna instructorului U. T. M
in acest scop forme de muncă din cele mai potrivite. Așa s-a 
născut ideea organizării unor seri de calcul unde, pe bază 
de cifre și fapte, specialiștii au arătat concret tinerilor cau
zele diferențelor de producție obținute de brigăzi.

Această experiență a comitetului U.T.M. de la cooperativa 
agricolă din Bă Iești am împărtășit-o și utemiștilor din Sal
cia Nouă. Aici, președintele cooperativei, inginerul agronom 
au vorbit tinerilor despre contribuția ce o pot aduce ei la 
dezvoltarea cooperativei agricole de producție, despre grija 
ce trebuie s-o aibă față de avutul obștesc. într-una din re
centele adunări generale U.T.M., după ce inginerul agronom 
a făcut unele precizări privind însămînțările culturilor de 
primăvară, s-a hotărît ca un număr de 6 tineri cu experiență 
în cultura porumbului să lucreze pe semănători, să fie or
ganizate periodic discuții cu specialiștii privind agrotehnica 
lucrărilor ce urmează să se execute etc.

în sectorul meu sînt două cooperative agricole de produc
ție, vecine, cu sectoare zootehnice puternice, dar care obțin 
producții de lapte diferite. La Mihălceni, . de exemplu, 18 
tineri au îmbrățișat meseria de îngrijitor de animale. în anul 
trecut, ca și ceilalți cooperatori de aici, și ei și-au îndeplinit 
planul, realizînd întreaga cantitate de lapte prevăzută. M-am 
deplasat în această cooperativă, împreună cu secretarul co
mitetului U.T.M. de la cooperativa agricolă din Bălești, unde 
lucrurile nu stăteau prea bine. Am urmărit împreună pro
gramul de grajd care începe aici cu mult mai devreme ca la 
Bălești. Am văzut cum se face curățenia, furajarea, mulsul, 
evidența producției etc. Pe baza acestor fapte, comitetul 
U.T.M. de la Bălești a organizat o adunare generală U.T.M. 
în care s-a dezbătut problema îmbunătățirii muncii tinerilor 
care lucrează în sectorul zootehnic în cadrul adunării a re
ieșit că unii tineri vin tîrziu la lucru, graficele de producție 
nu sînt completate la zi, furajarea se face la întîmplare. Cu - 
ajutorul consiliului de conducere, s-au stabilit măsurile de 
îndreptare. Comitetul U.T.M. a organizat cu îngrijitorii ti
neri studierea cărților de specialitate, mulți dintre ei au fost 
trimiși la alte cooperative agricole din raion să studieze 
experiența acestora. Nu a trecut mult și aceste măsuri, tra
duse în viață, au dat roade.

Munca unui instructor raional pentru generalizarea largă 
a experienței valoroase acumulată de organizațiile U.T.M. e 
mult mai complexă. Eu m-am referit în rîndurile de față 
doar la cîteva probleme. Ca și pînă acum, prin intermediul 
ziarului nostru, aștept ca instructorii U.T.M. să vorbească 
despre experiența lor.

NICOLAE UNGUREANU 
instructor al Comitetului raional 

U.T.M. Rm. Sărat

Asa după cum s-a stabilit în ședința de grupă U.T.M. a atelie
rului de strungărie din secția mecanică grea (Uzinele ,,Electro- 
putere"-Craiova) tinerii muncitori cu experiență și vechime îi 

ajută practic pe proaspeții sosiți în uzină

INIȚIATIVE
Nu de mult. într-o plenară 

a Comitetului regional U.T.M. 
Brașov, au fost evidențiate o 
seamă de initiative bune ale 
unor organe și organizații 
U.T.M. în munca cu tineretul

Așa, de pildă. Comitetul o- 
rășenesc U.T.M Făgăraș, in 
colaborare cu comitetul orășe
nesc al femeilor, a organizat 
pentru tinerele fete un inte
resant simpozion intitulat: „în 
pragul vieții". In afara expu
nerilor audiate, cu acest prilej 
s-au purtat interesante discu
ții în legătură cu criteriile de 
alegere a prietenului, punîn- 
du-se un accent deosebit pe 
răspunderea pe care o au fe
tele în întemeierea viitoarelor 
familii.

Tot în plenară s-au spus cu
vinte frumoase despre activi
tățile organizate de comitetele 
raionale și orășenești U.T.M. 

Sibiu, Mediaș, Făgăraș și al
tele, de organizațiile de bază 
în aceste localități a devenit 
un lucru firesc să se organi
zeze, în colaborare cu sindica
tele, diferite manifestații cul
turale închinate fruntașilor în 
producție, tinerilor care își 
sărbătoresc aniversarea, unor 
colective de tineri muncitori 
care lucrează de mai mulți ani 
în producție Doina Raciu, de 
la cooperativa agricolă de pro
ducție 
biu, a 
nată 
muncă 
cu ea 
ani.

Plenara comitetului regio
nal U.T.M. a recomandat ca 
asemenea activități să fie or
ganizate în toate întreprinde
rile și satele regiunii.

P. DINU

Șura Mare, raionul Si- 
fost profund impresio- 
cînd tovarășii săi de 
au sărbătorit împreună 
împlinirea celoi' 20 de



Noi atacuri ale aviației

americane in R.D. Vietnam
MITINGUL

HANOI 9 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
V.N.A., la 9 aprilie, avioane cu 
reacție americane au bombar
dat regiunile populate situate 
de-a lungul căilor de comuni
cație din nordul provinciei 
Nghe An și insula Hon Mat. 
După cum anunță primele ra
poarte, 8 avioane au fost

și numeroase alteledoborîte 
avariate.

Colonelul Ha Van Lau, șeful 
misiunii de legătură a înaltu
lui comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a trans
mis Comisiei internaționale de 
supraveghere și control un 
mesaj de protest împotriva 
noii acțiuni agresive asupra 
teritoriului R. D. Vietnam.

DE LA VARȘOVIA
Cuvintările rostite

de W. Gomulka și L. Brejnev

Interviul președintelui
Ho

f
Min

HANOI 9 (Agerpres). — 
Ziarele din Hanoi au publicat 
la 9 aprilie un interviu acor
dat de Ho Și Min, președinte
le R.D. Vietnam, coresponden
tului ziarului japonez „Akaha- 
ta“. Răspunzînd la o întreba
re în legătură cu situația din 
Vietnamul de sud, președinte
le Ho Și Min a condamnat a- 
gresiunea S.U.A. in această 
regiune și a subliniat că „răz
boiul dus de compatrioții sud- 
vietnamezi este un război re
voluționar al poporului împo
triva unei agresiuni străine, 
pentru independență naționa
lă, democrație, pace și pro
gres social".

In continuare, el a declarat 
că „poporului vietnamez îi 
este scumpă pacea, a respec
tat totdeauna și a aplicat in 
mod just acordul de 
va din 1954. El este

la Gene- 
însă ho-

tărît să lupte pină la 
împotriva agresorilor, 
imperialiștii S.U.A. vor 
sista cu încăpățînare în 
tica lor de agresiune și război, 
ei vor suferi în mod cert o 
infringere înjositoare. Pentru 
a rezolva problema Vietnamu
lui de sud. Statele Unite tre
buie, în primul rind, să se re
tragă din Vietnamul de sud. 
să lase poporul sud-vietnamez 
să hotărască singur în trebu
rile sale și să pună capăt a- 
tacurilor sale provocatoare 
împotriva R.D. Vietnam. A- 
plicarea în practică a acestor 
puncte fundamentale va crea 
condiții favorabile pentru o 
întilnire de felul conferinței 
de la Geneva din 1954. A- 
cesta este un procedeu just și 
rezonabil, în avantajul păcii 
și al poporului S.U.A.".

capăt 
Dacă 
per- 
poli-

OPINIA

• Ziarele din capitala R. D. 
Vietnam a publicat apelul a- 
dresat întregului popor viet
namez de către Comitetul Cen
tral al Frontului patriei din 
Vietnam.

In ciuda înfrîngerilor sufe
rite, se arată în apel, ,Ș.UA. 
nu au renunțat la planurile 
lor de agresiune și de provo
cări războinice. Declarațiile 
lor despre „pace" și „tratati
ve" nu sînt decît manevre în
șelătoare. S.U.A. au dezlănțuit 
războiul împotriva întregului 
Vietnam".

Comitetul Central al Fron
tului patriei din Vietnam 
cheamă toate forțele păcii din 
lume să ceară guvernului 
S.U.A. să respecte acordurile 
de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam, să pună ca
păt războiului de agresiune 
din Vietnamul de sud și atacu
rilor războinice împotriva 
Vietnamului de nord, să-și re
tragă toate trupele și materia
lele ăe război din Vietnamul 
de sud. Poporul sud-vietna- 
mez, se subliniază în apel, tre
buie să-și rezolve singur pro
blemele.

so-• Comitetul sovietic de 
lidaritate cu țările Asiei și A- 
fricii a dat publicității o de
clarație în care „sprijină cu 
hotărire poziția Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud*.

Comitetul sovietic de solida
ritate cu țările Asiei și Afri
cii a anunțat că ga primit scri
sori din partea unor cetățeni 
ai UJt-SS. care declară că tint 
gata să participe ca cotantari 
la lupta poporului rtetnamez 
împotriva a greu» nu crvn-

aprilie a avut loc la 
conferință de presă

• La 8 
Berlin o 
organizată de Federația De
mocrată Internațională a Fe
meilor. Rosa Jasovici, secre
tar general al F-D.I.F.. a pro
testat, în numele Federației, 
împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnamul de sud și 
împotriva atacurilor între
prinse de aviația americană 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam.

Cuvîntarea președintelui Johnson
WASHINGTON 9 (Ager

pres). — Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a rostit o 
cuvîntare la Universitatea 
„John Hopkins" din Balti
more, în cadrul căreia a în
cercat să justifice acțiunile d- 
gresive americane în Viet
nam.

Deși a recunoscut că „Viet
namul este foarte departe de 
această universitate liniștită" 
și că populația Vietnamului 
de sud „participă la atacurile 
îndreptate împotriva propriu
lui său guvern", vorbitorul a 
încercat să arunce răspunderea 
pentru situația creată în Viet
nam asupra R. D. Vietnam. El 
a avertizat poporul american 
că „trebuie să se pregătească 
pentru un conflict îndelungat 
și continuu".

Afirmînâ astfel intenția de 
a continua agresiunea ameri
cană în Vietnam, președintele 
Johnson a declarat că guver
nul american ar fi dispus să 
ducă tratative de pace, ini
țiind discuții sau negocieri cu 
guvernele interesate „fără 
condiții prealabile".

In ultima parte a cuvîntării 
mie, Johnson a anunțat că va 
cere Congresului să aprobe o 
contribuție de 1 miliard dolari 
pentru programele de dezvol
tare a țărilor Asiei de sud- 
est „imediat ce cooperarea 
pașnică va fi posibilă în a- 
ceastă regiune".

După cum relatează agen
țiile occidentale de presă, pri
mele reacții la cuvîntarea 
rostită de președintele John
son au venit din partea unor 
membri ai Congresului S.U.A. 
In timp ce o serie de sena
tori sprijină fără rezerve de
clarațiile președintelui, se aud 
și voci care exprimă critici 
serioase față de poziția adop
tată de Johnson. „Singurul 
lucru care s-a putut deduce 
din cuvîntarea președintelui, 
a spus senatorul Morse, a 
fost faptul că Statele Unite 
intenționează să continue 
războiul din Vietnamul de sud

și bombardarea teritoriului 
R. D. Vietnam".

Unii senatori au criticat 
propunerea președintelui cu 
privire la alocarea unui mi
liard de dolari pentru dezvol
tarea economică a țărilor din 
Asia de sud-est. Senatorul 
Passman, președintele subco
misiei pentru credite a Ca
merei Reprezentanților, a de
clarat : „Mă îndoiesc de afir
mația 
vom 
prin 
gram 
Oare 
tatea

președintelui că noi 
putea cumpăra pacea 
intermediul unui pro- 

de ajutor american, 
se poate cumpăra liber- 
unei națiuni ?“.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul încheierii Trata
tului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală intre 
R. P. Polonă și URSS, Ia 
Varșovia a avut loc un miting 
Ia care au luat cuvintul W. 
Gomulka și L. Brejnev.

In cuvintarea sa, W. Gomul
ka a subliniat importanța nou
lui tratat sovieto-polon. —A- 
lianța și colaborarea Polonie: 
și Uniunii Sovietice, a spus cl. 
au fost și vor continua să fie 
o garanție a securității noastre 
și a securității frontierelor 
noastre, un stimulent impor
tant pentru dezvoltarea econo
mică a țării noastre și un fac
tor important al păcii în Eu
ropa. Tratatul nostru are un 
caracter defensiv. Polonia. U- 
niunea Sovietică și toa:e sta
tele Tratatului de la Varșovia 
vor pace și iuptă pentru o 
pace trainică in Europa și in 
întreaga lume. Promovăm o 
politică de pace și față de Re
publica Federală Germană”. 
In continuare, vorbitorul a 
condamnat uneltirile agresive 
ale cercurilor revanșarde vest- 
germane și ale aliaților lor. 
precum și hotărirea Bonnului 
de a ține sesiunea Bundesta- 
gului in Berlinul occidental

După ce a er.umera: diferite 
propuneri prezentate de Polo
nia și alte state socialiste pen
tru întărirea securității euro
pene, vorbitorul a arătat că a- 
tît aceste propuneri cit și alte 
propuneri constructive ar pu
tea deveni obiectul unei discu
ții in cadrul unei conferințe 
europene în problema securi
tății colective.

„Cea mai ma-e garanție a 
dezvoltării pașnice a relațiilor 
în lumea contemporană, a sub
liniat el în continuare, o con
stituie unitatea forțelor socia
lismului, unitatea statelor so
cialiste și a mișcării de elibe
rare națională in lupta con
secventă pentru pace și securi
tatea popoarelor. împotriva a- 
gresiunii imperialiste. Polonia 
populară se solidarizează intru 
totul cu lupta eroccă a poporu
lui din V;«tnimul de nord și 
de sud și cere să meeceze îme-
diat asrunie aeriene. brr-ha-- 
da-rentele șa alte acte de agre
siune. să fie respectate acor
durile de la Geneva și să se 
acorde populației Viețpamului 
dreptul de a-și hotărî singură 
soarta.

In continuare a luat cuvin tul

L. Brejnev. 
larg despre 
tulul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre cele 
două țâri, subliniind că _in 
noul tratat și-au găsit oglindi
rea toate schimbările istorice 
petrecute în viața popoarelor 
noastre și pe arena internațio- 
oală-.

O însemnătate foarte mare 
o are garanția inviolabilității 
frontierelor Poloniei populare, 
consfințită in noul tratat. A- 
ceastă problemă, de impor
tanță vitală pentru Polonia, 
are totodată o mare însemnă
tate generală europeană. In 
continuare, el a sublimat ne
cesitatea -consfințirri acestor 
frontiere ce mult existente, 
printr-un tratat de pace ger
man*.

Vorbind de impresiile culese 
in timpul vizitei in R. P. Po
lonă, Brejnev a menționat că 
Polonia socialistă este o țară 
dinamică, care se 
rapid.

Referindu-se la 
internațională actuală, vorbi
torul a arătat că „nici un fel 
de crime ale imperialiștilor nu 
Ie vor ajuta să aducă din nou 
în robie popoarele care au cu
noscut fericirea vieții libere. 
Poporul vietnamez luptă eroic 
împotriva intervenției străine, 
se întărește puterea de luptă 
a armatei sale 
coeziunea forțelor 
ale țării, sporește faotărirea sa 
fermă de a curați pămîntul 
patriei de cotropitorii străini— 
Uniunea Sovietică, după cum 
se știe, acordă un sprijin e- 
fectiv poporului vietnamez în 
lupta sa justă. In această pri
vință noi nu am ezitat și nu 
vom ezita”.

încercărilor de a încinge at
mosfera în Europa, planurilor 
de înarmare nucleară a Bun- 
desvrehrulut țările socialiste 
le opun un program preds și 
clar de măsuri îndreptate spre 
asigurarea 
ropa.

In sci 
actuală, a inme-at L. 
este sal necesară ea 
t^~aaea de acțnzae a 
forțelor revc-iuțacnare. 
nior agresive ale im 
muiui trebuie să le ne opus 
frontul comun al sistemului 
mondial socialist, al clasei 
muncitoare din țările capita
liste, al mișcării de eliberare 
națională.

El a vorbit pe 
importanța trata-

PARIS. — Intre I si 9 aprilie 
s-au desfășurat la Paris, Ia se
diul U.N.E.S.C.O.. lucrările celei 
de-a 3-a sesiuni a Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pentru apli
carea științei și tehnicii in vede
rea dezvoltării. Comitetul Consul
tativ este compus din oameni de 
stiintă din 18 țări. Din partea R.P. 
Romine, a participat acad. prof. 
Nicolae Cemescu. de la Institutul 
agronomic ,.N. Bâlcescu* dm 
București, membru in Comitetul 
executiv al Societății internaționa
le de știință a soiului.

MOSCOVA — După exm «sor
ti agesți* TASS fum* erglezâ 
-Power Gaz* a iccheiai ua con
tract CU organrrajiilg sovietice de 
ccrxert exterior. pentru livrarea 
voei uzine de acid acetic, care va 
fi construită Ia Erevan, capitala 
R.S.S. Armene

ucemul de la Madrid 
a anunțat ci în cursul 
lunii iunie sau iulie 
Spania va face o nouă 
încercare de asociere 
la Piața comună. In 
cercurile politice occi

dentale vestea a constituit o surpri
ză. Puțini iși puteau imagina că după 
patru eșecuri (dintre care trei în de
curs de numai un an) Spania se va 
grăbi să riște un al cincilea. Dacă 
fenomenul, foarte puțin previzibil, 
s-a produs totuși, cauzele care i-au 
dat naștere trebuie căutate printre 
dificultățile în care se zbate în pre
zent economia spaniolă.

După cum se știe, problema aso
cierii Spaniei la Piața comună a fost 
ridicată pentru prima dată la începu
tul anului 1962. Cererea spaniolă tre
buie să fi fost destul de jenantă 
pentru „cei 6“ de vreme ce, sub un 
pretext sau altul, s-au eschivat timp 
de doi ani de la discutarea ei. Do
sarul părea clasat „sine die" cînd, 
in februarie 1964, guvernul spaniol 
și-a reînnoit cererea. De astădată, 
nemaiputînd s-o ocolească, membrii 
C.E.E. s-au hotărit s-o expedieze, 
întrunit la 10 aprilie în cadrul unei 
ședințe închise, Consiliul Ministerial 
al Pieții comune a respins fără echi
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care insă are un perete întreg, înalt de 
29 de metri, construit dintr-un conglo

merat de stinci. Deseori, amatorii de alpinism 
iși încearcă măiestria 
perete, cu o înclinație

voc cererea spaniolă. Fără nici un 
rezultat GZl TâmOS ți cererile dm mai 
1964 și februarie 1965.

Cui se datoresc repetatele eșecuri 
ale încercărilor Spaniei de a adera 
la Piața comună ? In bună măsură 
insuccesul spaniol are la bază calcu
lul economic al C.E.E. Experfii a- 
cestui organism au pus de multe ori 
rub semnul întrebării avantajele pe

p incocind con
siderente Reprezentantul
Italiei a precizai ci .din motive po
litice", orice posibilitate de asociere 
a Spaniei la Piața comună trebuie 
cxdusă~. Belgia, șusținmd punctul 
de vedere italian, a subliniat că nici 
vorbă nu poate fi de asociere și câ 
referitor la această problemă se poa
te ajunge, m cei moi bun caz, la wi 
eventual aranjament comercial cu

mot

A cincea 
tentativă

care le-ar dobindi Piața comună 
dacă și-ar asocia Spania. Insă rolul 
principal in cele patru eșecuri l-a 
jucat, fără îndoială, sinistra faimă de 
care se bucură în lume regimul fran- 
chist. Dintre cei șase parteneri din 
C.E.E., patru s-au pronunțat împo
triva acceptării cererii spaniole {Ita
lia, Belgia, Olanda și Luxemburgul). 
E semnificativ că toți patru și-au

Madridul. Poziții asemănătoare au 
adoptat, de asemenea, Olanda și 
Luxemburgul. Numai Franța și R-F. 
Germană s-au declarat in facocrea 
„unei mai mari apropieri" a Spani
ei de Piața comună.

In aceste condiții, de ce intențio
nează Madridul să se hazardeze tr.- 
tr-o a cincca tentativă ? Așa cum 
am mai arătat, explicația este dată

de situctia precară a economiei spa- 
■nole. Nivelul scăzut al producție in
dustriale și agricole a făcut ca stan
dardul de viață al maselor muncitoa
re să scadă vertiginos. Amploarea 
luptelor revendicative ale muncito
rimii (mai ales ale minerilor și me- 
talurgiștilor) constituie pentru gu
vern un serios motiv de îngrijorare. 
O expresie a dificultăților economice 
iși a implicațiilor lor politice) din 
Spania au constituit-o recentele de
monstrații studențești. Toate acestea 
presează administrația franchistă 
care face din ce în ce mai greu 
față situației. Nu e de mirare deci 
• ă Madridul consideră asocierea la 
Piața comună drept un colac de sal
tare, un balon de oxigen.

Va acea oare Franco de astădată 
mai mulți sorți de izbîndă ? Greu de 
răspuns. In presa străină se face ob
servația că, după cite se pare, de la 
ultima încercare și pină în prezent 
■:u s-au produs evenimente de na
tură să modifice pozițiile „celor 
șase’. Unii observatori prevăd de 
cceea un al cincilea eșec. Alții însă 
nu exclud surprizele.

ION D. GOIA
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Evoluția
problemei
cipriote

Ț a Atena a fost dat publi- 
/ j citații comunicatul guver

nului grec in legătură cu 
raportul mediatorului O.N.U. 
pentru Cipru, Galo Plaza Lasso. 
Comunicatul apreciază că rapor
tul face o analiză constructivă a 
problemei cipriote.

In același timp la Nicosia, în 
urma întrunirii Consiliului de 
Miniștri cipriot, a fost dat publi
cității un comunicat guverna
mental in care se arată că „este 
apreciat în deosebi capitolul din 
raportul lui Galo Piaza care se 
referă la criteriile pe care tre
buie să se bazeze soluționarea 
problemei Ciprului".

Observatorii politici și diplo
matici de la Atena, precum și 
ziarele grecești subliniază că 
pentru prima dată în documen
tele oficiale ale guvernului grec 
și cipriot nu se amintește cuvin- 
tul „Enossis". Ziarul „Katime- 
rini“ apreciază acest fapt ca un 
indiciu câ „se înaintează rapid 
către un dialog între Grecia și 
T urcia".

■

Un tratat al dezacordurilor"
France Presse despre tratatul
de fuzionare a „executivelor

vest - europene"

După cum s-a mai anun
țat, la 8 aprilie miniștrii 
de externe ai celor șase 

țări membre ale Pieței comu
ne au semnat la Bruxelles tra
tatul de fuzionare a celor trei 
organe executive vest-europe- 
ne — Piața comună, Euratom 
și C.E.C.O. în legătură cu a- 
ceasta, agenția FRANCE 
PRESSE publică un comentar 
în care se scrie printre altele : 
„Un tratat al dezacordurilor..." 
așa s-ar putea intitula ziua de 
joi de la Bruxelles. Miniștrii 
afacerilor externe ai „celor șa
se" au semnat tratatul asupra 
fuzionării celor trei organe e- 
xecutive europene, dar, între 
„cei șase" continuă să existe 
divergențe de vederi.

Referindu-se Ia declarațiile 
oficiale făcute cu prilejul sem
nării acordului, agenția face 
următoarea remarcă : „In pu
blic, fiecare voia să șteargă 
impresia penibilă lăsată de a- 
mînarea conferinței miniștri
lor afacerilor externe ai „ce
lor șase" asupra Uniunii po-

litice a Europei (occidentale), 
conferință propusă de Italia și 
care trebuia să aibă loc la Ve
neția, la 10 mai, dar amînată 
„sine die" la cererea Franței 
Pe culoare, însă, atmosfera era 
mai apăsătoare".

Consiliul Ministerial al „ce
lor șase", iși continuă comen
tariul agenția, nu a căzut de 
acord nici în legătură cu aso
cierea țărilor terțe. Nu s-au 
stabilit posibilitățile de asocie
re a țărilor europene, sau din 
afara Europei, la Piața comu
nă, așa cum cerea Italia.

Pe de altă parte, miniștrii 
de externe ai „celor șase" nu 
au luat hotărîri în legătură cu 
cererea celor trei țări ale A- 
fricii de nord de a avea legă
turi preferențiale cu Piața co
mună. Unele țări speră că a- 
ceste probleme vor fi rezolva
te la 13 mai, în viitoarea șe
dință a Pieței comune, cînd se 
vor deschide adevăratele tra
tative, după convorbirile preli
minare care țin de peste un 
an, scrie în încheiere A.F.P.

REDACȚIA st ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scînteli", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii',

■ egustorul de sclavi se arată 
foarte mirat și nu înțelege ce

I vor judecătorii de la el. Este 
i chiar indignat și vociferează : 
I „Pe cei patru copii i-am plă- 
tit doar cinstit, cu bani pe-

1 șin. Nu sînt cu nimic vino
vat". Scene ca cea de mai sus se repetă 
des și relatările de la procesele neguțăto
rilor de sclavi au devenit o rubrică perma
nentă în paginile cotidienelor din Lagos. 
„DAILY EXPRESS", de exemplu, a publi
cat un articol intitulat „Patru oameni învi- 
nuiți de comerț cu sclavi", în care sînt 
dezvăluite îndeletnicirile „negustorești" ale 
acuzaților. Un alt ziar nigerian, „DAILY 
TIMES", relatează despre procesul deschis 
la tribunalul din Lagos unui negustor de 
lemne, Sidiki Desanvo, care și-a vîndut 
soția pentru a putea să-și achite datoriile.

Deși pare de necrezut ca în secolul nos
tru să mai dăinuie încă sclavajul și co
merțul cu sclavi, mărturiile unor călători 
care vin din peninsula arabă și din unele 
regiuni ale Africii, sînt de natură să spul
bere orice îndoială în această privință. 
Unul dintre acești călători, ziaristul și ope
ratorul italian Folco Qilici a cules un 
material faptic deosebit de interesant pe 
care l-a publicat în săptămînalul indian 
„ILLUSTRATED WEEKLY OF INDIA", 
Pentru a reconstitui „drumul robilor" vîn- 
duți în „tîrgurile de sclavi" din Arabia 
Saudită, el a străbătut, mergînd pe urmele 
caravanelor, peste 5 000 de kilometri prin 
pustiul de nisip. In urma investigațiilor în
treprinse, el a ajuns la concluzia că „fe
nomenul robiei, practicată în această parte 
a lumii, nu are numai cauze economice, 
ci este în primul rind un rezultat al în
delungatei dominații coloniale". Timp de 
secole, sub oblăduirea colonialiștilor, pe 
aceste teritorii a înflorit robia. In tinerele 
state africane care și-au cucerit indepen
dența, autoritățile folosesc mijloacele de 
care dispun pentru a lichida această ră
mășiță a anilor întunecați ai colonialismu
lui. Ofensiva din Nigeria împotriva negus
torilor de sclavi este numai una din sec
vențele acestei lupte, care se desfășoară în 
mai multe state ale „continentului negru". 
De aceea, astăzi comerțul cu sclavi se face 
tăinuit, „marfa vie" este recrutată și expe
diată cu multă precauție. Tabloul șiruri
lor lungi de sclavi mînați spre corăbii cu 
bicele șj iataganele este de domeniul tre
cutului. Metodele neguțătorilor de sclavi 
s-au perfecționat: a apărut sclavia „de 
bună voie", practicată în satele unde oa
menii nu mai au din ce trăi. Pentru a-și 
alege victimele și pentru a cerceta calită
țile lor, negustorii organizează în aceste 
sate „încercări de forță" sub masoa unor 
ceremonii. Iată ce notează ziaristul italian 
despre acest procedeu : „Sîntem într-un sat 
locuit de oameni din tribul Fulbe — oa
meni care au o putere fizică uriașă. Ne
gustorii sosiți aici din peninsula arabă, a- 
dună de o parte pe cei mai tineri și mai 
sănătoși locuitori ai satului. Examenul în
cepe cu cîteva bătăi puternice de tam-tam, 
după care vraciul satului dă semnalul de 
începere. Două grupe de cîte șase oameni 
stau față în față. Fiecare ține în mînă 
un bici împletit din liane. In arenă apare 
prima pereche care începe să se lovească 
cu bicele, pină cînd unul din ei, cu rănile 
sîngerînde își pierde cunoștința sau se decla
ră învins; dar această ceremonie poate să 
dureze ceasuri întregi. învingătorul este pe 
loc cumpărat de la șeful tribului". Și ast
fel, pentru că în satul lui nu mai are ce 
mînca, omul devine sclav pe viață pornind 
pe meleaguri străine. Treaba neguțătorilor 
nu se încheie însă odată cu cumpărarea 
sclavului. „Marfa" trebuie trecută peste 
graniță și acest lucru este din ce în ce mai 
dificil. Neguțătorii trebuie să înșele vigi
lența patrulelor care străjuiesc granițele A- 
fricii răsăritene. Dar nu este ușor lucru 
să controlezi o graniță care se întinde pe 
o distanță de mii de kilometri. Negustorii 
de sclavi și captura lor, apucă pe drumuri 
de caravane care trec prin teritoriul Ciadu
lui și Sudanului, drumuri care unesc inima 
Africii cu Marea Roșie, peste care se află 
Arabia Saudită, o înfloritoare piață pentru 
negustorii de sclavi din Orientul Apropiat. 
Pînă acolo, însă, sclavii au de străbătut în
tinderi nemărginite de nisip, încrețite în 
valuri mici de rafalele fără vlagă ale vîn- 
tului, sau spulberate de furia Simunului. 
Folco Qilici pornește pe urmele unei ast
fel de caravane, însoțit de un detașament 
de militari ai Republicii Ciad. Din infor
mații primite de la aviație ei află că spre 
oaza Garvan. se îndreaptă o caravană ne
cunoscută. „Garvan — relatează autorul 
— este unica oază pe drumul dintre Ciad 
și Sudan și de aceea orice caravană care 
se îndreaptă în această direcție poposește 
aici, pentru odihnă, reconfortare și apă 
proaspătă. La sosirea caravanei, soldații 
încep să caute cu atenție „marfa vie" a 
negustorilor. Soldații desfac la întîmplarc 
unul din baloturi, în care se găsesc ghe- 
muiți unul în altul cîțiva băieți care cli
pesc des, neobișnuindu-se cu lumina zilei. 
In alt balot au găsit mai multe fete fru
moase... Bineînțeles că negustorii au fost 
duși in tabăra militară pentru cercetări 
mai amănunțite".

Stîrpirea comerțului cu sclavi, vestigiu 
al trecutului, întreprinsă în comun de mai 
multe state africane, este și ea o parte a 
luptei generale pentru progres, pentru lichi
darea rămășițelor colonialismului.

VICTOR URSU
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