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Proletari din toate tarile

s ră distanțele. De la președinții 
consiliilor asociațiilor studenților 
din cele două institute — ing. 
George Scripcariu și respectiv dr. 
Marius Acunu —aflăm cîteva lu
cruri care ne introduc în... febra 
pregătirii examenelor.

® Seminarul - barometrul 
pregătirii zilnice

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Acțiuni importante ale organizațiilor U.T.C. din satele raionului

Ploiești pentru transportul îngrășămintelor organice la cîmp

Suplimente economice

Foto: O. PLECAU

pentru fertilitatea
solului

A

lncă din prima zl de muncă a 
noului an, tinărului frezor 
Constantin Bălan din secția 
de prelucrări mecanice — 
vagoane a Uzinei „Grivița 
Roșie" i s-au repartizat pie
se noi. Ca Întotdeauna, cel 
dinții „controlor" al calității 
execufiei este bunul său 
prieten și tovarăș de muncă, 
frezorul Uie Petre, care, după 
cum se vede este mulțumit 

de „startul" lui Costel.

esiunea de examene 
din iarnă bate la ușă. 
în facultăți, la cămine, 
Ia cantine i se simte 
deja pulsul. Asociațiile 
studențești depun efor
turi sporite în această 
perioadă pentru a veni 
în sprijinul pregătirii

studenților...
Pe coordonatele geografice ale 

României, Institutul de petrol, 
gaze și geologie din București și 
Institutul de medicină și farmacie 
din Timișoara se găsesc la distan
tă de peste 500 km unul de celă
lalt. De asemenea, cele două in
stitute de învățămînt superior au 
profiluri diferite. Dar preocupări
le asemănătoare, eforturile depu
se în vederea obținerii unor re
zultate cit mai bune Ia apropiata 
sesiune de examene iac să dispa-

REPORTERUL: — Cum se con
cretizează ajutorul pe care asociațiile 
studențești din cele două institute, dar 
mai ales comisiile profesionale, îl acor
dă studenților în vederea unei pregă
tiri temeinice pentru examene?

® Rezultatele viitoarei 
sesiuni au fost 
anticipate in anii trecuți

Ing. G. SCRIPCARIU: „La orice 
examen — este știut — succesul îl asi
gură pregătirea zilnică ; examenele nu 
se pregătesc în salturi. Și cum baro
metrul pregătirii zilnice 
seminariile — aici ne-am 
noi eforturile. Activiștii 
studențești au discutat cu

îl constituie 
concentrat 
asociațiilor 

fiecare con-

„Controlul obștesc" îșî 
intensifică activitatea

PROLOG

ducător de seminar, s-au interesat în
deaproape de stadiul pregătirii stu
denților. Colectivele studențești — gru
pe sau ani în care s-au constatat delă
sări, pregătiri în salturi sau o pregăti
re superficială au intrat în centrul a- 
tenției consiliului asociației studen
țești. Măsurile s-au luat în funcție de 
situația concretă dintr-un colectiv sau 
altul. De pildă, la anul II al Facultății 
de foraj și la anul IV al Facultății de 
tehnologie — unde pregătirea sesiunii 
fusese amînată... în sesiune — au-fost 
organizate consfătuiri profesionale. în 
prezența cadrelor didactice invitate la 
aceste consfătuiri s-a discutat stadiul 
pregătirii fiecărui student — pe baza 
participării la seminarii; cu acest pri
lej s-a hotărît (de remarcat că s-a fă
cut simțită o puternică opinie colecti
vă împotriva studenților care nu acor
dă atenția cuvenită pregătirii profesio
nale) ca la fiecare seminar să ia cu- 
vîntul toți studenții din grupă. în fe
lul acesta, fiecare student — știind că 
va trebui să vorbească la fiecare semi
nar — se pregătește pentru fiecare se
minar... Iată și un alt exemplu : la anii 
IV și V (Facultatea de utilaj petrolier) 
s-a constatat că la disciplinele unde e- 
xistă cursuri tipărite mulți studenți 
lipsesc de Ia prelegeri. Comisia pro
fesională a consiliului asociației stu
denților din Facultatea de foraj a or
ganizat o întîlnire a studenților care 
obișnuiau să absenteze la disciplinele 
unde sînt cursuri tipărite, cu cadrele 
didactice de la aceste discipline. Stu
denții au aflat, astfel, că prelegerile 
cuprind lucruri noi, pe care cursul ti
părit nu le menționează. în zilele ur
mătoare, la anii IV și V „Utilaj" si
tuația s-a îmbunătățit simțitor".

scultînd-o, ai fi zis că teh
nicianul agronom Despina 
Ivan, secretara comitetului 
U.T.C. din cooperativa agri
colă' de producție Buda-Pa- 
lanca, predă o lecție. Sim
plu, firesc, ea explica celor- 
lălți secretari ai comitetelor 
U.T.C. din cooperativele a-

gricole ale raionului Ploiești cum a reu
șit organizația U.T.C. din satul său să 
antreneze pe toți cei 200 de tineri la 
transportarea și depozitarea în platfor
me, la cîmp, a cît mai multe îngrășă
minte organice. Această formă de in
struire cu unele probleme „la zi“, în 
cadrul zilei secretarilor U.T.C., fusese 
intenționat aleasă de Comitetul raional 
Ploiești al U.T.C. în scopul generaliză
rii experienței pozitive. O serie de se
cretari nou aleși au o experiență insu
ficientă în munca de organizație. Expli
cațiile detaliate ale unuia cu experien
ță mai îndelungată erau deci binevenite 
și utile.

— în raion — spunea Despina Ivan 
— pot fi găsite mai multe tipuri de so
luri. Trei dintre acestea sînt și la noi 
în unitate. Pe lîngă cernoziom, avem 
tarlale nisipoase și argiloase. Ultimii 
doi ani de-a rîndul au dat producții ne
satisfăcătoare. Cauza : cele nisipoase nu 
rețineau apa; cele argiloase nu-i per
miteau acesteia să se infiltreze pînă la 
rădăcina plantelor. îngrășămintele or
ganice au tocmai proprietatea de a îm
bunătăți structura solului. Tinerii coo
peratori erau gata pentru începerea ac
țiunii de fertilizare. Împreună cu tova
rășul inginer Petre Butnaru am studiat 
mai întîi ce fel de îngrășăminte orga
nice trebuiau duse pe o solă ori alta.

— Dar îngrășămintele organice pot fi 
de mai multe feluri ? a întrebat Tudora 
Ciobanu, secretara comitetului U.T.C.

din Frasinu. Pentru că eu nu cunosc 
decît unul.

— Nu e chiar așa — îi răspunde 
vorbitoarea. îngrășămintele organice 
pot fi folosite în stare proaspătă, bine 
fermentate, sau cele pregătite în 
amestec (colectate de la mai multe 
ferme de animale). Fiecare trebuie ad
ministrate corect, în funcție de sol. 
Rezultatul experienței noastre : față de 
producția medie planificată la hectar pe 
cooperativă, de pe astfel de terenuri 
am obținut un spor de 1 400 kg la grîu, 
1 200 kg la porumb, 520 kg la floarea- 
soarelui, 15 000 kg la sfecla de zahăr.
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LA EXAMENE

A. VASILESCU

Studiu... in cărbune
Foto: EMIL COJ.OUARU

• HUNEDOARA — In aceste zile de 
început de an, laminoriștii hunedoreni au 
anunțat cala laminorul de 800 mm au produs 
peste prevederi 90 de tone de laminate din 
oțeluri speciale pentru construcția de ma
șini. Lucrătorii fabricii de aglomerare nr. 1 
și-au adus și ei contribuția la asigurarea rit
micității furnalelor. Ei au livrat peste pre
vederi 539 tone de minereu de fier aglo
merat.

• BACĂU —- în primele 3 zile aleanu
lui, la Combinatul chimic din Borzești au fost 
produse peste sarcinile planului la zi 34 de 
tone sodă caustică, 12 tone policlorură de 
vinii, 14 tone clorură de calciu și două tone 
insecticid substanță activă.

Sporirea gradului de folosire intensivă 
cuptoarelor i-a ajutat pe cimentiștii din 
caz să obțină o producție suplimentară» 
400 tone clincher.

Primele succese

a
Bi
de

La Uzinele „Electroputere“-Craiova

CE PIERDE CADENȚA
SCHIMBUL TREI

conferințaotam
organizației U.T.C. de 
la Uzinele „Electro- 
putere" din Craiova 
intervenția mai mul
tor delegați care su
gerau comitetului 
U.T.C. să se ocupe cu 
mai multă atenție de 

activitatea în producție a tinerilor 
care lucrează în schimbul de 
noapte. Au trecut de atunci a- 
proape două luni. S-a produs vreo 
îmbunătățire în activitatea de 
producție a tinerilor din schim
bul III ?

Am fost zilele trecute în uzină. 
Seara uzina ne primește cu zgo
motul amplificat de liniștea nopții, 
cu toate ferestrele luminate, semn 
că activitatea continuă și în orele 
de somn ale orașului. Intrăm în

atelierul mecanic al fabricii de a- 
parate. Este ora 23 și 15 minute. 
Conform programului lucrul tre
buia să înceapă de un sfert de 
oră. Impresia primului moment 
îți sugerează însă mai degrabă nu 
începerea lucrului ci terminarea 
lui. Un strung merge în gol nesu
pravegheat de nimeni.

Tînărul Nicolae Vîlneanu, care 
lucrează la această mașină, a por
nit strungul și a plecat la un prie
ten în alt atelier. Consum inutil 
de energie electrică, minute pre
țioase pierdute. Lîngă un dulap 
patru băieți discută. Alți patru 
așteaptă să-și primească sarcinile 
de lucru pentru cele opt ore. Mai
strul Ilie Paguni mai lucrează 
încă în biroul său.

— Lipsește cineva ?

— Nu știu încă. Să vedem, ne 
răspunde maistrul aruneîndu-și o 
privire în atelier. Lipsește. Nu, 
uite-l că a venit.

O primă constatare. Prezența 
nu se face la ora 23, după măr
cile de pontaf. Acestea sînt 
chise în biroul maistrului, 
prezența se face după „ochi", 
tîrzierea a 15—20 de minute 
supără pe nimeni. Deficiențele în 
organizarea producției în acest 
schimb, care conduc la reducerea

în- 
iar 
In-
nu

randamentului de lucru, sînt e- 
vidente. Aceste deficiențe sînt 
identice și la secția mecanică a 
fabricii de mașini rotative, sec
ția sculerie ca și în alte sectoare 
de producție. Ele provin dintr-o 
exigență scăzută a conducerii 
sectoarelor față de schimbul trei. 
Asistența tehnică este insufici-

MIHAI DUMITRESCU

Nava „Calați44
in cea de-a
patra cursă

Nava trauler de pescuit 
ceanic „Galați" a plecat marți, 
din portul căruia îi poartă nu
mele, în cea de a patra cursă 
de producție. Curînd, ea va a- 
junge în zona Oceanului At
lantic, pe coastele Africii de 
vest, unde va pescui, ca spe
cii predominante, stavridul, 
scrumbia albastră, macrouri. 
Vasul va aduce în țară, după 
o călătorie de 115 zile, pește 
congelat, făină și ulei de pește.

0-

(Agerpres)

COLECTIVUL
La C.I.L. Reghin

A intrat

NUCLEUL ACTIVITĂȚII în producție
noua secție de
ambarcațiuni

Cadrele didactice din institutul 
superior alături de toți oamenii 
de știință — a declarat prof. La
zar Stoicescu unui redactor al 
ziarului nostru — au primit cu 
nespusă bucurie, Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R. 
la recenta sesiune a Marii Adu
nări Naționale în care a trasat un 
vast program de lucru pentru îm
bunătățirea organizării și îndru
mării activității de cercetare 
științifică. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, corpul 
didactic universitar care desfă
șoară o bogată și rodnică activi
tate pentru pregătirea tinerei ge
nerații a patriei noastre poate 
aduce o contribuție de seamă și 
la dezvoltarea și afirmarea știin
ței romînești participînd activ și 
pe calea creației științifice la 
progresul multilateral al patriei.

Pentru fiecare dintre noi, ca
drele didactice ale Facultății de 
mecanică ale Politehnicii bucu- 
reștene este clar că procesul di
dactic nu poate fi nici cînd des
părțit de o activitate de cerce-

Prof. univ. ing. LAZAR STOICESCU
Decan al Facultății de mecanică a Institutului politehnic 

„Gh. Gheorghiu-Dej“

științifică proprie, originală,tare 
legată de nevoile producției, că 
activitatea noastră didactică nu 
poate fi despărțită de aportul 
pe care fiecare dintre noi ca 
specialist într-un domeniu sau al
tul al științei contemporane, tre
buie să-l aducă la continua dez
voltare a științei și tehnicii româ
nești, la traducerea în viață a 
mărețului plan de dezvoltare a 
științei pus în fața noastră de 
partid.

Prestigiul în fața studenților, a 
oricărui cadru didactic, de la 
asistent la profesorul șef de cate
dră, menținerea cursurilor la nive
lul progresului tehnic, formarea 
spiritului de investigație științifică 
al studenților, educarea studenți
lor pe drumul unor necontenite 
căutări tehnice, științifice — iată 
cîteva dintre obiectivele activită
ții didactice universitare de ne
conceput fără o susținută și pro-

fundă activitate de cercetare ști
ințifică.

Activînd alături de oamenii 
de știință din institutele de cer
cetări pentru rezolvarea proble
melor 
științei 
în laboratoarele 
nostru au fost găsite soluții pen
tru o serie de probleme tehnice 
de prim ordin, probleme care’au 
venit din plin în sprijinul unora 
dintre uzinele și fabricile țării 
noastre.

încercînd să vă prezentăm cî- 
teva date din experiența noastră 
în domeniul organizării muncii 
eu aș vrea să vă vorbesc — în 
cadrul interesantei discuții inau
gurate în coloanele „Scînteii tine
retului" despre activitatea de cer
cetare în învățămîntul superior —- 
despre modul de alcătuire a co
lectivelor ca factor fundamental

puse de partid în fața 
și tehnicii românești, 

institutului

în desfășurarea unei fructuoase 
cercetări științifice.

Experiența dobîndită în ultimii 
ani în munca de cercetare științi
fică ne demonstrează că obiecti
vele acestei activități pot fi tradu
se în viață numai prin constitui
rea unor colective de cercetare în 
care temele abordate sînt atacate 
multilateral, în care ucenicia ști
ințifică a tinerelor cadre didactice 
este îndrumată îndeaproape de 
cercetători de prestigiu cu o rod
nică activitate în domeniul cerce
tării.

în atacarea unei probleme teh\ 
nice fundamentale, nu poți porni' 
însă decît cu un efectiv de stu
diu restrîns, care trebuie însă 
lărgit într-o fază finală a cer
cetării. Așa s-a întîmplat, de 
pildă, în cazul temei proceselor 

Am 
în 

eei 
re-

ireversibile din motoare, 
inaugurat această cercetare 
colaborare cu unul dintre 
mai tineri asistenți. După 
zolvarea unor chestiuni de prim 
ordin, care nu necesitau prea

(Continuare In pag. a IlI-a)

TG. MUREȘ (de la 
corespondentul nos
tru). —■ De curînd 
secțiile de instrumen
te muzicale, de am
barcațiuni și de arti
cole sportive de la 
complexul de indus
trializare a lemnului 
din Reghin s-au mu
tat într-o hală nouă și 
spațioasă, a cărei con
strucție s-a terminat 
Spre sfîrșitul anului 
(trecut* La 3 ianuarie 
1966 a început pro
ducția la secția de 
ambarcațiuni, iar la 
secțiile de instrumen
te muzicale și de ar
ticole sportive s-a ter
minat montarea utila
jelor și se fac ultime
le pregătiri pentru în
ceperea producției.

(Continuare in pag. a IlI-a)

„Ați văzut ce grozav alunea?!*

O nouă fabrică de produse din beton celular autoclavizat
Capitala s-a îmbogățit, în 

primele zile ale anului, cu încă 
un obiectiv economic — Fa
brica de produse din beton ce
lular autoclavizat — care a 
intrat în funcțiune în cadrul 
întreprinderii de prefabricate 
din beton Militari.

Noua fabrică, care are o li
nie arhitectonică modernă și 
este înzestrată cu utilaje de 
înalt nivel tehnic, va produce 
anual 110 000 mc blocuri de zi
dărie pentru pereți, plăci pen-

tru acoperiș și plăci termo-izo- 
latoare, ce vor fi folosite la 
construcția de locuințe, uzine, 
spitale, școli.
, Materia primă de bază pe 
care o folosește — nisipul —■ 
provine în cea mai mare parte 
sub formă de deșeuri de la Fa
brica de băi și radiatoare si
tuată în vecinătate. Celelalte 
materii prime care vor fi 
transformate în prefabricate 
sînt varul, cimentul și apa.

Lucrătorii care vor mînui a- 
gregatele fabricii au fost pre
gătiți concomitent cu ridicarea 
noii unități. O parte din ei s-au 
specializat Ia fabrica de la 
Doicești.

Fabrica din Militari este cea 
de-a doua unitate de acest fel 
dinjară, intrată în funcțiune 
după cea de Ia Doicești. O a 
treia fabrică asemănătoare se 
construiește la Craiova.

(Agerpres)



SCRISORI DINTR-O

UZINA (no
de TRAIAN FILIP

^aț. n anii șesenalului. Uzina 
I,,23 August” a devenit una 

din cele mai mari și mai 
bine dotate unități ale in
dustriei noastre construc
toare de mașini. în răs
timpul dintre 1960—1965, 
pentru dezvoltarea secțiilor, 
s-au investit peste 270 

milioane lei, ceea ce a făcut ca valoarea 
fondurilor fixe să crească cu 54,7 la sută 
Au fost construite noi suprafețe de pro
ducție pe aproape douăzeci de mii de 
metri pătrați. iar cele șase secții de 
bază, modernizate, au primit în dotx.e 
un număr de 350 mașini-unelte perfec
ționate. Cioplirea metalului se face acum 
cu numeroase utilaje, care lucrează pe 
bază de program, cu diviziune automati
zată. Pînă si strunjirea arborelui cotit se 
face cu freză condusă de creierul elec
tronic. Memoria mașinii nu cunoaște nici 
cea mai mică deviere sau șovăială. 
Vilbrochenul grosolan, ca un trunchi 
nestrunjit, cu coajă masivă, se răsucește, 
se deplasează ușurel în dreapta și în 
stînga, muțind inelele cu mare atenție 
pe suprafața discurilor prevăzute cu zeci 
de cuțite Aceste discuri, după ce simt 
că mișcarea s-a precizat, se apropie de 
vilbrochen și încep să-l roadă cu finețe. 
Cristalele de oțel de forme octbedrice se 
mișcă sclipind viu. scăpărînd în lumină, 
ca niște diamante uriașe.

Atunci, de ce-aș fi trist, cînd totul se ri
dică, se modernizează, cînd atîția dintre 
muncitorii acestei uzine au devenit niște 
ași I ? Și totuși, ca și multi dintre ei, 
privesc cu reală părere de rău vagoa- 
nele-cisternă care își iau adio de la 
uzină. Sînt ultimele și ele încheie un 
ciclu, o etapă însemnată. Pe deasu
pra lor s-a așternut primul strat de 
zăpadă, ca o hlamidă, ca un valtrap. 
Vagoanele așteaptă, sînt parcă mîhnite 
că se despart de locul unde s-au născut, 
de cei ce le-au dat suflare de viață. La 
origine.au fost minereuri informe, gră
mezi de fier vechi. Au trecut 
prin turnătorii, cunoscînd febra cup
toarelor, și s-au prefăcut în roți, 
șasiuri, frîne, țevi, plăci de tablă groasă. 
Strungurile perfecționate le-au fabricat 
piese fine, ca niște giuvaeruri. Treptat, 
roțile au început să se miște timid pe 
liniile de interior și. cit timp au străbă
tut hala dintr-un capăt în celălalt, în 
douăzeci și patru de ore, s-au prefăcut 
în vagoane-cisternă pentru petrol sau 
pentru butan. Din culisele uzinei, vago
nul a ieșit în scena vieții, stă sub cerul 
de iarnă, așteaptă pe liniile de triaj, cu 
fiecare piesă învelită în pelicula de ulei, 
necunoscînd încă viteza și lumea. Ză
pada se topește, și de pe trupul vago
nului cad picături, picături. Nici vorbă, 
nu sînt lacrimi, dar te-ai putea gîndi că 
această ființă metalică ar putea să cu
noască și ea un moment de înduioșare.

Vagonul a constituit o problemă grea 
pentrp muncitorii și inginerii secției, și 
despre asta își propune să-mi vorbească 
Gh. Militaru. El e sudor, e și poet, și 
din cînd în cînd scrie pentru gazeta 
uzinei schițe și reportaje. Slăbuț, cu fața 
prelungă, cu ochii intens colorați, el mă 
conduce prin halele cazangeriei. prin 
secția de vagoane, spunînd:

— Grație măsurilor de bună organi
zare a muncii, în ultimul timp am ajuns 
să fabricăm cîte patru și chiar cinci va
goane pe zi. La vagonul de 60 mc am 
avut multe greutăți. Tip nou, tehnologie 
nouă, material nou. 
din otel obișnuit OL 
oțel special, lucrat 
continuu. A fost o
uzină. Acum, în urma reprofilării, noilor 
sarcini ce-i revin uzinei, vagonul trece la 
alte întreprinderi. A fost al nostru, noi 
l-am creat, și desigur că ne pare rău 
după el.

Pe de altă parte, ne bucurăm și sîntem 
mîndri că vom construi locomotive.

Uzina ,.23 August" a construit și pînă 
acum locomotive, dar de puteri mai mici 
și în cantități reduse.

Nu s-a mai făcut 
38, ci din OL 52, 
numai cu curent 
frămîntare pentru

așteaptă săLa Uzinele „23 August", un ultim control la noul lot de vagoane-cisternă ce 
fie livrate beneficiarilor

ÎNVAȚĂ

I A apărut nr. 6 — 1965 al revistei

ANAL E L E
Institutului de istorie a partidului de pe lingă 

C.C. al P.C.R.
pu- hitleristă în anii

re-
De-

La rubrica Articole, revista 
blică :

N. Copoiu: „Congresul de 
constituire a Partidului Social 
mocrat din România (1910)" î
N. G. Munteanu : „Organizații 
profesionale de clasă ale muncito
rilor din România în a doua ju
mătate a veacului al XIX-lea".

Rubrica Memorii-Comunicări in
serează : „Momente din timpul do- 
borîrii dictaturii militare fasciste" : 
general-maior în rezervă Emilian 
ionescu ; „Bucureștiul în zilele in
surecției din august 1944" : gene
ral-colonel in rezervă Victor Dom
browski -, „Manifestări ale stării 
de spirit antifasciste și antihitle
riste a Armatei române în timpul 
războiului hitlerist" : colonel A. 
Petri, colonel D. Tutu, locotenent- 
colonel P. Ilie-, „Unele considera
ții cu privire Ia capul de pod de 
la nord și vest de Carpații Me
ridionali (23 august — 18 septem
brie 1944)" : colonel C. Nicolae, 
colonel rez. G. David ; „Exploata
rea și tratamentul inuman al mun
citorilor români în întreprinderile

cei
sînt

din Germania 
1941—1943“ : Tudor Paul.

in cadrul rubricii Pentru 
care studiază istoria P.C.R. 
cuprinse următoarele materiale :
„Primele gazete muncitorești și 
începutul organizării clasei mun
citoare" : A. Deac -, „Raportul din
tre cercurile socialiste și asociații
le muncitorești. începutul unirii 
mișcării muncitorești cu socialis
mul științific" : Dorin Sorescu 
„P.S.D.M.R. — partidul cel mai 
înaintat dintre anii 1893—1899" : 
I Felea-, „Mișcarea sindicală din 
România pînă la primul război 
mondial" : N. G. M.

La rubrica Discuții, revista 
blică : „Cu privire la unele 
saturi economico-sociale ale
mâniei In primele două decenii ale 
secolului al XX-lea“ : V. Axen- 
ciuc; „Din activitatea P.C.R. pri
vind problema țărănească în anii 
1922—1928" : M. C. Stănescu.

Revista mai cuprinde rubrici!» 
„Evocări' și „informații științi
fice'.

pu- 
tră- 
Ro-

ECOURI^ •
^ECOURI

■LĂ ARTICOLE PUBLICATE DE SCINTEIA TINERETULUI"

C
u un viu sentiment de 
mîndrie, tinerii îmi arată 
locul unde se vor construi

numai
. metivă, ci și de compreso

rul cu cilindri opuși, care 
cere. în special din partea 

tineretului, un mare efort de calificare.
— Uteciștii nu sînt supărați că tre

buie să-și schimbe meseria ?
— Nu. Fiecare vrea să știe mai mult, 

să stăpînească și o a doua meserie, îmi 
spune inginerul Adrian Boțan. Mulți au 
cerut ei singuri să se recalifice și noi 
am ținut seama de dorința fiecăruia 
S-au și făcut primii pași în sensul a- 
cesta.

— La secția vagoane, completează Gh 
Militaru, noul flux tehnologic nu poate 
să absoarbă pe toți cei peste trei sute 
de sudori. Pentru locomotive, vom avea 
nevoie de aproximativ o sută de sudori 
Restul trebuie să devină montori, ajus- 
tori, lăcătuși. Aș putea să dau o serie 
întreagă de exemple, din care să se 
vadă că tinerii au înțeles această nece
sitate. Ion Teodorescu, sudor, 24 de ani, 
este acum lăcătuș și lucrează la asam
blări Avînd și noțiuni de la școala 
profesională, deși lucrează doar de cîte
va șăptămîni, se descurcă foarte bine 
Alt caz : Tudor Mandache, sudor, azi 
lăcătuș. Și exemplele se pot înmulți, 
încă nu s-au făcut schimbările definitive

hale, pentru ca pro- 
să se desfășoare pe 
rulantă, în flux con- 

Ei sînt preocupați nu 
de noul tip de loco

I
în secție, dar au început mișcări de 
echipe, ocupări de spațiu.

Flăcările arcurilor de sudură aruncă 
pe pereți enormele umbre ale oameni
lor, ceea ce îmi dă senzația că particip 
la un film desfășurat pe un ecran pano
ramic. Peste tot, cuvîntul calificare 
capătă o rezonanță aparte, străbate ca 
un leitmotiv întreaga uzină. Nu e 
deajuns ceea ce se cunoaște. Toți trebuie 
să învețe, să participe la cursuri, să-și 
însușească desenul tehnic. Reperele de 
locomotive și cornpresoare fiind compli
cate, se va lucra cu tolerante de microni. 
Ochiul trebuie perfecționat, trebuie în
tărită puterea lui de apreciere și selec
ționare.

Tovarășul Dumitru Badea, locțiilor al 
secretarului comitetului U.T.C. al uzinei, 
la semnele mele de admirație pentru fi
nețea noilor produse ale secției, devine 
deodată reținut și îmi declară că, fără 
să se mulțumească doar cu atît, încă de 
la început, colectivul de ingineri, tehni
cieni și muncitori va întreprinde o serie 
întreagă de perfecționări la cornpresoare 
și locomotive.

— Produâele noastre au intrat în pre
vederile Congresului. Pînă în 1970, 
transporturile de cale ferată vor fi sub
stantial modernizate și, in această direc
ție, o sarcină de bază ne revine nouă, 
celor de la „23 August" O să muncim 
cu îndîrjire, cu toată ambiția. Cadrele 
noastre se formează pentru a ține pa
sul cu progresul tehnicii mondiale. Nu ne 
va fi rușine de ceea ce facem...

Am aflat că în întrecerea socialistă

sînt antrenați peste două mii de tineri, 
avînd ca obiective realizarea ritmică a 
planului, reducerea procentului de 
rebut, folosirea judicioasă a mașinilor 
și utilajelor, utilizarea rațională a supra
fețelor de producție. Mi s-a vorbit în 
amănunțime despre cele 95 de cursuri, 
ce cuprind peste o mie cinci sute de 
tineri, despre concursul de inovații și 
raționalizări, unde aceștia au prezentat 
90 de inovații. Preocuparea esențială a 
celor cinci mii de tineri este, în momen
tul de față, calificarea pentru o a doua 
meserie, învățătura Ei se formează pen
tru a lucra în întreprinderea aceasta 
douăzeci, treizeci de ani și, încă de pe 
acum, trebuie să minuiască utilajele 
complexe, mașinile cu comandă automa
tă, agregatele moderne de la turnătorie, 
din secțiile de motoare, de la forjă 
sculerie. Pregătirea tineretului tinde 
devină profundă și multilaterală.

Viitorul nu vine doar cu daruri, ci 
cu răspunderi sporite. Școala este singu
ra cale spre uzină. Ziua de mîine va fi 
mai exigentă decît cea de azi, va cere 
tuturora o pricepere dublată, o iscusință 
mai mare decît o au fruntașii șesenalu- 
lui. Cei vîrstnici sînt profesori, dar și 
multi dintre cei tineri au ucenicii lor.

In orice tînăr există un specialist. 
Depinde de voința lui, de ambianța co
lectivului, pentru ca el să se realizeze.

Am isprăvit întrebările. Tinerii tac și 
mă măsoară din ochi, așteptînd de la 
mine o cheie cu care să deschidă alte 
încăperi ale viitorului. Eu le-am zîmbit 
și am plecat , după ce i-am privit la 
rîndul meu lung, pentru a rămîne cu 
chipurile lor optimiste și visătoare în 
minte. Am sentimentul că ne vom reve
dea și mîine.

Rezerva de cadre a uzinei, cinci mii 
de tineri, sub conducerea organizației de 
partid, ne apar tulburați și plini de elan 
în pragul cincinalului care aduce cu sine 
o nouă etapă în viața întreprinderii, 
în viața întregii noastre țări. Pregătin- 
du-se să înfăptuiască operele prevăzute 
la Congres, ei urcă treaptă cu treaptă pe 
scara timpului care le aparține.

și 
să

și

UN
ÎN

EXAMEN
FATA

TEHNICII NOI
Criticile formulate în ar

ticolul «Un examen în 
fața tehnicii noi», publi
cat în ziarul nr. 5 138, sînt 
pe deplin însușite de comi
tetul U.T.C. al Fabricii de 
ciment și var din Tg. Jiu. 
împreună cu conducerea 
fabricii s-au stabilit unele 
măsuri menite să înlăture 
din activitatea noastră lip
surile semnalate de redac
ție. S-a trecut de urgență 
la reluarea și functionarea 
cursurilor de ridicare a ca
lificării pe sectoare de ac
tivitate : electric, mecanic 
și tehnologie de fabricație, 
cursuri care funcționează 
săptămînal. De două ori pe 
lună se țin conferințe cu 
caracter tehnic, în care se 
prezintă noutățile din sec
torul tehnologiei de fabri
cație a cimentului din ca
drul fabricii noastre.

Cabinetul tehnic a întoc
mit și afișat în secțiile de 
fabricație scheme sinoptice 
cu fluxul tehnologic de fa
bricație al fiecărei secții, 
material documentar ce stă 
la dispoziția muncitorilor.

Cabinetul tehnic, nou în
ființat. a fost dotat cu ma
teriale și cărți tehnice de 
specialitate.

Acum, la terminarea 
schimburilor, șefii de sec
ție organizează scurte șe
dințe de lucru cu toți mun
citorii, în cadrul cărora se 
analizează activitatea din 
timpul schimbului.

însușindu-ne sugestia din

articolul apărut, am organi
zat o consfătuire pe te
ma „Necesitatea respec
tării procesului tehnologic 
pe faze de fabricație", la 
care au fost invitați tova
răși din conducerea tehni- 
co-administrativă, ingineri 
și maiștri, șefii secțiilor de 
fabricație, muncitori cu 
înaltă calificare, care au 
vorbit despre necesitatea 
respectării tehnologiei de 
fabricație a cimentului, 
modul de funcționare a uti
lajului modern, îndatori
rile și contribuția pe care 
trebuie s-o aducă tineretul 
în realizarea sarcinilor de 
plan.

La organizarea acestei 
consfătuiri, comitetul U.T.C. 
pe fabrică a primit un 
jutor prețios din partea 
miletului orășenesc Tg. 
al U.T.C.

Comitetul U.T.C. a 
struit secretarii organizații
lor de bază în legătură cu 
activitatea pe care trebuie 
să o desfășoare în rîndul 
tinerilor, a indicat ca la a- 
dunările' generale să fie in
vitați ingineri și tehnicieni, 
maiștri și muncitori cu înal
tă calificare, care să expli
ce tineretului sarcinile ce 
îi revin în producție și mo
dalitățile de înfăptuire a 
lor.

Măsurile stabilite vor a- 
juta la evitarea situațiilor 
semnalate 
amintit.

a- 
Co- 
Jiu

în articolul

La studenți 
acasă"

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM
vă anunță excursiile peste hotare ale trimestrului I 1966

In Republica Populară 
Bulgaria, 3 zile, cu autoca
rul, pe itinerariul București 
— Russe — Plevna — So
fia — Tîrnovo — Russe — 
București ; cost 385 lei de 
persoană, plus 96 lei pentru 
bani de buzunar.

plus 410 lei pentru bani de 
buzunar.

sau

uți — Lvov — Varșovia — 
București; cost 1 535 lei de 
persoană, plus 225 lei pen
tru bani de buzunar.

Din miinile indeminatice ale tinerei 
croitorese Corina Petrescu de ia 
Fabrica de confecții și tricotaje Bucu
rești ies numai produse de calitate. 
Argumentele cele mai convingătoare: 
stima colectivului și faptul că, in cu- 
rirtd, stegulețul de evidențiat in în
trecerea socialistă, care a fost păstrat 
lună de lună în 1965, va fi înlocuit 

cu încă o steluță de fruntaș

în Republica Socialistă 
Cehoslovacia, 8 zile, cu tre
nul, pe itinerariul Bucu
rești — Praga — Karlovy- 
Vary — Budapesta — 
București; cost 1 225 lei de 
persoană, plus 172 lei pen
tru bani de buzunar.

In Republica Democrată 
Germană, 15 zile, cu trenul 
și autocarul, pe itinerariul 
București — Praga — Ber
lin — Leipzig — Dresda — 
Budapesta — București; 
cost 2 870 lei de persoană,

13 zile, cu trenul pe itine
rariul București — Praga 
— Leipzig — Berlin — 
Dresda — Budapesta — 
București, cu participare la 
Tîrgul de mostre de la 
Leipzig ; cost 2 293 Iei de 
persoană, plus 448 lei pen
tru bani de buzunar.

In Republica Populară 
Polonă, 5 zile, cu trenul, 
itinerariul București 
Varșovia — Cernăuți 
București ; cost 1 095 
de pers-oană, plus 151 
pentru

în U. R. S. S., 11 zile,
cu trenul, pe itinerariul 
București — Chișinău — 
Kiev — Moscova — Bucu
rești ; cost 1 485 lei de per
soană, plus 224 lei pentru 
bani de buzunar.

pe

lei 
lei 

bani de buzunar

în Republica Populară 
Ungară, 4 zile, cu trenul, pe 
itinerariul București — 
Budapesta — București; 
cost 665 lei de persoană, 
plus 137 lei pentru bani de 
buzunar.

sau

8 zile, cu trenul, pe itine
rariul București — Cernă-

Informații și înscrieri la 
agențiile și filialele O.N.T. 
din întreaga țară. Fragment din noua geometrie în spațiu a Capitalei: cartierul Berceni-Sud.

DIN LEGENDELE
ȘI TRADIȚIILE

POPORULUI NOSTRU
de Alexandru Mitru

nu se putea făuri potrivit străve
chilor credințe decît printr-un 
imens sacrificiu.

Ideea sacrificiului cu scopul 
de a spori durabilitatea unei 
mari construcții : cetate, turn, 
pod, lăcaș bisericesc, a existat la 
toate popoarele antichității.

O narațiune în versuri, bazată 
simplu pe ideea jertfirii unei 
ființe (femeie, fată, copil), pen
tru a asigura rezistența respecti
vei construcții destinată folosului 
colectiv, se pare că a fost creată 
întîia oară de aromânii din Ma
cedonia. Sub această formă s-a

dăcini și amenință să doboare 
chiar munții, și ajunge la timp 
acolo unde o cheamă datoria și 
dragostea de soție.

Jertfirea femeii, a cărei iubire 
întrece poate pe aceea a celor 
mai frumoase figuri din legende
le universale, ne sfîșie inima. Ea 
crede la început că este vorba 
de o glumă, înțelege însă curînd 
adevărul și plînsul o îneacă, nu 
atît de mîhnire pentru sine, cit 
pentru micuțul ce va rămîne 
fără mamă.

In cîteva variante balcanice, 
femeii i se lasă două firide mici 
în dreptul pieptului,prig în luptă ori de 

cite ori a fost silit 
să-și apere liberta
tea, poporul nos
tru s-a dovedit în 
decursul secolelor 
un meșter iscusit, 
cu gust ales și su
flet gingaș, creînd

opere de artă nenriritoare cu 
care și-a împodobit vatra stră
moșească. A avut în privința a- 
ceasta o îndelungă și lăudabilă 
tradiție, preluată de la daci și 
romani. „Carpent tua poma ne- 
potes", scria Virgiliu în „Eglo
ge", în sensul că sîntem datori 
să creăm pentru binele urmași
lor, al generațiilor viitoare. (Tra
diție ce se păstrează, amplifica
tă, în era socialismului).

între construcțiile trecutului, 
una se relevă cu prisosință prin 
felul mai mult decît meșteșugit 
cum a fost lucrată și cum se în
fățișează și astăzi ochilor celor 
ce vin din toată lumea să o 
admire.

Deși ctitorie a lui Neagoie

Vodă Basarab, din secolul al 
XVI-lea (ridicată probabil pe o 
temelie mai veche, biserica a- 
ceasta episcopală a fost atribui
tă, în legendă, ca multe alte re
marcabile monumente arhitecto
nice, aceluiași viteaz și între
prinzător Negru Vodă. (Negru 
Vodă fiind socotit, după cum se 
vede, nu numai un viteaz „des
călecător" de țară, ci și un fel 
de erou civilizator, un erou al 
tuturor marilor începuturi din 
Țara Românească).

Pe Argeș în gios, / Pe un mal 
frumos, / Negru-Vodă trece / Cu 
tovarăși zece: / Nouă meșteri 
mari, / Calfe și zidari ' Și Manoli 
— zece, / Care-i și întrece. / 
Merg cu toți pe cale / Să alea- 
gă-n vale / Loc de monastire / 
Loc de pomenire **).

Asociată numelui faimosului 
Negru Vodă, biserica a intrat în 
legendă și baladă, în primul 
rînd, datorită tocmai acestei nea
semuite frumuseți.

O astfel de bijuterie în piatră

ca să-și

Dacă în variantele sud-dună- 
rene, ca în renumita „Zidanie 
Skadra", narațiunea se mărgineș
te la jertfirea nevinovatei femei, 
balada românească, dimpotrivă, 
dezbate dramatic personalitatea 
și zbuciumul creatorului.

împlinirea operei la care tru
dește îi cere jertfirea fericirii sale 
familiale, a soției, a copilului. 
Jertfa sa poate fi măsurată numai 
cu sacrificiul de sine al celor 
mai buni și viteji dintre daci, ce 
acceptau să plece de bună voie 
la zei, ca soli, în ceasurile 
cumpănă, fiind azvîrliți în

de
sus

MEȘTERUL MANOLE
păstrat, cu mici deosebiri, în fol
clorul popoarelor din Balcani.

Iată însă că în fața priveliștii 
uluitoare a „Mînăstirii Curtea- 
de-Argeș", balada-legendă a că
pătat accente și semnificații noi 
și adînci, cu referire la viață, la 
dragoste și, mai cu seamă, la 
artă.

Dragostea tinerei femei a fost 
subliniată de cîntărețul popular 
prin crearea obstacolelor învinse 
de ea, cu aceeași tărie, pe care 
numai Ileana Cosînzeana bas
melor românești o mai are.

Răzbate prin ploaia cu spume 
ce naște pîraie, prin vîntul nă
prasnic ce smulge copacii din ră-

copilul șipoată alăpta prin ele 
după moarte. La noi sarcina în
grijirii pruncului este încredința
tă, cu uiț lirism fără pereche, na
turii : Manole-mi ofta, / Din 
plîns / înceta, / Răspuns / Că-i 
dedea, / Din gură-i zicea : / — 
Copilașul tău, / Pruncușorul 
meu, / Vază-1 Dumnezeu, / Tu 
cum l-ai lăsat / în pat / Desfă- 
șat, / Zînele c-or trece, / La el 
s-or întrece, / Și l-or apleca, / 
Țîță că i-or da; / Ninsoare d-o 
ninge, / Pe el mi l-o unge; / 
Ploi cînd or ploua, / Pe el l-or 
scălda; / Vînt cînd o sufla, / 
Mi l-o legăna / Dulce legănare, / 
Pin’ s-o face mare 1

și primiți apoi în ascuțișul sulițe
lor de către tovarășii lor de luptă.

Artistul își sfărîmă cu mina lui 
fericirea familială, rămînînd în
treg numai al artei, — al unei 
arte pe care el o vede într-o des
fășurare continuă, pe trepte tot 
mai înalte.

în antiteză cu meșterul se află 
marele feudal. Negru Vodă îi 
cere să declare public că o altă 
operă mai frumoasă nu ar putea 
crea.

Cu această îngrădire, dictată 
de orgoliul stăpînitorului, mește
rul Manole, «cum mai aprins de-

cit oricînd de febra creației, nu 
se împacă. El îi răspunde feuda
lului cu solemnitate, dar și cu 
hotărîre : — Doamne Negru- 
Vodă, / Mare-i și frumoasă, / 
Mîndră ș-arătoasă / Sfînta mă
năstire, ! Chip de pomenire, / 
Dar cum este ea, / Zău, pre le
gea mea, / C-așa lucrătură / Și 
ferecătură / Mi-e de-nvățătură. / 
De m-oi bizui, / Altele-oi croi, / 
Mult mai arătoase / Și mult 
mai frumoase !**)

Răspunsul este cutremurător și 
n-are nevoie de comentarii, prin 
năzuința mărturisită a artistului 
popular spre perfecțiune.

Epilogul se cunoaște. Domni
torul, gelos pe frumusețea operei 
construite pentru sine, porunceș
te să se sfărîme schelele, ca meș
terii rămași pe acoperișul mî
năstirii să fie siliți să se plece 
voinței sale : Ploaia / Să-i înmoa
ie, / Foamea / Să-i îndoaie.

Dar visul, elanul artistului de 
a crea noi opere, care să se în
treacă una pe alta în măiestrie, 
îl determină pe Manole să nu 
se „îndoaie", să nu accepte con- 
strîngerea chiar cu riscul vieții 
sale. Indîrjindu-se, își făurește, 
ca un Dedal al legendelor româ
nești (motiv ce s-ar putea să fi 
fost cunoscut și de daci și care 
nu există în variantele celorlalte 
popoare), aripi ușoare de șiță, pe 
care și le fixează direct în carne, 
simbolic, cu cuie de fier, I cu 
ținte d-oțel, / și unde batea /

sînge că țișnea, nimic nu-i 
păsa / ... Aripi asemănătoare le 
face și soților săi, zburînd cu to
ții spre libertate.

Numai că jertfa lui, în imagi
nația cîntărețului popular, se de- 
săvîrșește acum implacabil. Me
șterul Manole aude tocmai în 
clipa hotărîtoare a zborului gla
sul aproape stins al soției sale. 
Cuvintele ei amare îl tulbură : 
Manea se pierdea, t ochii-i se-n- 
velea; / lumea se-ntorcea, / no
rii se-mîrtea, / și de pe grindiș, / 
de pe tcoperiș, / mort bietul 
cădea !

Artistul își pierde și viața pen
tru a se contopi definitiv cu ope
ra. Amintirea lui va rămîne to
tuși veșnică, fiindcă acolo unde 
el se prăbușește, din pămînt, se 
ivește „o fîntină lină, I cu apă 
puțină, / cu apă sărată. / de la
crimi udată /“.

în acest fel a slăvit în baladă 
și legendă cîntărețul nostru popu
lar arta, pe creatorul ei și fru
mosul, acel frumos căruia filozo
ful grec Democrit îi da nobilul 
înțeles de ceea ce este măreț și 
de-a pururi înălțător.

*) „Monastirea Argeșului' din 
colecfia V. Alecsandrl;

**)„Meșterul Manole' din co
lecția G. Teodorescu; (vezi Antolo
gia „Balade populare românești” 
E.P.L. 1964 de Al. I. Amzulescu — 
vol. 111 pag. 7—34).

Articolul publicat In 
«Scinteia tineretului» nr. 
5 134 conține critici juste 
— ne răspunde Consiliul 
Uniunii Asociațiilor studen
ților din centrul universitar 
București —- constituind 
pentru noi prilejul unei a- 
nalize temeinice și luarea 
unor măsuri care să răspun
dă sarcinilor noastre pri
vind întărirea controlului 
obștesc.

Din inițiativa biroului 
Consiliului U.A.S.B., la 
Centrul Universitar a avut 
loc o consfătuire la care 
au participat toii factorii de 
răspundere privind munca 
social-gospodărească, con
ducerile institutelor de în- 
vățămlnt superior din Bucu
rești și reprezentanți ai 
Ministerului Invătămîntului. 
Un sprijin substantial în 
această direcție am primit 
din partea Comitetului de 
partid al Centrului Univer
sitar București.

în urma acestor consfă
tuiri s-a trecut la instruirea 
comitetelor de cămine si 
cantine la nivelul institute
lor, instruire de care a răs
puns la fiecare institut pre
ședintele Consiliului A.S. 
pe institut și un activist al 
Comisiei sociale pe Centrul 
Universitar. S-a precizat 
faptul că asociațiile studen
ților au datoria să exercite 
un permanent control ob
ștesc asupra felului în care 
sini administrate 
puse la dispoziția 
ților.

A iost necesară 
nea precizare întrucît 
ultima vreme s-a constatat 
o slăbire a răspunderii aso
ciațiilor față de această o- 
bligafie. Așa s-a întîmplat 
și la Institutul politehnic, 
căminul nr. 1. In ceea ce 
privește situația de Ia acest 
cămin, Ia intervenția noas
tră s-au rezolvat o serie 
de probleme criticate, cu 
excepția celei privind re
partiția pe ani, grupe, unde 
nu considerăm că e bine să 
se facă pină Ia Unele se
mestrului I, fiind vorba de 
o mișcare mare de oameni.

In urma dării în funcțiu
ne a blocului M, de la 
complexul studențesc al In
stitutului politehnic Bucu
rești, s-a înlăturat și supra
aglomerarea din aceste că
mine.

La căminul l.M.F. situafia 
a fost cunoscută de noi și 
sesizată organelor compe
tente și ea va sta în aten
ția noastră.

Activul Comisiei sociale 
a Consiliului U.A.S. Bucu
rești are în centrul atenției 
munca în cămine și canti
ne, fiind repartizat pe 
grupuri de cămine și canti
ne pentru a ajuta la orga
nizarea în condiții cores
punzătoare a muncii comi
tetelor de cămin și cantină, 
a controlului obștesc, 
încheierea răspunsului 
mis redacției, Consiliul 
niunii Asociațiilor Studen
ților din Centrul Universi
tar București arată :

„Articolul publicat ne-a 
. fost de un real folos, aju- 

tîndu-ne în muncă prin cri
tica tovărășească, justă și 
documentată".
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„Prezențe
nedorite

pe fluxul 
tehnologic”

In articolul «Prezențe 
nedorite pe fluxul teh
nologic», apărut in nr. 
5 143, a fost vizată și Între
prinderea de transport 
București pentru faptul că 
mijloacele de transport că
tre Fabrica de băi și radia
toare, așezată la periferia 
Capitalei, sînt insuficiente 
In orele de virf.

In răspunsul primit la re
dacție. ni se relatează 
mătoarele :

„Pentru îmbunătățirea 
servirii cu mijloace
transport a întreprinderilor 
din comuna Militari, din 
zona Fabricii de băi și ra
diatoare, cu începere de Ia 
1 decembrie 1965, la orele 
de vîrf, se dirijează tram
vaie de pe traseul 13 pînă 
la capătul liniei 25”.

ur

de- 
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PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A INVAȚAMÎNTULUI POLITIC

AJUTOR CONCRET FIECĂREI 
ORGANIZAȚII DE BAZĂ U. T. C.

într-o trecută șe
dință membrii birou
lui comitetului orășe- 
neso U.T.C. din Cluj 
apreciau ca mulțumi
tor complexul de 
măsuri luate pentru 
deschiderea anului de 
învățămînt politic. S-a 
vorbit atunci despre 
faptul că frecvența la 
cursuri este bună (90 
la sută), că propagan
diștii sînt bine in- 
struiți și știu să con
ducă seminariile ; s-a 
arătat că în continua
re se va pune un ac
cent și mai mare pe 
metodică. în acest 
scop, începînd din 
luna ianuarie, propa
gandiștii vor fi invi
tați să participe la 
instruirile organiza
te de cabinetul de 
partid.

Am putea comple
ta acest tablou ară
tând că primele suc
cese ale anului de 
învățămînt politic 
U.T.C se datoresc și 
grijii cu care au fost 
selecționați propagan
diștii. Cei mai mulți 
dintre ei — peste ju
mătate din numărul 
total — sînt tineri cu 
experiență în această 
muncă, cu un nivel 
de cunoștințe genera
le corespunzător —- 
adică absolvenți de 
școală medie. Sînt 
propagandiști de ase
menea și un număr 
mare de tineri cu stu
dii superioare, econo
miști, ingineri etc. 
Iată cîteva nume de 
asemenea propagan
diști care țin semina
riile Ia un nivel co
respunzător și despre 
care tinerii cursanți 
vorbesc cu plăcere și 
satisfacție : Alexan

dru Burdea de la „E- 
lectrometalul", Eu
gen Hanc de la 
Trustul minier etc. 
Desigur tabloul ar 
putea fi întregit și cu 
alte date.

Păcat numai că la 
ședința amintită, me
nită să orienteze e- 
forturile activului 
U.T.C. spre înlătura
rea sau evitarea unor 
lipsuri care au apărut 
sau ar putea să apa
ră, nu s-a discutat o 
problemă foarte im
portantă : orientarea 
și sprijinirea organiza
țiilor de bază U.T.C., 
astfel ca acestea să 
se preocupe perma
nent de buna desfă
șurare a învățământu
lui politic.

Multe organizații 
U.T.C. continuă să se 
ocupe doar de des
chiderea învățămîn- 
tului politic lăsînd a- 
poi aproape totul pe 
seama propagandistu
lui. în noua formă 
de organizare a învă- 
țămîntului politic pro
pagandistul nu mai 
expune o lecție ci or
ganizează dezbaterea 
profundă a temei. Se 
presupune de aceea 
ca tînărul cursant să 
fie ajutat să-și procu
re materiale. îndru
mat să studieze și 
să-și facă conspecte : 
el trebuie controlat în 
această activitate. Este 
deci evidentă răspun
derea sporită a organi
zației de bază U.T.C. 
Care este situația de 
fapt în acest sens ?

Prima vizită la în
treprinderea poligrafi
că. Seminarul la care 
am participat era 
condus de tovarășul 
Pop Traian. Foarte

multe fete și foarte 
dornice de a lua cu- 
vîntul. Dintre băieți 
însă n-a luat nimeni 
cuvîntul. Iosif Nagy 
și Robert Szilagy au 
venit la seminar fără 
caiete, fără creioane.

— N-aveți con
spect ?

— Nu. N-am știut 
ce să studiem — răs
punde primul.

— De seminar am 
aflat întâmplător chiar 
azi — completează 
cel de-al doilea.

Și de notat că par
ticipă la primul din
tre cele trei seminarii 
care s-au ținut pînă 
acum.

Am întrebat apoi 
pe propagandist:

— Sînt organizate 
consultații ?

— încă nu dar 
cred că problema se 
pune. Rezultă și din 
luările la cuvînt și 
din întrebările care 
mi le pun înainte de 
seminar unii tineri. 
Acum două zile Vio
rica Ilea și Elena Ma
rian au venit la mine 
cu următoarea între
bare : materialele din 
bibliografie ridică în 
general aceeași pro
blemă. Cum facem 
conspectul : pentru
fiecare separat sau 
unul pentru toate ? 
Sigur, am dat lămu
ririle necesare, dar în 
situația lor poate mai 
sînt și alți tineri. Ar 
fi bine să fie fixate 
anumite ore în ca
drul cărora toți pro
pagandiștii din orga
nizația noastră, prin 
rotație, să dăm tine
rilor diferite consul
tații.

— Ideea este bu
nă. De ce nu ați tre-

cut la înfăptuirea 
ei ?

— Este o treabă 
care nu o pot face 
singur.»

Evident. Organiza
ția U.T.C. de aici 
trebuie să-și mani
feste mai mult pre
zența în viața cercu
rilor de învățămînt 
politic.

Următorul seminar 
la care am participat 
a fost cel organizat 
la secția sculerie a 
Uzinelor „Unirea". 
Din nefericire în ziua 
aceea propagandistul, 
tovarășul Gh. Matei a 
trebuit să colinde toa
tă uzina pînă să gă
sească o sală liberă 
unde să se desfășoa
re convorbirea. Pînă 
la urmă am ajuns cu 
toții într-o mică în
căpere a sculeriei, 
improprie datorită 
zgomotului mașinilor 
alăturate. Convorbi

rea s-a desfășurat la 
un nivel nesatisfăcă
tor. La sfârșit s-a fă
cut un sondaj : dintre 
cei 17 tineri prezenți 
nici jumătate nu stu
diaseră tot materia
lul bibliografic 1 La 
rîndul lor tinerii au 
ridicat diferite pro
bleme : „nu găsim 
materialele indicate11, 
„nu avem' o sală 
permanentă pentru 
convorbiri — prima 
dată am ținut semi
narul în biroul maiș
trilor, apoi în sediul 
U.TX3. acum aici...", 
„avem nevoie de ore 
de consultație".

Este limpede că 
toate acestea repre
zintă semnale pentru 
organizația U.T.C. E 
de la sine înțeles 
faptul că ea trebuie 
să se preocupe să a- 
sigure tinerilor condi
ții pentru desfășura

rea convorbirilor, să 
se intereseze perma
nent de felul în care 
tinerii se pregătesc, 
să-i ajute în procu
rarea materialelor etc. 

Ceea ce este nece
sar de făcut pentru 
îndreptarea unor ase
menea stări de lucruri 
apare destul de lim
pede. Comitetul oră

șenesc U.T.C. Cluj 
trebuie să militeze ca 
in toate întreprinderi
le și instituțiile ora
șului să crească rolul 
organizațiilor U.T.C. 
în buna organizare și 
desfășurare a învăță- 
mîntului politic. Con
cepția nesănătoasă că 
o dată inițiate cercu
rile de învățămînt își 
desfășoară activitatea 
de la sine trebuie ur
gent dezrădăcinată a- 
colo unde mai există.

VICTOR 
CONST ANTINESCU

Suplimente economice 

pentru fertilitatea solului

Un colț al .Expoziției de pictură și sculptură a orașului 
București

Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. I)

In toamna aceasta, potrivit 
experienței acumulate, acțiu
nea de fertilizare am început-o 
o dată cu ogoarele. Organizarea 
a rămas aceeași ca și în iarna 
trecută. Un atelaj e deservit de 
trei-patru tineri, fiecare cu 
sarcină precisă: încărcător, 
descărcător, clăditor de plat
forme. De antrenarea tuturor 
tinerilor se ocupă organizațiile 
U.T.C. din brigăzile de cîmp. 
In perioada arăturilor de toarnă 
nă au fost libere 25 de atela
je ; lucrînd operativ, tine
rii care au transportat gu
noiul de grajd pe tarlale, pen
tru a fi încorporat proaspăt sub 
brazdă, au contribuit la ferti
lizarea a 347 de hectare în loc 
de 220. Acesta a fost doar în
ceputul. După eliberarea ce
lorlalte atelaje, la acțiune au 
fost antrenați din ce în ce mai 
mulți tineri. Pentru a duce 
în cîmp cantitatea necesară 
fertilizării în primăvară a 200 
hectare teren argilos și 10 ni
sipos, tinerii au fost împărțiți 
corespunzător cerințelor.

Expunerii i-au urmat în
trebări, răspunsuri, aprecieri. ' 

în anul 1964 pe terenurile 
cooperativelor agricole din ra
ionul Ploiești au fost admi
nistrate peste 180 000 de 
tone de îngrășăminte orga
nice. Un calcul făcut de 
specialiștii consiliului agri
col raional arată însă că în 
perioada de stabulație prezen
tă, pot fi produse circa 230 000 
de tone gunoi de grajd și pes
te 5 000 de tone mraniță.

Discutînd posibilitățile, tine
rii din cooperative și-au reîn
noit angajamentele. A reieșit 
în urma acestora un angaja
ment global, pe raiqn, potrivit 
căruia ei vor transporta 
pînă la data de 15 februarie 
1966 cele 230 000 de tone în

grășăminte organice. Pentru 
mraniță, și-au propus însă o 
cifră mai mare decît cea 
preconizată : 10 000 de tone.
Necesitatea a pornit de la fap
tul că în acest an seceta pre- 
lungindu-se, nu a dat posibi
litatea griului semănat să ră
sară la timp și să înfrățească 
în bune condiții. Adaosul fa
cial de mraniță, alături de azo
tatul de amoniu, ajută la în
frățirea griului în primăvară 
și contribuie la obținerea unui 
spor de peste 500 de kilogra
me de grîu la hectar.

De la Ziua secretarilor 
U.T.C. au trecut aproape trei 
săptămîni. l-am văzut pe ti
neri la lucru. Acțiuni asemă
nătoare cu cele inițiate de or
ganizația de bază U.T.C. de la 
cooperativa agricolă Buda-Pa- 
lanca am întîlnit la Fra- 
sinu, Gherghița, Dumbrava, 
Poenarii-Burchi, Ariceștii- 
Rahtivani și în alte locuri. Ti
nerii din Finta au dus la 
cîmp și au depozitat în plat
forme aproape 2500 de tone 
din cele 4000 planificate. Cei 
din Ciupelnița aveau duse în 
cîmp pînă acum cîteva zile 
1500 de tone. Și în ceea 
ce privește operativitatea 
transportului s-au înregistrat 
progrese. Dacă pe raion, pînă 
la Ziua secretarilor de care am 
vorbit, au fost duse la cîmp 
doar 5 100 de tone îngrășămin
te organice, de atunci încoace 
tinerii au transportat la cîmp 
peste 20 500 de tone. Ritmul 
este bun. Din cele aproape 
1 500 de atelaje ale cooperati
velor agricole din raion, la a- 
ceastă acțiune zilnic sînt folo
site cite 1 000—1 200. In ultima 
vreme drumurile spre cîmp 
sînt mai bune, mai puțin des
fundate. Conductorii de ate
laje profită de aceste condiții 
și fac cite patru-cinci trans
porturi în loc de două-trei .

URMĂRI DIN PAQ. I
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multe experimente, ci rezolvarea 
unor probleme teoretice, colecti
vul s-a lărgit, mobilizînd în a- 
ceastă fază un grup mai larg 
din care fac în prezent parte 
asistenții S. Petrescu și O. Mă- 
lăncioiu, și conferențiarii Al. 
Dănescu, Tr. Niculescu, D. Ște- 
fănescu. În sfîrșit, de multe ori 
tema abordată necesită (în spe
cial în cazurile cînd este nece
sară rezolvarea unor dificile pro
bleme de calcul matematic) an
trenarea unor specialiști în alte 
domenii de activitate care-și 
desfășoară munca în cadrul fa
cultății noastre sau într-un insti
tut de cercetare.

Noi sîntem însă convinși că 
realizările noastre în domeniul 
cercetării științifice sînt departe 
de a fi la nivelul cerințelor pe care 
le impune ritmul uriaș al dezvol
tării științei și tehnicii contem
porane, nevoile economiei națio
nale. Mai avem încă foar
te multe lucruri de făcut pen
tru legarea laboratoarelor, co
lectivelor catedrelor facultății, 
fiecăruia dintre membrii corpu
lui nostru didactic cu uzinele, 
cu fabricile.

Am avut în această direcție 
o inițiativă dar care d;n 
păcate, nu a fost dusă pînă la 
capăt. Am organizat în colabo

rare cu Uzinele „23 August” o 
sesiune tehnico-științifică comu
nă. Catedrele Facultății de meca
nică au prezentat cîteva din re
zultatele cercetării lor, iar spe
cialiștii uzinei ne-au prezentat 
cîteva comunicări legate de mo
dul în care au fost rezolvate o 
serie de probleme pe care și le 
pun tehnicienii uzinei.

Dar vina noastră și a specia
liștilor din uzină- este că nu am 
permanentizat acest sistem de 
rodnică colaborare.

Legăturile noastre cu produc
ția sînt din păcate cu totul ne
planificate, stabilite de multe ori 
întîmplător pe baza unor legă
turi personale pe care le au pro
fesorii noștri cu diferite uzine, 
pe baza relațiilor pe care absol
venții facultății noastre le mai 
întrețin cu catedrele sau pe baza 
vizitelor pe care le facem noi în 
uzinele în care studenții noștri 
își desfășoară practica de produc
ție.

Această lipsă de planificare în 
legarea cercetărilor noastre cu 
practica industrială, a redus de
sigur, eficiența muncii noastre. 
Rezolvarea unei probleme teh
nice atît de importante ca aceea 
legată de detonație, nu trebuie 
desigur, să fie utilizată numai în 
proieotele făcute în facultăți, ci 
să-și găsească o largă aplicare în 
uzine, pentru că avantajele ei 
economice sînt foarte clare.

Lucrarea poate fi desigur, găsi
tă de orice tehnician din uzine 
în publicațiile Politehnicii noas
tre. Pînă în prezent nu avem 
insă nici un ecou, iar noi am por
nit pe drumul altor cercetări 
fără ca tema rezolvată să gă
sească o largă aplicabilitate, să 
aibă rezonanțele necesare în rîn- 
durile specialiștilor din uzine.

Dar să nu uităm în același timp 
că în acest caz inițiativa nu poa
te fi unilaterală. Inginerii și teh
nicienii din cele mai diverse în

treprinderi industriale se pot 
adresa oricînd catedrelor noastre 
și ei pot avea certitudinea că vor 
găsi tot sprijinul necesar. Aș vrea, 
de asemenea, să subliniez faptul 
că această colaborare dintre uzi
ne și facultăți trebuie să fie fa
cilitată de specialiștii din direc
țiile tehnice ale ministerelor, care 
cunosc nevoile tehnice ale uzine
lor din diferite colțuri ale țării.

O riguroasă planificare în do
meniul cercetării științifice în 
instituțiile de învățămînt supe
rior — factor de prim ordin în 
eficiența muncii științifice — va 
fi desigur promovată de Consi
liul Național al Cercetării Știin
țifice care are un rol esen
țial în îmbunătățirea orientă
rii cercetărilor științifice, în 
creșterea contribuției științifice 
în sfera producției materiale, 
în sporirea aportului tuturor ca
drelor didactice la opera de cer
cetare științifică desfășurată de 
întregul front al oamenilor do 
știință din țara noastră.

De ce pierde 

cadența 

schimbul trei 

entă. La stația de impregnare 
a fabricii de mașini rotative, 
de pildă, se execută uscarea 
bobinajelor pentru motoarele 
electrice. Dacă operația nu se 
face corect, motorul de tracți
une instalat pe locomotiva 
Diesel-electrică se încinge. In 
acest caz trebuie demontat iar

operațiile reluate de la în
căput. La acest loc de 
muncă asistența tehnică în 
schimbul trei este asigurată. 
doar de tînărul șef de echipă 
Anghel Popa, proaspăt absol
vent al Școlii profesionale în 
meseria de... cazangerie.

Inginerii vin noaptea, ni se 
spune, doar la sfîrșitul lunii 
cînd se dă „asaltul" pentru în
deplinirea planului.

L-am întrebat pe tovarășul 
Gheorghe Ene, secretarul co
mitetului U.T.C. pe uzină, dacă 
a studiat aceste greutăți și le-a 
sesizat conducerii uzinei. Răs
punsul dat dovedea că nu le 
cunoștea. Comitetul U.T.C. s-a 
ocupat insuficient de activita
tea în producție în schimbul 
de noapte. Am solicitat atunci 
părerea tovarășului Alexan
dru Heinrich, directorul teh
nic.

— Desigur, sîntem departe 
de a fi mulțumiți de randa
mentul din schimbul 3. După 
părerea mea trei cauze deter
mină această situație.

1. La unele locuri de muncă 
neîntrunind numărul de mun
citori necesari pentru a avea 
în schemă un maistru, asisten
ța tehnică este asigurată de șe
ful de echipă ceea ce nu este 
suficient. Această cauză nu 
este desigur de neînlăturat. Se 
află în studiu o regrupare a 
locurilor de muncă în așa fel 
îneît. nici un om să nu rămînă 
in afara ajutorului maistrului. 
Se va permanentiza, de ase
menea, controlul la nivelul in
ginerilor pe baza unui grafic, 
renunțîndu-se la sistemul de 
pînă acum după care se făcea 
controlul la întîmplare.

2. Deoarece efectivul din 
schimbul 3 este mult redus față 
de cel din schimbul 1 mulți 
factori din rețeaua de alimen
tare tehnico-materială lipsesc

Semnarea Acordului 
privind schimbul 

de mărfuri și plățile 
pe anul 1966 între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Democrată Vietnam
între 3 și 4 ianuarie au avut 

loc la București tratative în
tre delegația economică gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv 
ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și delegația eco
nomică guvernamentală a 
Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru al Republicii 
Democrate Vietnam.

în urma discuțiilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de sinceră prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă, 
la 4 ianuarie 1966 au fost 
semnate Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1966 între cele două 
țări și convenții referitoare la 
acordarea de către Republica 
Socialistă România a unui 
credit și amînarea achitării 
unor credite acordate anterior 
Republicii Democrate Vietnam.

★
După semnare, tovarășul 

Gheorghe Rădulescu a oferit 
un dineu în cinstea delegației 
vietnameze.

INFORMAȚII
O delegație compusă din 

Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, și Ion 
Stoian, director în acest mi
nister, a plecat marți dimi
neața la Varșovia, pentru a 
semna Acordul între guverne
le Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Polone privind livrările reci
proce de mărfuri pe perioada 
1966—1970.

★
Colectivul Teatrului Muncito

resc C.F.R. Giulești a prezentat 
marți seara, în sala Teatrului 
Mic, cea dintîi premieră a sa din 
noul an. Aducînd la rampă dez
baterea unei teme etice apropia
te constructorilor socialismului 
din țara noastră — răspunderea 
față de om — piesa lui Aurel 
Storin „Cu cine mă bat" are în 
centrul acțiunii un inginer inter
pretat de Silviu Stănculescu, 
care desrlșoară sub ochii spec
tatorului o aprigă bătălie împo
triva superficialității, lașității, 
meschinăriei, egoismului.

(Agerpres)

După ce a parcurs zeci de mii de kilometri pe mări și oceane 
încă un purtător al tricolorului patriei — cargoul „București" 
a acostat la dană. In portul Constanța, macarale puternice 
ușurează magaziile vasului de greaua încărcătură adusă din 

îndepărtata Japonie.
Foto.- AGERPRES

SPORT
• Cel de-al treilea tur al campionatului republican de hochei pe 

gheață începe astăzi pe patinoarul din Miercurea Ciuc. Programul 
jocurilor este următorul s Steaua—Tîmava Odorhei; Știința Cluj— 
Știința București și Voința Miercurea Ciuc—Dinamo București.

în clasament conduce Steaua cu 20 puncte, urmată de Voința 
Miercurea Ciuc cu 15 puncte și Dinamo cu 12 puncte. Competiția se 
încheie duminică seara.

• Schiorii noștri fruntași își vor începe activitatea competițională 
la sfîrșitul acestei săptămîni cu tradiționalul „Concurs de deschidere", 
care va avea loc duminică 9 ianuarie la Predeal.

Specialiștii probelor alpine, printre care amintim pe C. Tăbăraș, K. 
Gohn, Gh. Bălan, D. Munteanu, M. Focșeneanu și Gh. Vulpe, își 
vor disputa victoria în proba de slalom special pe pîrtia de la Clă- 
bucet, iar pe pîrtia din Poliștoacă se vor întrece cei mai buni fondiști 
ai țării noastre în frunte cu P. Dinu, St. Drăguș, Gh. Cincu, Marcela 
Leampă etc.

• Selecționata de rugbi în XV a Franței se pre
gătește intens în vederea primului meci oficial al 
sezonului pe care-1 va susține la 15 ianuarie la 
Murrayfield eu reprezentativă Scoției. în vederea 
acestei întîlniri, formația probabilă este următoa
rea : Lacaze, Caghassin, G. Boniface, A. Boniface, 
Darrouy, Roques, Puget, Crauste, Dauga, Rupert,

Cester. Spanghero, Gruarin, Cabanier, Berenjnoi. Rezervele echipei 
sînt: Lagrange, Duprat, Camberabero, Fort și De Gregorio.

• Joi va pleca în R. D. Germană echipa de biatlon a țării noas
tre, care va participa în zilele de 9 și 11 ianuarie la Atenberg la 
primul concurs de verificare al sezonului, în compania sportivilor din 
Suedia și R. D. Germană. Reprezentativa noastră cuprinde pe schio
rii Gh. Vilmoș, Gh. Cimpoia, N. Bărbășescu, C. Carabela și Gh. 
Bădescu.

(Agerpres)

în timpul nopții. Și în această 
direcție se cer unele măsuri 
luate pe baza unui studiu pre
cis al necesarului din schim
bul 3.

3. O parte din oamenii aces
tui schimb și îndeosebi tinerii 
întîrzie, lipsesc sau vin obosiți 
la lucru. In această direcție, 
cred că ar trebui să acționeze 
cu mai multă hotărîre toți fac
torii din uzină inclusiv condu
cerea tehnică și organizația 
U.T.C.

Prin urmare cauzele se cu
nosc. Se preconizează și unele 
măsuri. Dar de ce se tărăgă
nează aplicarea lor ?

Tovarășul inginer Heinrich 
arăta că alături de deficiențele 
existente în organizarea pro
ducției, randamentul scăzut al 
acestui schimb este dat și de 
faptul că nu se respectă dis
ciplina de producție. Mai ales 
tinerii întîrzie, absentează, vin 
obosiți la lucru, nu folosesc in
tegral timpul de muncă și nu 
dau randamentul pe care-l ob
țin ziua. Conferința indicase 
direcții precise în care trebuie 
să intervină organizația U.T.C. 
S-a trecut la îndeplinirea ho- 
tărîrilor conferinței ?

„In general știm de ce mulți 
tineri întîrzie sau lipsesc cînd 
sînt în schimbul de noapte", ne 
spune tovarășul Gheorghe Ene. 
Tot generale au fost însă 
și măsurile luate, acțiunile ini
țiate. In primul rînd nu se cu
nosc precis cauzele pentru care 
lipsesc sau întîrzie tinerii. Am 
discutat cu o parte din tinerii 
care lipsiseră sau întîrziaseră 
cu o noapte înainte. Vasile 
Dragotă, Ion Mînciu, Nichita 
Sandu, Marin Leoveanu. Unul 
a spus că a avut unele treburi 
de rezolvat. Altul întîlnise niște 
„prieteni" și nu a mai putut 
scăpa de ei pînă la miezul nop
ții. Al treilea fusese la spital cu 
un frate accidentat. Fiecare in

parte avea deci motivele lui 
bine conturate cu totul diferite 
de ale celorlalți. Trebuia des
fășurată o muncă diferențiată. 
Cei care lipsiseră fără motiv 
trebuiau aspru criticați, trași la 
răspundere. La fel cei care-și 
pierd timpul fără rost prin a- 
teliere. Numai atunci se poate 
forma o opinie a colectivului 
ostilă abaterilor de orice fel 
cînd aceste abateri sînt numite 
concret, se arată clar de ce a- 
par. Discutarea lor în general, 
printre altele, nu are eficiență 
și tocmai de aceea acțiunile 
inițiate de organizațiile U.T.C. 
n-au avut decît rezultate par
țiale. De trei săptămîni tînă
rul Marin Leoveanu, pînă la 
sfîrșitul trimestrului III evi
dențiat în producție, lipsea, în- 
tîrzia, nu mai făcea treabă. 
Dar nici maistrul, nici secreta
rul organizației de bază U.T.C. 
nu au discutat cu el direct, cu 
răbdare și înțelegere pentru a 
afla ce anume a determinat a- 
ceastă schimbare. Dacă se ac
ționa în cunoștință de cauză și 
la timp tînărul s-ar fi îndrep
tat. Este deci necesar ca în sti
lul de muncă al comitetelor 
U.T.C. din uzină principiul „la 
general" să fie înlocuit cu 
munca perseverentă cu omul, 
pornindu-se totdeauna de la 
cunoașterea temeinică a cau
zelor care au determinat o a- 
numită comportare incorectă 
atît în producție cît și în afara 
uzinei. Comitetul U.T.C. a ră
mas dator față de hotărîrile 
conferinței. La „Electroputere" 
Craiova își desfășoară activita
tea un mare număr de tineri 
formînd 70 la sută din efecti
vul uzinei. Rezultatele obținu-^ 
te în producție confirmă forța 
acestui colectiv. Stă deci în 
posibilitatea lui ca aceste mi
nusuri din activitate să fie li
chidate.

Cinematografe
OLD SHATTERHAND

film pentru ecran panoramic — 
rulează la Patria (orele 9 * 
11,30 ; 14 ; 16,30 î 19 ■, 21,30).

CAMERA ALBA
în completare „Sesiunea Ma
rii Adunări Naționale din de
cembrie 1965" — rulează la 
Victoria (orele 10 ; 12; 14 ; 16î 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

CATIFEAUA NEAGRĂ
în completare „Vezi rîndunele- 
le, se duc" — rulează la Lu
ceafărul (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (orele 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21 — în completare 
„Cei mai puternici din Euro
pa").

TRAGEȚI IN STANISLAS/ 
rulează la București (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21), Melodia (orele 9,45; 12,00; 
14,15 ; 16,30; 18,45; 21), Mo
dern (orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21).

TATĂL SOLDATULUI
în completare „Cumpărătura"
— rulează la Excelsior (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Republica (orele 10; 12 ; 15;
17 ; 19; 21), Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21).

COPIII ÎNDRĂZNEȚI
în completare „Creionul pier
dut" — rulează la Central (o- 
rele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30: 20,45).

AMINTIRI DIN COPILĂ
RIE

în completare „Plante acvati
ce" — rulează la Lumina (oTe- 
le 10; 12; 14; 16; 18,15 ; 20,30), 
Munca (orele 10,30; 16,30 ;
18,30; 20,30 — în completare 
„Pionieria nr. 6"), Pacea (ore
le 16; 18; 20).

FATA LUI BUBE
în completare „Sesiunea Marii 
Adunări Naționale din decem
brie 1965" — rulează la Union 
(orele 15,30; 18; 20,45) Miorița 
(orele 9,45; 12,30 ; 15,15; 18;
20,45).

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

în completare „Meciul de fot
bal România — Portugalia" — 
rulează la Doina (orele 11,30;
13.45 ; 16; 18,15; 20,30 — pro
gram pentru copii, ora 10), 
Dacia (orele 9—15 în continua
re 17; 19; 21,15).

ULTIMA CAVALCADĂ 
SPRE SANTA CRUZ

rulează la Giulești (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Rahova (o- 
rele 10,30; 15; 17; 19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

în completare „Nimic despre 
Arhimede" — rulează la Bu- 
zești (orele 10 ; 12,15 ; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Ferentari (o- 
rele 10 ; 16; 18,15; 20,30 — în 
completare „Cocoșelul de hîr- 
tie").

JUDEX
în completare „Intîlnire cu 
frumosul* — rulează la Crtn- 
gași (orele 10,30; 16; 18,15 i
20.30) , Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30 — în completare „Meciul 
de fotbal România — Portu
galia').

DINCOLO DE BARIERA
în completare „Intîlnire cu 
frumosul" — rulează la Volga 
(orele 9,45; 12; 14,15: 16,30;
18.45 ; 21).

PRIMA ZI — SUITA BĂ
NĂȚEANĂ — ȘTIAȚI CA... 
— MAEȘTRII ARTEI CIR- 
CULUI — PRIZONIERUL 
PLANETEI ALBASTRE — 
PICIOARE UȘOARE — A- 
RIPI ZBURĂTOARE — ME
CIUL DE FOTBAL ROMÂ
NIA - PORTUGALIA — NI
MIC DESPRE ARHIMEDE

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Grivița (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Arta
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45 ;
18; 20,15), Floreasca (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30. 
20,45).

EXPRESUL PARIS — MtîN- 
CIIEN

în completare „Tot mal sus* — 
rulează la Bucegi (orele 10;
12 ; 14; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16-, 18; 20 — i 
în completare „Plante acva
tice").

COLINA
rulează Ia Tomis (orele 10. 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Flamu
ra (orele 10; 12,30; 15,30; 18 ;
20.30) .

CREDEȚI-MA, OAMENI! 
rulează la Flacăra (orele 16 ; 
18; 20), Moșilor (orele 15,30. 
18; 20,30).

HATARI
(ambele serii) în completare 
„Totul pentru viață* — rulea
ză la Vitan (orele 11 ; 16; 
19,15).

PROLOG IA EXAMENE
Dr. M. ACUNU; 

„Și la noi, l;i Institutul 
de medicină și farmacie 
din Timișoara, se acor
dă o atenție deosebită 
pregătirii pentru semi
narii. în această privin
ță, am acordat un spri
jin concret studenților 
din anii I și II. La pro
punerea asociației, ca
tedrele de specialitate 
au scos broșuri litogra
fiate — la anatomie, 
chimie, histologie, fizio
logie — care ' cuprind 
indicații privind pregă
tirea pentru seminarii și 
pentru examene.

Mai sînt aproape două 
săptămîni pînă la în
ceperea sesiunii. în anii 
trecuți, seminariile din 
aceste două săptămîni 
erau neglijate -, majori
tatea studenților își con
centra eforturile în 
vederea pregătirii exa
menelor. De multe ori, 
și cadrele didactice care 
conduceau seminariile 
stimulau această situa
ție. Fenomen dăunător, 
deoarece la examene se 
constata că multe lu
cruri din ultimele ca
pitole „seminarizate" în 
aceste două săptămîni 
rămîneau neînțelese. De 
aceea, în acest an uni
versitar am propus con
ducerilor facultăților să 
ia toate măsurile pen
tru ca ultimele semina
rii să se desfășoare în 
condiții obișnuite — nu 
să se transforme în ore 
de recapitulare a mate
riei.

REPORTERUL
Atît la Institutul de pe
trol, gaze și geologie 
din București, cit și Ia

Institutul de medicină și 
farmacie din Timișoara, 
obținerea unor rezultate 
bune in sesiunile de 
examene a devenit o 
tradiție. Credeți că a- 
propiata sesiune va con
firma această tradiție ?

Dr. M. ACUNU: 
„Bineînțeles. Studenții 
dau dovadă de mul
tă seriozitate. In ceea 
ce ne privește, am 
căutat diferite modali
tăți spre a veni in 
ajutorul pregătirii lor. 
Cercurile științifice stu
dențești au editat bu
letine de referate în 
care studenții găsesc ■— 
în prezentare sintetică 
— o mare parte din ma
terialul bibliografic ce 
ie este necesar pentru 
examene. Internii — ab
solvenți, care în aceas
tă perioadă nu au exa
mene, au fost solicitați 
să îndrume pregătirea 
studenților din anii I 
și II. Fiecărui intern i-a 
fost repartizată cite o 
grupă de studenți de a 
cărei îndrumare să se o- 
cupe pînă în ultima zi 
a sesiunii : să dea con
sultații, să urmărească 
ce rezultate obțin stu
denții din grupa pe ca
re o îndrumă"...

Ing. G. SCRIP- 
CARIU : „La I.P.G.G. 
rezultatele viitoarei se
siuni au fost anticipate 
în anii trecuți. Totuși, 
dorim ca în sesiunea 
din ianuarie toți studen
ții să obțină rezultate 
mai bune decît în se? 
siunile precedente. La 
anii II s-au organizat 
consultații suplimentare 
la matematică, cu prile

jul cărora s-a repetat 
materia din anii trecuti. 
La anii I, printr-o le
gătură strînsă dintre co
misia profesională a 
C.U.A.S. șl catedră de 
matematică s-a urmărit 
pregătirea fiecărui stu
dent în parte, s-a a- 
cordat ajutor de către 
cadre didactice de spe
cialitate fiecărui stu
dent în parte. Cercul 
„rezolvitorilor de pro
bleme" — înființat pen
tru studenții anilor I 
și 11 — a venit, de ase
menea, în sprijinul pre
gătirii la matematică".

Dr. M. ACUNU : 
„in această perioadă, 
comisia profesională și-a 
intensificat activitatea la 
cămin și în cantină. 
Trebuie să asigurăm 
studenților cele mai bu
ne condiții de studiu. 
Va fi necesar — de fapt 
sîntem în întîrziere cu 
această măsură — să 
alcătuim un colertiv 
larg de control obștesc".

Ing. G. SCRIP 
CARIU : „Și noi am 
hotărît să intensificăm 
controlul obștesc în pe
rioada sesiunii. Vom a- 
vea — în această pri
vință — și sprijinul or
ganizației U.T.C., a! ca
drelor didactice".

...Sînt cîteva mă
suri care vin în 
sprijinul pregătirii 
studenților și asigu
rării unor condiții 
de studiu dintre ce
le mai bune. Efica
citatea acestor mă
suri o va dovedi re
zultatele.



Declarația tovarășului
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Ion Gheorghe Maurer făcută 
ziarului „Otecestven Front11

SOFIA 4 (Agerpres). — La 
solicitarea redacției ziarului bul
gar „Otecestven Front", Todor 
Jivkov, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, Stephanos Stephan- 
nopoulos, prim-ministru al Gre
ciei, Ion Gheorghe Maurerr pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Suleyman Demirel, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Turcia, Petar Stambolici, 
președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F.I., au acordat zia
rului scurte declarații cu prilejul 
Anului Nou.

In declarația sa, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a spus:

Răspunzînd amabilei solicitări 
a redacției ziarului „Otecestven 
Front", urez, cu ocazia Anului 
Nou, poporului frate bulgar, la 
fel ca și tuturor popoarelor din

Balcani, prosperitate și realiza
rea năzuințelor de apropiere și 
rodnică colaborare reciprocă, 
pentru statornicirea în Balcani a 
unui climat de pace și bună ve
cinătate.

In anul care a trecut au avut 
loc numeroase manifestări ale 
dorinței de colaborare care ani
mă popoarele din Balcani, legate 
între ele din vechi timpuri de 
multiple interese comune, și sîn- 
tem convinși că anul care începe 
va aduce noi realizări în dez
voltarea prieteniei popoarelor 
noastre.

Alături de alte țări balcanice, 
Republica Socialistă România 
militează pentru promovarea în 
această zonă geografică și în 
întreaga lume a spiritului de 
înțelegere, pace și prietenie între 
popoare.

Fie ca acest spirit să triumfe 
spre fericirea popoarelor și pro
gresul omenirii.

Lovitură de stat 
în Volta Superioară
In noaptea de 3 

spre 4 ianuarie, în 
capitala Voltei Su
perioare a avut loc 
o lovitură de stat 
militară, condusă 
de iocotenent-colo- 
nel Sangoule Lami- 
zana, șeful statului 
major al armatei.

Agențiile de presă anunță că, 
într-o cuvintare rostită la postul 
de radio Ougadougou, Sangoule 
Lamizana a anunțat că și-a asu
mat prerogativele șefului de stat. 
Starea de urgență, instituită în 
țară de fostul președinte, Mau
rice Yameogo, rămîne în vigoa
re, iar acordurile semnate de 
Volta Superioară cu celelalte 
țări, a declarat el, vor fi respec
tate. S-a anunțat, totodată, că 
pe întreg teritoriul Voltei Supe
rioare au fost instituite restricții 
asupra circulației. Noul șef de 
stat al Voltei Superioare a cerut 
participanților la greva generală 
să reia lucrul. Armata, a averti
zat el, „nu va tolera nici un fel 
de dezordini". Agenția France 
Press relatează, referindu-se la 
situația de la Ougadougou, că 
marți dimineața activitatea în

capitala țării era paralizată. In 
ciuda stării de urgență menți
nută de armată, numeroși mani- 
festanți adunați în fața sediului 
statului major al armatei au 
cerut arestarea fostului președin
te, Maurice Yameogo, confisca
rea averii acestuia și deferirea 
lui justiției.

Lovitura militară de stat din 
Volta Superioară a fost prece
dată de mari demonstrații și 
greve, desfășurate ațît în capi
tală cît și în alte regiuni ale 
țării. Ele au fost organizate de 
sindicate în semn de protest îm
potriva politicii guvernului și a 
măsurilor de austeritate, anun
țate la 31 decembrie la Aduna
rea Națională prin care se pre
coniza reducerea cu 20 la sută a 
tuturor salariilor. Fostul preșe
dinte, Maurice Yameogo adop
tase o serie de măsuri pentru a 
împiedica desfășurarea grevei 
generale programate de sindi
cate pentru 3 ianuarie. Sub 
pretextul preîntîmpinării unei 
lovituri de stat în Volta Supe
rioară fusese decretată și starea 
de urgență, toate întrunirile po
litice, demonstrațiile și mitingu
rile fiind interzise.

însemnări
împăratul... Chombe
Moise Chombe a început să dispară din paginile ziarelor. 

Fotoreporterii nu-i mai urmăresc, ca altă dată, fiecare miș
care, imortalizînd-o pe peliculă. Corespondenții par plictisiți 
de discursurile sale — lungile dări de seamă sînt acum în
locuite cu scurte notițe inserate la rubrici culese cu litere 
mărunte. Riscuri de ex-premier ! Celebritatea se poate pierde 
odată cu fotoliul ministerial. Chombe este însă răbdător și 
așteaptă ziua cînd numele i se va lăfăi iarăși în titlurile coti
dienelor de prin apus. Dispariția lui Kasavubu îi stimulează 
speranțele deși Mobutu nu se arată dispus să renunțe la 
funcția pe care a dobîndit-o. Deocamdată, Chombe trăiește 
cu iluzia că protectorii săi străini nu îl vor părăsi.

Moise Chombe a fost și președinte și prim-ministru. Pre
ședinte Ia Elisabethville. Prim-ministru la Leopoldville. Am
bițiile lui Chombe urcau mai sus : președinte la Leopoldville. 
Neobținînd satisfacerea lor, vanitosul politician a încercat o 
compensație : a îmbogățit palmaresul familiei sale cu un titlu 
de... împărat. împăratul Chombe ! Dat fiind că îl cam încur
cau unele calcule majore (legate de speranțe... prezidențiale) 
a manevrat pentru ca titlul de împărat să revină fratelui sau 
David. Tot un Chombe ! Fratele ex-premierului a fost „ales“ 
ca Mwata Yamvo adică „împărat al tribului Lunda". „Ale
gerea" a produs o ceartă în familia Iui Chombe, cîteva din 
rudele sale manifestîndu-și pretenția la... împărăție. Un cum
nat al lui Chombe, bucurîndu-se de sprijinul guvernatorului 
local, se declară decis să uzeze de forță pentru a-1 împiedica 
pe „ales“ să-și ia funcția în primire..

S-ar părea, după cearta aprigă, că există toate șansele ca 
familia Chombe să numere nu numai un fost premier (și fost 
președinte) ci și un... fost împărat.

O fotografie din „LE NOUVEL OBSERVATEUR-: studenți 
muncind noaptea în hale

de peste 
ir o t a r* e

CONFERINȚA
CELOR TREI CONTINENTE

R. D. GERMANA. — Aspect de la șantierul hidrocentralei de 
pe rîulețul Floha, care va intra în iuncțiune In cursul 

acestui an

Semnarea Acordului româno-polon
HAVANA — Trimisul special Agerpres, Victor Sta- 

mate, transmite: Luni seara s-a deschis Ia Havana 
prima conferință de solidaritate a popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină.

In „Sala ambasadorilor" de la 
hotelul „Habana Libre" erau 
prezenți delegați din țările ce
lor trei continente, observatori 
din diferite țări, printre care și 
România, membri ai conducerii 
P.C. din Cuba, membri ai gu
vernului Republicii Cuba, repre
zentanți ai organizațiilor obștești, 
ziariști cubani și străini.

La masa Prezidiului iau loc 
Fidel Castro, Osvaldo Dorticos 
Torrado, Youssef el-Sebai, secre
tar general al Comitetului de 
pregătire a Conferinței, Râul 
Castro, Raul Roa, precum și șe
fii delegațiilor F.N.E. din Viet
namul de sud, din Ghana și Ve
nezuela.

In cuvîntarea de deschidere, 
președintele Republicii Cuba, 
Osvaldo Dorticos, a subliniat im
portanța acestei prime confe
rințe de solidaritate a popoare
lor din cele trei continente pen
tru lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru libertate și 
progres.

S-a dat apoi citire mesajelor 
adresate participanților la confe
rință de către conducători de 
State și guverne. In mesajul său, 
președintele R.A.U. a propus ca 
cea de-a doua conferință de so
lidaritate a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină să aibă 
loc în 1968 la Cairo.

privind
pe

livrările de mărfuri
anii 1966-1370

Corespon- 
Gheorghiță 
tratativelor 

atmosferă

VARȘOVIA 4. — 
dentul Agerpres, Gh. 
transmite : In urma 
care au decurs într-o 
de prietenie și deplină înțelegere
reciprocă, la 4 ianuarie s-a sem
nat, la Varșovia, Acordul între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Polone, privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anii 
1966—1970.

In baza acestui Acord, Republi
ca Socialistă România va livra 
în Republica Populară Polonă 
printre altele : instalații de foraj

Acalmia tradițională a vieții politice 
din timpul sărbătorilor începutului de 
an a fost tulburată în Italia de semnele 
de întrebare ridicate de demisia minis
trului de externe Amintore Fanfani.

p

In ultimele zile ale 
anului trecut a avut 
loc în rezervația semi
nolilor (statul Florida), 
conferința nu tocmai 
'obișnuită a 36 de șefi 
de triburi care repre
zentau aproape 180 000 
de indieni din Ameri
ca de nord.

Participanții la con
ferință au anunțat crea
rea unei uniuni a tu
turor indienilor din A- 
merica de nord, cu 
scopul de a pune ca
păt „atentatelor împo
triva drepturilor lor și 
stării de semi-sclavie în 
care sînt ținuți".

In cadrul conferinței 
a fost elaborată o 
Cartă în care este as
pru criticată politica 
promovată de Biroul 
pentru problemele in
dienilor din Statele U- 
nite și Ministerul pen
tru problemele cetățe
niei și imigrației din 
Canada. In Cartă sînt 
expuse principalele re
vendicări ale populației 
indiene. Bucata de pie
le de ren pe care s-a 
scris Carta a fost tă
iată în bucățele și a- 
cestea s-au împărțit 
fiecărui participant la

Conferință, ca un sim
bol de luptă și ca un 
fel de parolă pentru 
următoarea întîlnire.

Principalul discurs la 
conferința de la Flori
da a fost rostit de că
petenia seminolilor, 
Mad Bear. Acesta a a- 
cuzat autoritățile din 
S.U.A. că „duc o po
litică de impilare și de

de mortalitate infanti
lă e de aproape 20 de 
ori mai ridicat decît în 
rîndul populației albe".

Adăugăm că, chiar 
potrivit datelor oficiale, 
venitul anual mediu al 
unei familii de indieni 
este aproximativ de 15 
ori mai mic decît ve
nitul unui muncitor 
alb obișnuit. Indienii

din Florida
menținere în cea mai 
neagră înapoiere a tri
burilor indiene". El a 
arătat că drept urmare 
a discriminărilor, a tra
iului foarte greu, a 
subnutriției, populația 
indiană din Statele U- 
nite „a scăzut conside
rabil în ultimele patru 
decenii, iar procentul

sînt practic lipsiți de 
drepturi cetățenești, in
clusiv de posibilitatea 
de a putea exercita 
orice profesiune. Con
ducătorul consiliului 
profesional din cadrul 
Biroului pentru proble
mele indienilor din 
S.U.A., Delafontaine, a 
declarat nu de mult re-

prezentanților presei: 
„Nu există nici un fel 
de proiect de lărgire a 
drepturilor profesionale 
ale indienilor. Ei pot 
să lucreze la orașe în 
continuare doar ca 
lustragii sau hamali".

Trebuie remarcat că 
lupta indienilor pentru 
drepturi sociale și eco
nomice se desfășoară în 
condiții foarte grele. Ea 
este în mare măsură în
greuiată de politica au
torităților din S.V.A. și 
Canada — de dezbina
re a triburilor indiene 
și de repartizare a lor 
în rezervații risipite pe 
întreg teritoriul celor 
două țări.

Conferința de la Flo
rida la care au parti
cipat reprezentanții ce
lor mai importante tri
buri — irokezi, onon- 
doga, oneidă, cayuga, 
chippei, delawari, yula 
și seminoli — arată că, 
în pofida marilor greu
tăți, mișcarea populației 
indiene 
mului 
rasială 
drum.

împotriva regi- 
de discriminare

își croiește

EM. RUCĂR

Studenții la... „muncă neugră'
Intr-un birou modest din bulevardul 

Raspail nr. 96 sună telefonul. De la ca
pătul celălalt al firului o femeie cere să-i 
fie pusă la dispoziție o persoană care să 
o însoțească la ceremonia incinerării 
soțului ei. Tranzacția este încheiată ime
diat. In schimbul sumei de 350 de franci 
vechi pe oră la crematoriu va fi pre
zent un student. Nu este vorba de o glu
mă sau de un slogan publicitar maca
bru. Istoria este autentică.

P
e bulevardul Ras
pail din Paris 
funcționează Bi
roul universitar 
de statistică 
(B.U.S.) Denumi
rea ar putea in
duce în eroare pe 
oricine ar încerca 
să se ghideze după sensurile 

ei stricte. Pentru că, aici, se 
află în realitate... biroul de 
plasare a studenților. Este o 
piață a muncii de un gen par
ticular care permite la mii de 
studenți francezi să-și cîștige 
banii necesari continuării stu
diilor lor.

Cîți dintre studenții parizie
ni apelează la serviciile aces
tui birou ? Săptămînalul „LE 
NOUVEL OBSERVATEUR" 
consideră că numărul lor este 
de ordinul zecilor de mii. De
altfel, potrivit unei statistici

publicate de „La Mutuelle na
ționale des etudiants de 
France" „80 Ia sută din stu
denți efectuează, într-un mo
ment sau altul al studiilor lor, 
o muncă remunerată extrauni- 
versitară și 40 la sută o fac cu 
regularitate în fiecare an“. Dir. 
100 de studenți — subliniază 
aceeași statistică — 9 cumu
lează ajutorul familial cu o 
bursă, 21 cumulează ajutorul 
familial cu o muncă, 7 cumu
lează o bursă cu o muncă, 13 
trăiesc numai de pe urma 
muncii lor, iar ceilalți trăiesc 
fie din ajutoarele familiilor lor 
sau ca urmare a economiilor 
realizate cu prilejul muncii e- 
fectuate în timpul vacanțelor.

In ce constă în definitiv a- 
ceastă „muncă-extrauniversi- 
tară" denumită de studenții 
parizieni „muncă neagră" ? 
Nu există nici o reținere. Ori

ce ofertă este acceptată. Așa 
se ajunge ca studenții pari
zieni să poată fi întâlniți în 
fiecare noapte în marile gări 
ale capitalei descărcînd carne 
sau alte mărfuri din vagoane, 
sortind uriașele hălci care iau 
drumul măcelăriilor, încărcînd 
tone de fructe în camioane. 
Apoi munca este continuată 
în hale. Odată camioanele des
cărcate, o dușcă de vin alb 
sec, puțină odihnă și apoi la 
facultate sau în biblioteci a- 
plecați peste tratatele de drept 
constituțional, economie poli
tică, Platon, Descartes. Pentru 
o asemenea muncă fiecare stu
dent primește pînă la 1 000 de 
franci vechi pe noapte. Plus 
un supliment de pîine, brînză 
și vin.

„Am fost liftier de noapte 
într-un hotel din cartierul 
Etoile — mărturisește unul din 
acești studenți unui corespon
dent al revistei „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR". Am fost a- 
poi șofer la o vînzătoare de 
bomboane care, în fiecare di
mineață, la ora 6, își aprovi
ziona standurile din toate car
tierele Parisului, din Clamart 
la Pantin. Serile făceam ace
leași drumuri în sens invers. 
Adunam pe patroană, bom
boanele și pe vînzătoarele ei

4 Ld, diverse utilaje petroliere, 
mașini-unelte, locomotive Diesel 
electrice de 2 100 CP, nave de 
1 500—2 200 tdw, autocamioane 
Bucegi de 5 tone, produse pe
trolifere, diverse produse chi
mice.

Republica Populară Polonă va 
livra în Republica Socialistă 
România printre altele: mașini- 
unelte, agregate și motoare Wola, 
produse electrotehnice de cu- 
renți tari și slabi, motoare pentru 
nave, diverse utilaje de construc
ții, aparate de măsură și control, 
cocs metalurgic, laminate, diver
se produse chimice.

Acordul se caracterizează prin- 
tr-o creștere însemnată a schim
bului de mărfuri. Astfel, în com
parație cu volumul schimbului 
de mărfuri prevăzut în Acordul 
comercial de lungă durată din 
perioada 1961—1965, volumul 
noului acord crește cu cca 80 
la sută.

Acordul a fost semnat din 
partea română de Gheorghe 
Cioară — ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, iar din partea polonă 
de Witold Trampczinski, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Populare Polone.

reluarea departamentului externelor de către șeful 
guvernului, Aldo Moro, a apărut ca o soluție ad-hoc 
în fața disputei pentru succesiunea lui Fanfani dintre 
ministrul trezoreriei Emilio Colombo și ministrul de 
interne Paolo Emilion Taviani. Preocuparea față de 
eventualitatea compromiterii „delicatului echilibru" 
din actuala coaliție de centru-stînga revine cu asi
duitate în convorbirile dintre oamenii politici și în 
comentariile presei. Evident, nu este vorba doar de

persoanele implicate, ci de înfruntarea dintre diferitele partide 
politice și chiar dintre tendințele din fiecare partid reprezentat 
în guvern.

Calendarul politic încărcat din luna ianuarie lasă să se preva
dă dezbateri contradictoriu Anularea întrunirii, prevăzută pentru 
miercuri, a Comisiei de afaceri externe a Camerii Deputaților a 
dus la amînarea unei ciocniri precipitate între partenerii din 
coaliție. Dar această amînare nu poate fi de lungă durată. Chiar 
dacă nu se dă curs cererii deputaților comuniști de a se convoca 
de urgență parlamentul pentru examinarea situației create în 
urma schimbării titularului ministerului de externe, o dezbatere 
deschisă nu va putea fi evitată deoarece la mijlocul lunii ianua
rie parlamentul își reia lucrările.

Sesiunea parlamentară urmează să înceapă la 12 ianuarie, dar 
grupul parlamentar democrat-creștin exercită presiuni pentru pro
rogarea datei. La 14 ianuarie are loc ședința Consiliului național 
democrat - cre
știn, care va lua 
în discuție tac
tica de urmat în 
actualele condi
ții și se așteap
tă ciocniri între 
diferitele orien
tări din partidul 
majoritar. Ve
chile zvonuri 
lansate în urmă
cu cîteva luni în presa occidentală privitoare la intenția lui 
Fanfani de a declanșa o criză de guvern pentru a reconstitui pe 
cont propriu o altă coaliție, capătă acum o semnificație deosebită. 
Chiar dacă aceste zvonuri nu s£ confirmă, totuși primejdia adîn- 
cirii divergențelor dintre diferitele curente din partidul democrat- 
creștin apare ca o realitate amenințătoare.

în actualele condiții frămlntările nu sînt apanajul exclusiv al 
partidului democrat-creștin. înainte chiai de întrunirea Consi
liului național democrat-creștin aceste trămîntări se deplasează 
în rîndurile partenerilor din coaliția guvernamentală. Partidul 
social-democrat, al cărui congres începe la 8 ianuarie la Neapole, 
are de răspuns problemei unificării cu partidul socialist. Pașii în 
această direcție preconizați pînă acum (în special coordonarea 
pozițiilor grupurilor parlamentare socialist și social-democrat) 
sînt umbriți de incertitudinea creată în cadrul coaliției guverna
mentale. Se înregistrează nuanțarea pozițiilor exprimate de lide
rii social-democrați, în comparație cu cei socialiști. în timp ce 
social-democrații insistă asupra grăbirii organizării unificării, so
cialiștii se arată tot mai reticenți. Liderul social-democrat Lupi 
a declarat duminică la Catania că procesul de unificare urmează 
să aibă loc începînd de la 1 mai 1966, iar ministrul social-demo
crat Pretii a susținut că unificarea nu poate întîrzia „prea mult", 
deoarece în 1967 va începe bătălia pentru alegerile politice ge
nerale. Pe de altă parte, însă, secretarul general al Partidului 
Socialist, de Martino, a susținut într-un articol publicat în 
.AVANTI" doar în termeni generali ideea unificării. Pentru gă
sirea explicației atitudinii diferențiate nu trebuie mers prea de
parte dacă se ține seamă că unicul element de sudură îl consti
tuie tocmai participarea reprezentanților ambelor partide la gu
vern, Or, cum posibilitatea redistribuirii portofoliilor este la 
ordinea zilei, liderii socialiști care au de făcut față criticilor 
existente în propriile rînduri împotriva apropierii de social-de
mocrați și de concepțiile lor, se arată prudenți.

Marea confruntare dintre membrii coaliției — după stabilirea 
orientării fiecărui partid în parte — este prevăzută pentru 16 
ianuarie, cînd are loc o întîlnire a reprezentanților celor patru 
partidei democrat-creștin, socialist, social-democrat și republi
can. Majoritatea observatorilor opiniază că dacă pînă atunci nu 
se va declanșa o criză de guvern, primul ministru Moro va lua 
taurul de coarne, făcînd o tentativă pentru redistribuirea porto
foliilor ministeriale. Sînt de așteptat deci, chiar la începutul 
acestui an, evenimente importante pe scena politică a Italiei.

Z. FLOREA

Convorbirile
de la Tașkent

TAȘKENT 4 (Agerpres). — In 
capitală R. S. S. Uzbece au în
ceput marți convorbirile dintre 
primul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri, și președintele 
Pakistanului, Ayub Khan, consa
crate rezolvării conflictului din
tre cele două țări.

Prima întrevedere a avut loc 
în prezenta lui Alexei Kost ghin, 
președintele Consiliului de Mini-

Declarație a Ministerului Afacerilor Externe
* ai R. D Vietnam

HANOI 4 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în legătură cu așa-zisele „e- 
forturi de pace" recente ale S.U.A. 
și cu manevra „suspendării tempo
rare a bombardamentelor" asupra
R. D. Vietnam ca „semn de bună
voință".

In declarație se arată printre 
altele că în realitate agresiunea
S. U.A. în Vietnamul de sud conti
nuă, guvernul american amenință 
să bombardeze regiunile industria
le populate ale Hanoiului și Hai- 
phongului și aviația S.U.A. violea
ză fără încetare spațiul aerian al 
R. D. Vietnam. „Poziția consec
ventă a guvernului R. D. Vietnam 
constă în respectarea cu strictețe

a acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire Ia Vietnam. O re
glementare politică a problemei 
vietnameze nu poate fi preconiza
tă decît atunci cînd guvernul Sta
telor Unite va accepta poziția în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam, va dovedi prin acte con
crete această acceptare, va înceta 
definitiv și necondiționat atacurile 
aeriene și toate celelalte acte de 
război față de R. D. Vietnam". In 
încheiere, declarația subliniază : 
„poporul din cele două zone ale 
Vietnamului va duce cu hotărîre, 
pînă la capăt rezistența și își va 
îndeplini datoria sacră de a apăra 
suveranitatea patriei și indepen
dența națională și de a contribui 
la apărarea păcii în lume".

ștri al U.R.S.S., a ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, și a mareșalului Uniunii 
Sovietice, Rodion Malinovski, mi
nistrul apărării al U.R.S.S.

Salutîndu-i pe înalții reprezen
tanți ai Indiei și Pakistanului, 
A. Kosîghin a declarat că, propu- 
nînd această întîlnire, guvernul 
U.R.S.S. s-a călăuzit de năzuința 
de a ajuta India și Pakistanul să 
găsească o cale spre pace.

Primul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri, care a luat cu- 
vîntul, a spus printre altele :

„Sarcina noastră la această în
tîlnire nu trebuie să o constituie 
reproșuri reciproce asupra trecu
tului, ci o privire nouă spre vii
tor...".

Președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a declarat în cuvîntarea sa 
printre altele: „Țelul nostru con
stă în lichidarea divergențelor 
noastre cu India, nu eternizarea 
lor... Pentru noi pacea reprezintă 
o însemnătate vitală".

In aceeași zi a avut loc o în
tîlnire neoficială a conducătorilor 
Indiei și Pakistanului, precum și 
o întrevedere între președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Și primul ministru al Indiei.

și le aduceam la Clamart în
tr-o veche camionetă neagră 
ce nu mai avea frîne. Am fost, 
de asemenea, meditatorul unui 
copil care aducea de la școală 
o masă atît de mare de pro
bleme de aritmetică încît pă
rinții lui mi-au sugerat să Ie 
rezolv eu, ceea ce m-a obligat 
să folosesc o mașină de calcu
lat... Et cetera !“

„La Biroul universitar de 
statistică, locul unde funcțio
nează serviciul de plasare ai 
studenților — arată revista ci
tată mai sus — se face coadă 
în fiecare zi și este atîta 
lume încît, uneori, se face apel 
la poliție". Studenții se înscriu 
aici, apoi trec în fiecare zi în 
căutarea unui serviciu. B.U.S. 
plasează în fiecare an mii de 
studenți. In 1964 numărul lor 
a atins cifra de 8 000. Anul a- 
cesta, numai în luna octom
brie, peste .1000 de studenți.

Bine înțeles, există munci plă
cute și insolite. De exemplu, 
se apelează la acest birou pen
tru cavaleri Ia o nuntă, mar
tori la un proces, maître d'ho- 
tel la o recepție mondenă, fi
gurație la un spectacol de 
prestidigitație. Dar acestea 
sînt „cazuri excepționale". In 
mod obișnuit studenții sînt 
angajați ca băieți de birou, 
curieri, comisionari, telefo- 
niști, liftieri, la spălatul vase
lor în restaurante sau chiar în 
locuințe particulare.

Dar la Paris există în afara 
B.U.S. și alte servicii de pla
sare a studenților. în plus, 
ziarul „LE FIGARO" publică 
cu regularitate o rubrică cu 
oferte de serviciu pentru stu
denți.

Studiul menționat dezvăluie 
că „cel mai mare procent al 
studenților ce efectuează 
«munca neagră» extrauniver- 
sitară provine din rîndul fiilor 
de muncitori și de agricul
tori".

„Fără să pătrundem în fon
dul studiului efectuat — sub
liniază „LE NOUVEL OBSER
VATEUR" — pare sigur că a- 
ceastă «muncă extrauniversi- 
tară», adăugată la munca uni
versitară normală, este deose
bit de dezastruoasă pentru 
continuarea normală a studii
lor".

I. RETEGAN

Cabinetului 

indonezian
DJAKARTA 4 (Agerpres). — 

La Bogor a avut loc la 2 ianua
rie o ședință a Cabinetului in
donezian, prezidată de Sukarno, 
într-o declarație făcută presei, 
ministrul de externe, Subandrio, 
a făcut cunoscut că au fost 
examinate evenimentele de după 
încercarea de lovitură de stat, 
punîndu-se în mod deosebit ac
centul pe problemele interne. 
El a precizat că au fost stabilite 
căile pentru ieșirea din situația 
economică grea în cate se află 
în prezent Indonezia. Potrivit 
corespondenților agențiilor occi
dentale de presă, în cuvîntul său 
Sukamo a calificat situația eco
nomică și politică drept „difi
cilă" și „deosebit de complica
tă". El a cerut personalităților 
din conducere să pună capăt dis
putelor personale și a chemat 
poporul la unitate.

Agenția Antara, precum și alte 
agenții de presă, continuă să re
lateze despre interzicerea orga
nizațiilor Partidului Comunist 
din Indonezia și a organizațiilor 
progresiste într-o serie de alte 
provincii. Potrivit agenției An
tara, pînă în prezent au fost 
interzise oficial organizațiile 
Partidului Comunist în 11 din 
cele 17 provincii ale Indoneziei.
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