
COMUNICAT I Proletari din toate țările, uniți-vă!

In zilele de 30 noiembrie — 1 decem
brie 1964 a avut loc plenara Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La plenară au luat parte membru și 
membrii supleanți ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn. 
membrii guvernului și șefii unor insti
tuții centrale de stat, primii secretari ai 
comitetelor regionale P.M.R., șefii și ad- 
juncții șefilor de secții ale C.C. al 
P.M.R., președinții comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare regionale, 
conducători ai unor organizații de masă, 
redactori șefi ai ziarelor centrale și alte 
cadre de partid și de stat.

Plenara a examinat proiectul planu
lui de dezvoltare a economiei naționale

pe anal 1965. In urma dezbzterilar. ple
nara a aprobat in unanimitate prevede- 
rile proiectului, piecam și măsurile 
preconizate in vederea rea Hrăni aces
tuia.

Plenara a aprobat pioșMirwrile Birou
lui Politic al C.C. al P-MJJ- cu privire 
la activitatea pe care urmează s-o des
fășoare partidul in legătură ca apropia
tele alegeri pentru Marea Adunare Na
țională și sfaturile populare.

Plenara a aprobat in unanimitate ac
tivitatea Biroului Politic ia domeniul 
relațiilor internaționale ale Partidului 
Muncitoresc Romîn. precum și activi
tatea delegațiilor P.MJL în convorbi
rile și întrevederile avute cu delegații 
ale unor partide frățești.
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CRONICA ACTUALITĂȚII
Noi sate Excursii de studii peste hotare

Cu planul 
anual 

îndeplinit
• 10 întreprinderi indus

triale din regiunea Cluj au 
raportat, zilele acestea, reali
zarea planului de producție 
pe anul 1964. Printre acestea 
se numără Fabrica de medi
camente „Terapia" din Cluj, 
Fabrica de produse refractare 
din Dej, Fabrica de carton 
asfaltat și Fabrica „9 Mai" 
din Turda. Antrenat în între
cerea socialistă, colectivul Fa
bricii de medicamente „Tera
pia" a dat peste plan de la 
începutul anului peste 7 300 
kg diferite medicamente și 
substanțe.

Colectivul de muncă al Fa-

Foto t K. STILOU AX

electrificate
TG. (de la cores-

pondenîz.1 nostru/
Zilele trecute t-a aprins 

lumina electrică in satele Hă- 
dăreni, SîrL-narghîia. — raio
nul Luduș, Tomești, Delnița 
— raionul duc, aceste locali
tăți fiind racordate la siste
mul energetic național. Tot in 
cursul lunii noiembrie au fost 
electrificate și satele Sărrnă- 
șel-gară, Chirileu, Beșineu din 
raionul Luduș, Fitod din raio
nul Ciuc și Idicel de pădure 
din raionul Reghin.

în acest an tn Regiunea Mu
reș Autonomă Maghiară au 
fost electrificate 55 de sate. 
Astfel, in prezent, numărul sa
telor electrificate din regiune 
se ridică la 326, alte 5 sate vor 
mai fi electrificate pînă la 
sfîrșitul anului.

Peste 140 de pic
tori, graficieni și 
sculptori romini au 
întreprins anul acesta 
excursii de studii pes
te hotare. Ei au vizi
tat monumente, mu
zee și colecții de artă, 
au stabilit noi con

tacte cu creatori și 
specialiști din Bulga
ria, Cehoslovacia, Ita
lia, Polonia, Ungaria 
și Uniunea Sovietica. 
Locurile vizitate au 
constituit, totodată, 
bogate surse de inspi
rații pentru noile lu

crări pe care artiștii 
noștri plastici le voi 
expune în \iitoarele 
lor expoziții.

La rîndul ei, țara 
noastră a fost vizitată 
de numeroși artiști 
plastici de peste ho
tare.

„S. N.
La Uzinele de mașini-unelte 

„Strur.gui" din Arad a început 
producția de serie a noului tip de 
strung S.N.-250, destinat prelucră
rii pieselor mici. Realizat la un 
înalt nivel tehnic, noul strung are 
o turație a arborelui principal de 
2 600 rotații pe minut și diametrul

- 250"
maxim de prelucrare de 250 mm. 
Comenzile cutiei de avans și ale 
căruciorului sînt centralizate. Con
strucția modernă a acestei mașini 
de așchiat se caracterizează prin- 
tr-un gabarit și greutate redusă, 
ceea ce permite utilizarea ei și în 
ateliere mobile.

UTILAJE MODERNE iN ABATAJE
în cadrul acțiunii de extin

dere a mecanizării și tehnicii 
noi, la minele de cărbuni Uri- 
cani s-a experimentat de cu- 
rind un nou transportor de 
cărbune cu raclete fabricat la 
,,Unio“ Satu-Mare. Capacita
tea de transport a acestui u- 
tilaj este de 150 tone cărbune 
pe oră, adică mai mult decît

dublu, față de transportoarele 
folosite pînă acum. Lucrările 
miniere din Valea Jiului se 
modernizează încontinuu. Pe 
întregul bazin carbonifer, în
cărcarea mecanică în galerii a 
înregistrat anul acesta o creș
tere de peste 20 la suta fata 
de prevederile planului tehnic.

(Agerpres)

bricii „9 Mai“ a realizat peste 
prevederile planului, de la în
ceputul anului, aproape 1 600 
tone de cărămizi silică. Alte 
aproape 20 de întreprinderi 
industriale și unități econo
mice din regiune și-au reali
zat înainte de termen anga
jamentele stabilite pe acest 
an la economii și beneficiu

I. RUS

Pentru tinerii inovatori Fe- 
lician Sută și Alexandru 
Coroiu, de la Uzina „Uniou- 
Satu Mare, sfaturile specia
liștilor sînt totdeauna bine
venite. Iată-i împreună cu 
proiectantul Șt. Borghiș 
studiind schița unei noi 

inovații
Foto: O. PLECAN

In strînsă legătură

© Marți, colectivul Uzinei „O- 
țelul roșu4 a raportat îndeplinirea 
planului de producție pe anul 
1964. Oțelarii acestei uzine au 
dat în plus de la începutul anu
lui mai mult de 13 000 tone oțel 
de bună calitate. Acest succes 
este rodul sporirii cu aproape 9 la 
sută a indicilor de utilizare a 
cuptoarelor Martin și a reducerii 
în medie cu 20 la sută a duratei 
de elaborare a unei șarje.

(Agerpres)

— • ■■

CALIFICARE - CĂLITĂ TE
idicarea continuă a calificării profe
sionale constituie o condiție deosebit 
de importantă pentru realizarea unor 
produse de calitate superioară. în 
continuarea dezbaterii ce se poartă 
în ziarul nostru pe această temă, pu
blicăm astăzi un articol în legătură cu

necesitatea însușirii celei de a doua meserii în

Constructori cu două meserii

construcții, precum și răspunsul conducerii unei 
întreprinderi.

întreprinderea de construc
ții hidrotehnice și foraje 
(I.C.H.F.) execută lucrări de 
termoficare, alimentări cu apă 
și canalizări în orașul Bucu
rești.

în întreprinderea noastră, la 
fel ca în toate întreprinderile 
de construcții, solicitarea unei 
meserii sau a alteia nu se face 
în proporții constante de-a 
lungul întregii perioade a a- 
nului. O asemenea problemă 
se cere să fie rezolvată. în în
treprinderea noastră s-a năs
cut de aceea inițiativa ca o 
categorie mare de constructori 
să învețe a doua meserie...

Conducerea întreprinderii, 
organizația U.T.M. au constatat 
dese cazuri, cînd, în timp ce 
instalatorii aveau vîrfuri de 
producție, drenorii (din cei 700 
de tineri existenți în între
prindere mai mult de jumă
tate sînt drenori) aveau „go
luri** de producție. Același lu
cru se întîmplă și cu meseriile 
de montori prefabricate și 
izolatori la lucrările de termo- 
ficare, precum și cu cele de 
fierari-betoniști. în urma a- 
cestor constatări s-a luat mă
sura deschiderii unor cursuri 
al căror scop era însușirea de 
către tineri a celei de a doua 
meserii. Această acțiune a fost 
puternic sprijinită de organi
zația U.T.M.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent sînt dintre cele mai 
bune. Iată un exemplu. în 
echipa tovarășului Bivol lu
crează 20 de fierari-betoniști, 
toți tineri. Muncitorii din a-

ceastă brigadă, care la începu
tul anului nu aveau lucrări 
pentru specificul meseriei lor, 
intr-un timp relativ scurt și-au 
însușit, în afară de profesia de 
bază (fierari-betoniști), o pro
fesie nouă la lucrările de exe
cuție cu scutul a noului canal 
colector de pe B-dul Bălcescu. 
Tinerii Gheorghe Moțoi, Ion 
Bivol și Virgil Giholău s-au 
evidențiat în executarea aces
tor lucrări și nu este exclus 
ca ei să ia parte la construcția 
viitoarelor hidrocentrale sau a 
altor lucrări ca muncitori care 
posedă această a doua mese
rie.

Calificarea constructorilor în 
două meserii a avut o influen
ță deosebită în creșterea pro
ductivității muncii, în preda
rea la termen a lucrărilor că
tre beneficiar. Deosebit de 
important este faptul că, în 
condițiile unui efort suplimen
tar cerut de însușirea unei noi 
meserii, prin măsurile organi
zatorice luate, s-a reușit să se 
asigure și o calitate corespun
zătoare a lucrărilor. De aceea 
noi ne preocupăm și în viitor 
de pregătirea constructorilor 
pentru o a doua meserie. A- 
ceasta este, după părerea noa
stră, o acțiune absolut nece
sară în construcții, o formă 
directă de a urgenta ritmul 
lucrărilor, de a folosi în mod 
judicios forța de muncă.

Ing. ION BOTEZATU 
secretar al Comitetului U.T.M.

Ce învață 
controlorii de calitate

La Uzina „Unirea“-Cluj s-a 
deschis un curs pentru pregătirea 
profesională a controlorilor tehnici 
de calitate. Deși controlorii sînt 
absolvenți ai școlilor profesionale 
și medii, cunoștințele de matema
tică ce se predau la acest curs sînt 
dintre cele mai elementare*4. Acea
stă situație era criticată într-o ca
ricatură publicată în ziarul nostru 
din 30 octombrie 1964. In legătură 
cu aceasta, în răspunsul uzinei tri
mis redacției, se precizează :

„In ce privește cursul de pregă
tire profesională a personalului 
C.T.C., e adevărat că programa 
de matematică și desen tehnic este 
sub nivelul cursanților, dar acea
sta nu din vina uzinei. Programa 
acestui curs nu a fost întocmită 
de uzină. Un colectiv de ingineri 
a întocmit programa corespunză
toare și pentru disciplinele mate
matică și desen tehnic, dar aceste 
programe nu au fost aprobate de 
serviciul plan și studii al M.I.C.M. 
și am fost nevoiți sa predăm lec

țiile după programele aprobate de 
minister".

„In concluzie — se spune în răs- 
pupsul uzinei — considerăm că nu 
am muncit suficient pentru asigu
rarea frecventei la cursurile de ri
dicare a calificării și analiza fă
cută în urma apariției caricaturii 
ne-a dat posibilitatea să luăm mă
suri pentru ca In viitor să obți
nem și rezultate mai bune în ridi
carea calificării muncitorilor din 
uzina noastră".

După cum se vede în uzină s-au 
luat măsuri, dar serviciul de spe
cialitate al ministerului se menține 
ferm pe... poziție.

Situația existentă la Uzinele 
„Unirea" Cluj în ceea ce privește 
alcătuirea programelor analitice 
pentru cursurile care se țin cu con
trolorii tehnici de calitate, a fost 
întîlnită de redactorii noștrii și 
în alte uzine dm țară. Consultîn- 
du-ne cu mai mulți controlori do

I.C.H.F.

■
 uza mea — viață".

Așa scrie un tînăr 
poet activînd în ce
naclul unei școli și 
ale cărui versuri a- 
par în revista lite
rară a elevilor de 

aici. Socotesc acest vers un veri
tabil program nu numai al tînă- 
rului, ci și unul al întregii sale 
generații, ca și al literaturii noa
stre în ansamblul ei. Ideea revine 
sub felurite forme, altfel înveș
mântată, dar cu o stăruință vred
nică de a fi subliniată și prețu- 
iată la înalta ei valoare etică. 
Spre pildă, un altul își începe 
și își încheie poemul repetînd 
primul vers cu „inspirația nu 
vine la masa de lucru*. Intr-a
devăr, contactul cu viața, cunoa
șterea realității în cele mai va
riate aspecte ale ei este izvorul 
nesecat al poeziei și aceasta cu 
atît mai mult cînd este vorba 
de foarte tineri poeți, care, des
cifrând viața înconjurătoare, se 
descifrează în același timp pe et 
înșiși cu entuziasmul, cu freamă
tul, cu dăruirea caracteristice 
adolescenței, cu deplinătatea vîr- 
stei lor fertile, cunoscînd certi
tudinile împlinirilor sub semnul 
înaltei griji a partidului față de 
tînăra generație.

Am în fața mea tin maldăr de 
creo 20 de asemenea reviste li
terare care apar periodic în șco
lile noastre medii și în școlile 
profesionale. Atît formatul cît și 
cuprinsul sînt de o gamă foarte

smm pew cei 
mi emii comiii

deosebită: de la cîteva file pînă 
la plachetă, ba chiar pînă la vo
lumele cu file numeroase, de un 
profil, de asemenea, variat în 
ceea ce privește tematica, preo
cupările, luările de poziție. Așa 
spre pilda, unele dintre ele pu
blică numai versuri și proză, al
tele își lărgesc sfera de investi
gație și cu vești despre activita
tea în domeniul științei desfășu
rată în școala respectivă, despre 
concursurile la care participă 
elevii și succesele dobîndite la 
aceste întreceri, despre activita
tea extrașcolară, despre teatru, 
despre sport, lntîlnești pe ici pe 
colo și cite un reportaj, care 
povestește despre excursii în 
preajma localității sau chiar mai 
depărtate, cronici literare, recen
zii, traduceri („Dragă doamne44 
din Lucretius), ba chiar și un 
cîntec, care, cum este firesc, se 
numește „Voci de primăvară".

Comitetele de redacție sînt

de Marcel Breslașu

compuse îndeobște din elevi, dar 
adesea responsabilitatea revistei, 
și cred că este bine așa, o de
ține profesorul de limbă romtnă. 
Unii dintre profesori apar ca sim
pli „consilieri literari", alții 
merg pînă într-acolo incit cola
borează ei înșiși în numerele pu
blicațiilor respective. Ce mi se 
pare că lipsește chiar acolo unde 
sumarele sînt mai bogate, sînt 
texte de brigadă, pagini de umot 
atît de specific pentru optimis
mul și vioiciunea acestui tineret, 
și ecouri din viața școlii, a orga
nizației U.T.M. sau a celei de 
pionieri. Aceste mici deficiențe, 
ușor remediabile, nu scad însă 
sentimentul de mare satisfacție 
pe care vine să mi-l confirme 
activitatea cercurilor literare din 
școli, adevărată mișcare de masă 
cu care am frecvente contacte,

atît cu prilejul vizitelor mele 
in aceste școli, cît și prin lectu
ra multor versuri care mi se tri
mit cu o încredere adine măgu
litoare pentru mine. Paginile ci
tite acum și, așa în bloc, venite 
din diferite colțuri ale țării, 
„opere" ale unor începători, 
foarte tineri ca vîrstă și, deci, 
de cultură și pregătire foarte di
ferențiate, dau în ansamblu im
presia, și eu cred că mai mult 
decît o impresie, a unei sensi
bile creșteri a exigenței, atît în 
cuprinderea tematică, în străda
nia de a înfățișa clocotitoarea 
noastră epocă în multiplicitatea 
fațetelor ei, cît și în „măiestria" 
dacă nu încă realizată în orice 
caz vizibilă, ca un ideal con
stant, cu pasiune urmărit. Începe 
încă de pe băncile școlii să se 
diferențieze temperamentul per
sonalității, spre deosebire de de
buturile mult mai cenușii din 
primii ani ai acestei activități,

începe chiar să se simtă, ca pre
cumpănitoare, influența scriitori
lor de astăzi, a graiului vorbit în 
opoziție cu epigonismul după 
clasici și cu pastișarea unei limbi 
pe care nimeni nu o mai vor
bește astăzi. Cu atît mai stridente 
și mai nostime apar unele ase
menea atitudini și rostiri facile 
cum ar fi, spre pilda, la o fată 
care scrie cu seriozitate „Crinul 
ce-ntunecă a mea junie". Intr-a
devăr, se poate întîmplă ca vre
un necaz să umbrească tinere
țea (poezia este o poezie de dra
goste), dar termenii în care . a- 
ceastă trăire este formulată sună 
livresc, străin și de sensibilitatea 
modernă și de forma contempo
rană a poeziei. Un băiat de astă- 
dată scîlcie limba tot atît de ne
îngăduit vorbind despre „mi
nunată pe deal sară", răstumînd 
versul eminescian cu unicul scop 
de a rima aproximativ cu „amar". 
Aici, mai puțin decît oriunde, 
scopul nu scuză mijloacele.

Dar, cum spuneam, acestea 
sînt excepții, manifestări ale 
unor „crize" de creștere pariind 
parcă și mai bine în relief te
meinicia mâței majorități a ce
lor care abordează anevoiosul 
drum al literaturii.

Titlurile acestor publicații pe
riodice îmi apar ca foarte reve
latoare și îmi îngădui să le com
par cu titlul revistei în care am 
debutat eu în liceu acum aproa
pe o jumătate de veac. Revista
(Continuare în pag. a 11-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

Primirea 
de către tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a ambasadorului 
Uniunii Sovietice

In ziua de 30 noiembrie, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romine, a primit în au
diență, la cererea sa, pe tova
rășul I. K. Jegalin, ambasa
dorul U.R.S.S. în R. P. Ro- 
mînă.

------•------

Se extinde 
utilizarea 

acrilamidei 
in industrie

Colectivul de cercetători de 
la Institutul „Chimigaz" din 
Mediaș a obținut o serie ele 
produse, pe bază de acrilami- 
dă, cu largi utilizări în indu
strie. Prin polimerizârea acri
lamidei s-au realizat produse 
necesare în industria minieră 
Ia instalațiile de flotație, în 
industria petrolieră la forajul 
de mare adîncime, in indu
stria textilă la apretarea qo- 
voarelor plușate etc. De ase
menea, poliacrilamida s-a ex
perimentat cu succes în agri
cultură la tratarea solului, în 
scopul reținerii umidității și a 
măririi fertilității. Procedee 
de aplicare s-au experimentat 
cu succes de colectivele Trus
tului minier Brad, Institutul 
de foraj extracție Cîmpina, 
Uzinele textile Cisnădie, Uzi
nele textile din Arad, precum 
și de specialiști ai Institutului 
agronomic Cluj.

Tehnicianul proiectant Constanța Dragomir, din serviciul teh
nic — mașini rotative — al Uzinei „Electroputere"-Craiova 

executînd desenul de ansamblu al unei mașini sincrone

Foto : GH. CUCU

Succese ale 
muncitorilor 

forestieri 
din regiunea 

Suceava
Muncitorii forestieri. din regiu

nea Suceava au realizat cu un 
an mai devreme sarcinile planu
lui șesenal privind reducerea 
pierderilor de exploatare la sub 
4 la suta. în primele 11 luni ale 
anului, întreprinderile forestiere 
din această parte a țării au re
dus pierderile de exploatare I'a 
2,9 la sută față de 6,3 cît erau 
la începutul șesenalului.

Acest rezultat este rodul ex
tinderii lucrului în brigăzi com
plexe cu plata în acord global 
și aî creșterii calificării profesio
nale a muncitorilor de pădure. 
Prin folosirea la scos-apropiat a 
funicularelor s-au redus unele 
construcții care erau necesare Ia 
aceasta fază cum sînt drumurile 
podite pentru care se consumau 
mari cantități de lemn de cali
tate superioară.

(Agerpres)



— Cei din anul I — 
au de acum experiență...
■ întem oaspeții stu- 

denților din anul 
I al Facultății de 
economie generală 
(I.S.E. București).

'De la adunarea 
generală de ale- 

geri a organizației U.T.M. din 
anul lor au trecut mai bine 
de două săptămîni. Dar hotă- 
rîrile adunării — prima adu
nare generală U.T.M. la care 
au participat în noua lor ca
litate de studenți — au rămas 
în memoria fiecăruia.

O primă constatare: după 
adunare comitetul U.T.M. de 
an se ocupă îndeaproape de 
activitatea grupelor, îi îndru
mă pe organizatorii U.T.M. 
cum să acționeze în grupele pe 
care le conduc. Nu-i vorba 
nicidecum de dădăceală, dim
potrivă se urmărește, înde
osebi, dezvoltarea inițiativei 
lor. Și această inițiativă se 
vădește tocmai în îndeplinirea 
hotărîrilor adunării de ale
geri.

La învățătură, cei din anul 
I au luat un start reușit. Dar, 
pe parcurs, s-au înregistrat și 
unele „scăpări44 : răspunsuri 
slabe la seminariile de mate
matică, greutăți în înțelegerea 
unor noțiuni de economie po
litică, absențe nemotivate (în
deosebi în grupa 108). In adu
nare s-a arătat: „Pentru în
dreptarea acestei situații nu 
se cer măsuri, „extraordinare” 
luate în preajma sesiunii din 
iarnă, ci „intrarea” imediată 
într-un ritm normal de pregă
tire. In fond cei din categoria 
„rămași în urmă la învăță
tură” sînt cîțiva dintre stu
denții care au vrut să-și creeze 
o vacanța nejustificată în plin 
semestru.

Faptul a dat de gîndit Co
lectivul anului nu dorește ca 
prima sesiune de exemane din 
viața lor de studenți să se sol
deze și cu eșecuri. Așa că 
pentru a le preveni, imediat 
după adunare, au avut loc dis
cuții cu studenții în cauză la 
care au fost invitați și tova
rășii asistenți. In decursul dis
cuțiilor individuale cu stu
denții a reieșit că cei care în
tâmpină greutăți, la matema
tică în primul rind, nu au de
prinderea de a rezolva zilnic 
probleme... Din an a pornit o 
inițiativă : s-a cerut ca o dată 
cu materialul bibliografic pen
tru seminarul de matematică 
să se afișeze și un număr de 
probleme pe care studenții să 
le rezolve acasă; fiecare stu
dent este acum obligat să aibă 
caiet de probleme.

• Echipa de fot
bal Intemazionale Mi
lano, care va juca joi 
meciul retur din ca
drul „Cupei campio
nilor europeni" cu 
Dinamo București, a 
sosit aseară tn Capi
tală. Sportivii italieni 
au fost întîmpinați la 
sosire de reprezentanți 
ai Federației romîne 
de fotbal, ai clubului 
Dinamo și jucători de 
fotbal. Formația ita

liană a venit la Bucu
rești cu un lot de 15 
jucători printre care 
Sorti, Guameri, lair, 
Domenghini, Corso, 
Peiro și alții,

• Astăzi se dis
pută la Plovdiv me
ciul retur din cadrul 
„Cupei orașelor tir- 
gun* dintre echipa 
Petrolul Ploiești și 
formația Lokomotiv 
Plovdiv. In prima tn-

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

La 1 decembrie, în majoritatea asociațiilor sportive dm repunea 
Galați s-a dat startul în noua ediție a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, Pentru buna desfășurare a competițiilor, sălile de rpert 
ale asociațiilor „Constructorul" Brăila, I.C.O.R. Galați. JReccxta" 
Ivești, „Victoria* Străoane și altele au fost renovate și înzestrate ea 
materiale noi. U.CT.S. Galați a luat de pe acum măsuri de orga
nizare a unor echipe sportive model care vor merge la sate pentru 
probele cuprinse în prima etapă a spartachiadei — lupte, teirs ce 
masă, șah, haltere și gimnastică. Se așteaptă la actuala sptzt*- 
chiadă de iarna care a început sa participe circa 200 00 de tineri 
fi tinere din orașe și sate.

Cu prilejul deschiderii Spartachiadei de lama a 
tineretului, sportivi ai Clubului Rapid București 
fac o demonstrație de haltere în țața unui grup 

de tineri din raionul Grivița Roșie
Foto: EMIL COJOCARU

La economie politică s-a 
constatat — tot cu ajutorul to
varășilor asistenți — că greu
tățile în pregătire se datorau 
faptului că mulți învățau nu
mai în preziua seminarului. 
Acum — ținînd seama de sfa
turile cadrelor didactice, ale 
colegilor din anii mari pe care 
i-au invitat la o discuție meto
dică — înaintea fiecărui curs 
studenții din anul I citesc ma
teria predată la cursul ante
rior, pentru împrospătarea cu
noștințelor. Fiecare are fișe cu 
scheme ce reprezintă princi
palele idei extrase din curs. 
In ziua dinaintea seminarului 
revede doar fișele cu mate
rialul sistematizat, fixîndu-și 
problemele. Chestiunile pe care 
nu le înțeleg și le scot într-un

Cum sint traduse 
în viață hotărîrile 
adunării de alegeri

caiet special pentru a fi lămu
rite la consultații.

în adunare s-a vorbit des
pre importanța consultațiilor. 
Mulți studenți dintre partici- 
panții la discuții au arătat că 
unele probleme pe care nu 
le-au înțeles singuri, le-au 
lămurit la consultații — cu 
ajutorul tov. profesori — în 
numai citeva minute. Dar în 
adunare s-a relevat și un alt 
aspect: unii studenți vin la 
consultații numai pentru a 
face „act de prezență-. Dar nu 
se pregătesc niciodată. De la 
cîțiva „binevoitori* din anii 
mari au aflat ei că este Jndi- 
cat“ să te vadă profesorul la 
consultații. „Ține seama la 
examen" — i-au asigurat et 
Această ciudată concepție a 
fost clarificată pe loc, cei din 
anul I aflind care este adevă
ratul rol al consultațiilor date 
de tovarășii profesori. Chiar 
în primele zile după adunare, 
în toate cele cinci grupe s-a 
luat următoarea măsură : con
sultațiile să fie fixate de 
grupă, împreună cu catedrele, 
săptămînal. Se stabilesc acum 
$i capitolele care urmează să 
fie discutate, studenții care 
dau răspunsuri slabe la senu- 
narii fiind îndrumați de colen-

Pbiofti, fotbalițtsi ro- 
mini au obțtnut victo
ria cu Korul de 1—0.

• La Arad w dis
pută astăzi a partidă 
restanță din cedrul 
campionatului catego
riei A la fotbal For
mația locală U.TA. 
întilnește pe Rapid 
București.

(Agerpm) 

tivul grupei să se pregătească 
din capitolele respective, ur- 
mînd ca la consultații să fie 
lămurite problemele neclare.

Deși este vorba despre anul 
I, se poate vorbi de pe acum 
despre inițiative și experiențe 
interesante. De pildă, în grupa 
102, la obiectele mai grele — 
matematică, economie politică, 
tehnologie industrială — după 
ce studenții au efectuat un 
studiu individual serios, se 
fac în colectiv aplicații ale 
materialului însușit, se rezolvă 
probleme — de multe ori în 
prezența asistenților. In felul 
acesta se stimulează studiul 
individual, căci fără studierea 
în prealabil a capitolului care 
se discută, prezența studentu
lui la „aplicații” este inutilă.

In timpul liber — după 
orele petrecute în bibliotecă, 
după orele de studiu de acasă 
sau de la cămin — cei mai ti
neri studenți ai Facultății de 
economie generală participă la 
interesante activități educati
ve. Respectîndu-se hotărirea 
adunării, în grupe s-au inițiat 
deja informări politice, s-au 
organizat vizite în colectiv la 
„Expoziția realizărilor econo
miei naționale”, sînt planifica
te întâlniri cu specialiști din 
economie, industrie și agricul
tură — pe tema „Frumusețea 
profesiunii noastre”.

In grupe se mai organizează 
convorbiri despre artă (reuni
uni în care se poartă discuții 
despre conținutul de idei și 
forma artistică a unor opere 
de artă — literare, muzicale 
etc.), audiții muzicale; tot aci 
s-a născut inițiativa organiză
rii unor serate cu prilejul ani
versării zilei de naștere a stu
denților din grupă — inițiativă 
ce a fost preluată de toate 
grupele. Apoi, Capitala — cel 
mai puternic centru cultural 
al țării — le oferă multiple 
posibilități de a lua contact cu 
fenomenul cultural contempo
ran : spectacole teatrale și mu
zicale, fume, muzee și expozi
ții. Toate acestea sînt trecute 
in agenda activității anului L 

Manea Niculae — secretarul 
comitetului U.TAL al anului a 
ținut să facă o precizare: 
^Subliniez că măsurile luate 
vor fi permanent îmbogățite, 
că avem mereu in atenție îm
bunătățirea acțiunilor organi
zate in tănpal fiber. In pri
mul rind avem grijă ca toate 
aceste acțmnî, variate si com
plexe —. care se oesfăfoarâ 
după un pian bene riribzait — 
să-și atingă scopul: lărgirea 
orizantulnf pofitâe ri cultimaî 
al rirtr"frifg, daxxizarea 
pciti penzrs frxv»~H a ±ra- 
pos^eî Sațfc de sarije eor-rxi 
atesrtef*.

ADUAX VASILESCU

Facultatea de biologie — geograiie a Universității din Cluj... 
în laboratorul de chimie studenții anului I confruntă in prac

tică cunoștințele aflate la cursuri

Un nou cerc literar studențesc
BACĂU (de la coresponden

tul nostru). — Zilele trecute, 
la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Bacău a avut loc o ședința 
a cercului literar înființat în 
cadrul institutului. La început 
de drum, studenții i-au invi
tat ca oaspeți pe cîțiva dintre 
tinerii poeți membri ai cena
clului literar „George Baco- 
via“ de pe lingă redacția re-

(L’rmare din pag. I) 

noastră se numea „CrmuT, fi nu 
se referea atit la culoarea ima
culată a acestei flori, cit la men
talitatea care domnea, a poessei 
pure, ținută departe de viață. 
Revistele despre care vorbesc » 
numesc fie „Cîntare omului", fie 
Muncitorul de mhne", fie JCu- 
targe literare", parafrazind icrip 
un vers eminescian, fie ca ecour. 
ale vremurilor noastre, 
sau „Aripi", seu .Frrmn peri". 
Altele poartă titluri mai sobre, 
cum ar fi „Gazeta literari" mv 
„Revista literară" sau pur p 
piu „Regiunea Banat".

Un fenomen care merită « fi 
evidențiat este d acolo nade re
vistele dau informații ți despre 
rite sectoare dm acricdaUa șen- 
* devii aceea a cessedmm. e- 
canți tmeri care per a imam 
ms&fsri icrutc-rvțti mei meremee 
rixt fi frmeUfi le medfitmd. ie 
site domemi, premnatfi la dm- 
pmds de m^emacscd aee i&seL 
actriței s* ecm^e de taf» uns 
Amr campmri ired in dnâpm- 
smie rpcebee. Âctrr demebee n 
spsrene aafrafefcn 

v ist ei „Ateneu*. Aceștia au ci
tit din lucrările lor, apoi au 
vorbit gazdele despre felul 
cum își tor organiza activita
tea cercului literar. Cu acest 
prilej a și fost stabUit un 
obieciw al activității viitoare : 
un schimb de experiență cu 
cenaclul literar al studenților 
din Iași.

Ginduri pentru cei mui tineri confrați
țe nu dovedesc decit dorința le- 
zirirnâ a tinerilor de a se mani
festa p impune pe cariate pla
nuri ; fără îndoială timpul ca 
scoate La relief înclinarea majoră 
a fiecăruia fi dintre „sutele de 
catarge" numai puțuri cor ieși in 
largul Mirii p cor ajunge poate 
pini la gforia literară

Na crecs ti spun vorbe mari, 
ini de pe ecsm ai putea cita, 
dm cele văzute, citeva lucruri 
cere cădesc » cedw mai a- 
vmmat m expresie și conturează 
figmi «mb distincte printre cola
boratorii stabili m acestei litera
turi de început. Ața, spre pildă, 
Gotâsas Adnzna, Unsiescu Oc- 
tacmn. Dinul eseu Cristian și To- 

sescu Oădm dm Tirgocifte (care 
se Inc&rvtd si scrie m forms atit 
de dfrrii « gfoaa, reupmd un 
hem nczirixâtari seu Scorobeți 
lencu dm Breșe v, vntd dintre 
putorii cme prutrid a poezie de

te fi ■ șfanr Mf-mb tubstan-

INFORMAȚII
Marți s-a deschis la Casa 

Universitarilor din Capitală 
reuniunea de lucru a Asocia
ției internaționale de studii 
sud-est europene. In afara 
membrilor Biroului interna
țional al asociației, la reuniu
ne participă ca invitați alți 
oameni de știință din aproape 
20 de țări — membri ai Comi
tetului internațional al asocia
ției, ai comitetelor naționale 
de studii sud-est-europene, 
specialiști în acest domeniu.

Lucrările au fost conduse de 
Denis Zakythinos, președintele 
asociației, care, în cuvîntul de 
deschidere, a relevat impor
tanța activității desfășurate 
pînă acum de asociație și rolul 
țării noastre în crearea acestei 
organizații științifice.

★
Marți dimineața, delegația 

de energeticieni americani 
condusă de Walker Cisler, 
președintele Consiliului Com
paniei de Electricitate Detroit 
Edison și președinte al Insti
tutului electric Edison, care a 
făcut o vizită în R. P. Romînă 
în cadrul programului de 
schimburi cultural-științifice 
cu Statele Unite ale Americii, 
a părăsit țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului minelor 
și energiei electrice, de spe
cialiști, precum și de William 
A. Crawford, ministrul S.U.A. 
în R. P. Romînă.

★
Prof. Andrei Mirambel, di

rector al Institutului de stu
dii neo-elenice din Paris, 
vicepreședinte al Asociației 
internaționale de studii sud- 

țial progres. Cred că ar merita, 
de asemenea, o mențiune spe
ciala tînărul Mișca Ion de la 
Școala profesională de ucenici 
„Grivița Roșie", care scrie un 
,Jironic" despre elevii din clasa 
sa, plin de vervă și denotînd o 
bună cunoaștere a stilului sfătos, 
colorat, al cronicarilor noștri

Un ultim cucînt despre înfăți
șarea grafică a acestor reviste. 
Ea este, de asemenea, foarte va
riată, mer^ind de la simpla pa
gină dactilografiată, pînă la evi
dențierea unei deosebite griji prin 
ilustrații, chenare, coperți și 
chiar legătură îra cartoane. S-ar 
putea analiza in mod mai adincit 
și o serie de probleme legate de 
contextualitatea acestor încercări 
de grafică, ilustrație și culoare în 
materialele literare dar acea
sta ar depăși, desigur, cadrul pre
zentelor note. Fără îndoială că 
este ușor sd înjghebi o revistă 
roarie frumoasă atunci cir.d ea 
este aurire», fa ci lucnd este 
mm bfîd stmo ei^d este vorba 
de (Reciste Școln «ar

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN (film pentru ecran 

panoramic) rulează la : Patria (ore
le 9,30; 12.30; 15,30; 18,30; 21,15). 
HAMLET — cinemascop — rulează 
la : Republica (orele 9,30; 12,15; 
15,15; 18,15; 21), Melodia (orele 
10,30; 14,30; 17,30; 20,30). MARILE 
MANEVRE — rulează la : Carpați 
(orele 10; 12; 14; 16). S-A ÎNTÎM- 
PLAT LA MILIȚIE — rulează la : 
Central (orele 10,30; 12,30; 14,30-, 
16,30; 18,30; 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
IVAILO —• rulează la : Luceafărul 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Excelsior (orele 10; 12,15; 
15,30; 18,30; 20,30), Festival (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,45). 
SEDUSĂ și ABANDONATĂ — ru
lează la : Flamura (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Drumul Sării (orele 
15; 17,45; 20,30). ZIUA FERICIRII 
— rulează Ia: București (orele 
9,30; 11,45; 14,15; 18,30; 20,45),
VESELIE LA ACAPULCO — rulea
ză la j Modern (orele 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). 30 DE ANI 
DE VESELIE — rulează la ! Tomis 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30).  GHINIONISTUL — rulează 
la : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). RAID PRIN CI
NEMATOGRAFIE — rulează la : 
Lumina (orele 10-, 12; 14; 16; 18,15;
20,30).  IOANA IN ATAC — ru
lează la : Cosmos (orele 16; 18; 
20). COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop — rulea
ză la : Victoria (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). ÎNCURCĂ

est europene, a conferențiat, 
marți după-amiază, în sala 
mică a Palatului R.P. Romîne, 
despre „Literaturile orale sud- 
est europene și literatura ge
nerală”. In continuare a fost 
prezentat un concert de mu
zică de cameră, în cinstea 
participanților la Reuniunea 
de lucru a asociației interna
ționale de studii sud-est eu
ropene.

★
Printre cele mai interesante 

lucrări intrate în ultimul timp 
în patrimoniul bibliotecii re
gionale din Brașov se află 
„Documentele lui Ștefan cel 
Mare” publicate de Ion Bog
dan, „Țările Romîne văzute de 
artiști francezi în secolul 
XVIII — XIX”, „Descrierea
Moldovei” publicată în ediție 
germană în 1771 de D. Cante- 
mir, precum și un material 
prețios al renumitului uma
nist brașovean Honterus Io- 
hannes, care conține nume
roase hărți printre care harta 
Daciei, a Greciei, Italiei, Asiei, 
Africii, publicate în 1542.

(Ager preș)
★

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Diagnos
ticul și profilaxia silicozei a 
fost tema unei consfătuiri me
dicale pe țară organizată la 
Baia Mare de Uniunea socie
tăților de științe medicale din 
R.P.R., societatea de igienă și 
filiala de U.S.S.M., la care au 
participat profesori și specia
liști ftiziologi, medici de spe
cialitate, tehnicieni și ingineri 
ai Trustului Minier din Baia 
Mare, specializați în probleme 
de aeraj în subteran.

dii nr. 11 din București „Dimi- 
trie Cant emir", apărind, așa 
cum reiese dintr-o notă, în 630 
de exemplare). In concluzie, a- 
tem temeiuri puternice să ne ex
primăm din nou nădejdea că 
înăuntrul acestui vast laborator, 
al acestei pepiniere cuprinzind 
întreaga țară se produce o selec
ție naturală care va asigura sub
stanțial „schimbul de nuine“ al 
literaturii noastre.

Recomandările care s-ar putea 
face „ucenicilor" sînt aceleași 
care se pot face și scriitorilor 
care s-au realizat; auto-exigența, 
lupta cu mediocritatea, refuzul 
pantei de minimă rezistență, 
munca stăruitoare. Și la această 
etapa, lectură, cit mai multă lec
tură, nu pentru a imita, ci pen
tru a cunoaște monumentele 
culturii noastre clasice și con
temporane, ale literaturii univer
sale, ceea ce dă începătorului 
primul și indispensabilul simț al 
modestiei îngăduindu-i căutarea 
fi configurarea propriei sale in- 
dtciduaidăți umane fi artistice.

TURA BLESTEMATĂ — rulează 
la : Bucegi (orele 9,30; 12,15; 15; 
18, 21). VIAȚĂ PARTICULARĂ — 
rulează la : Union (orele 16; 18,15;
20,30).  COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE — rulează la : Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30 — program pentru copii ora 
10 dimineataj. OAMENI DE AFA
CERI — ILUSTRATE LA UN AL
BUM — rulează la : Timpuri Noi 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20),
Volga (orele 10; 12,15; 16; 18,15;
20,30).  VII ȘI MORȚI — cinema
scop (ambele serii) — rulează la : 
înfrățirea între popoare (orele 16; 
20), Arta (orele 16; 19,30). MO- 
RAL'63 — rulează Ia : Cultural 
(orele 15,30; 18; 20,30). STRĂINUL
— cinemascop (ambele serii) — 
rulează la : Dacia (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Moșilor (orele 16; 19,30). 
UMBRELELE DIN CHERBOURG — 
rulează la : Buzești (orele 15; 17,30; 
20), Flacăra (orele 11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). LEGENDA DIN TREN
— rulează la : Crîngași (orele 16; 
18,15; 20,30). COLABORATORUL 
CEKA — rulează la : Unirea (orele 
16; 18,15; 20,30). ȘOFERII IADULUI
— rulează la : Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). CIOCIARA — rulează 
Ia : Munca (orele 14; 16; 18,15;
20,30).  M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA 
COPENHAGA — rulează la: 
Popular (orele 16; 18,15; 20,30). 
COMOARA DIN VADUL VECHI - 
rulează la : Pacea (orele 16; 18; 
20).

Participarea unor 
oameni de știință 
romîni la diferite 

manifestări 
internaționale

In decursul acestui an, spe
cialiștii în științe naturale și 
geografie din țara noastră au 
participat la diferite manifes
tări internaționale, unde au 
prezentat valoroase comuni
cări științifice de interes ge
neral. La cel de-al 20-lea Con
gres internațional de geogra
fie de la Londra, unde au par
ticipat 2 000 de delegați din 64 
de țări, delegația romînă a 
prezentat comunicări în legă
tură cu harta repartiției popu
lației R. P. Romîne, alunecări 
de teren și probleme de geo- 
morfologie aplicată. Expuneri
le au fost larg discutate de 
participanții la congres și pu
blicate apoi sub formă de re
zumat.

Tot în acest an, prof. Tibe- 
riu Morariu, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romîne, a efectuat o excursie 
de studii în Franța, pentru a 
cerceta fenomene periglaciare 
și evoluția formelor morfolo
gice din localitățile Valence- 
Privas-Montelimar, Masivul 
Central și Valea Ouveze.

în aceeași perioadă, la Con
ferința internațională de uti
lizare a terenului în Europa 
central-estică, ce s-a desfășu
rat la Budapesta, prof. H. 
Grumăzescu, de la Institutul 
de geologie și geografie al A- 
cademiei R. P. Romîne, a ex
pus lucrarea „Estimarea cali
tativă a terenurilor în vede
rea utilizării lor”.

în aceeași perioadă, geografi 
din Franța, R. F. Germană și 
R. P. Polonă ne-au vizitat țara 
și s-au întâlnit cu oameni de 
știință romîni cu care au dis
cutat probleme actuale de spe
cialitate.

(Ager preș)

-----•------

Excursii 
pe noi itinerar»

O dată cu căderea primului strat 
gros de zăpadă In stațiunile din 
munți a început activitatea spor
turilor de iarnă. Pentru turiștii 
care doresc să schieze la sflrșit de 
săptSmînă, pe pîrtiile din localită
țile Sinaia, Bușteni și Predeal, 
agenția O.N.T.-Carpați din . Bucu
rești organizează excursii în fiecare 
sîmbătă. In acest sezon sînt pro
gramate, de asemenea, excursii da 
o ti cu autocarele pe traseele 
București — Predeal; București — 
Curtea de Argeș — hidrocentrala 
„Î6 Februarie" ; București — Giur
giu, cu vizitarea „Podului Priete
niei".

(Agerpres)

Ce învață 
controlorii 
de calitate

(Urmare din pag. I) 

calitate, cu șefi ai serviciilor 
C.T.C. și directori de întroprin» 
derl, a reeșit ca un lucru pozitiv 
faptul că Direcția respectivă din 
Ministerul Construcțiilor de Ma
șini, se ocupă de îndrumarea în
treprinderilor în ceea ce privește 
alcătuirea acestor programe. în 
urma discuțiilor avute, a rezultat 
însă că nu este bine ca programe
le analitice să fie fixate în toata 
detaliile de direcția respectivă dia 
minister, așa cum se petrec lucru
rile acum. După cum subliniau to
varășii cu care am discutat, este 
mult mai indicat ca să fie lăsate 
pe seama întreprinderilor definiti
varea in amănunt a acestor pro
grame.

Controlorii de calitate sînt oa
meni chemați ca prin priceperea 
lor, prin grija pe care trebuie să 
o albă față de calitate producției, 
de prestigiul întreprinderii, să e- 
x erei te un control calificat asupra 
calității producției. De aceea, se 
cere și din partea conducerii între
prinderii un maximum de grijă 
pentru nivelul și conținutul cursu
rilor din care C.T.C.-iștii să cape
te cunoștința noi, capabile să Ie 
dea posibilitatea de a efectua un
control de calitate riguros.

In urma publicării anchetei cu privire la comportarea neco
respunzătoare a fotbaliștilor noștri tineri în întîlnirea de la Co
ventry cu echipa de tineret a Angliei, am primit la redacție mai 
multe ecouri din partea iubitorilor de sport, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții și din partea unor specialiști. Publi
cam cîteva din aceste ecouri.

GHEORGHE VLAD 
strungar, secția mecanică 

grea a Uzinelor „Vulcan"

Ca unul dintre milioanele de 
iubitori ai sportului din țara 
noastră, trebuie să spun, cu pă
rere de rău, că nivelul actual al 
fotbalului nostru, comportarea 
echipelor reprezentative și de 
club în ultimele confruntări in
ternaționale, mă nemulțumește 
profund. Și nu numai pe mine, 
ci și pe zeci» sute și mii de oa
meni ai muncii. îmi dau seama 
de lucrul acesta pentru că în 
secția mea, în uzina noastră se 
discută, se comentează fiecare 
rezultat și echipă, fiecare jucă
tor de fotbal 1 Ancheta ziarului 
„Scînteia tineretului” spunînd 
lucrurilor pe nume, a stârnit în 
rîndurilo iubitorilor sportului din 
uzina noastră, discuții, dezbateri 
vii, ceea ce dovedește că nu le 
este indiferent nivelul la care se

Ecouri la. A cauzele lui 0-5

află o disciplină sportivă sau 
alta.

Mă întreb și eu, cum se întrea
bă mulți t de ce fotbaliștii noșiri 
nu-și fac datoria față de culorile 
clubului, de culorile patriei pe 
care le reprezintă, așa cum noi, 
oamenii muncii ne facem datoria 
în producție?! Să-și îndepli
nească și ei sarcinile pe care le au 
așa cum ne îndeplinim noi ci
frele de plan, angajamentele, 
sarcinile privind calitatea 
produselor pe care Ie fău
rim. Noi nu avem pretenții exa
gerate sau absurde; nimeni nu 
cere, de pildă, ca echipele noas
tre să cîștige toate întâlnirile in
ternaționale. Vrem însă să prac
tice un fotbal de calitate, nu să 
ne facă de rîs. Chiar cînd pierd, 
să piardă onorabil, nu în mod ru
șinos cum s-a întâmplat în ulti
mele întâlniri. Mie, pentru o 
greșală de sutimi, mi se res
pinge piesa. Controlul de ca
litate o trece pe seama re
buturilor. Oare în fotbal nu 

exiști control de cakote ? Vn 
penalti ratat este ca „zeber”. Nu 
vrem rebuturi nici ta fotbaL Ia 
funcție de cum iși fac dxtoca, 
trebuie si fie răsplătiți fi jucă
torii de fotbaL Socotesc ci prea 
multe onoruri li s-au adus, fără 
să merite. Acestea n-au făcut alt
ceva decit să-i înfumureze, si-: 
facă să devină niște vedete. Se 
cred atotștiutori, au impresia ci 
antrenorii trebuie să învețe de fi 
ei și nu ei de la antrenori. Pen
tru aceasta se întîmplă și actele 
de indisciplină.

Dar să vorbim mai bine des
pre ce trebuie făcut. In loturile 
de bază să nu mai fie leerutați 
fotbaliști care dau dovadă de ve
detism și nici cei care nu mai au 
o formă, o pregătire corespunză
toare pentru un joc de 90 de mi
nute. Să fie promovate, nu numai 
în loturile reprezentative, ci și în 
echipe, elementele tinere, dotate, 
care să aducă un suflu nou în 
fotbal și o dorință aprinsă de a 
apăra culorile clubului, culorile 
patriei.

ȘTEFAN COVACI 
antrenor federal

Apreciez ca binevenită anche
ta ziarului „Scînteia tineretului”. 
Ridică probleme juste, deosebit 
de importante.

NrveM medSrvm ai multora 
ft jtfre jocatoni noștri compo- 
ncoCi ai fotwâar repabbcane se 
datocețte, între altele, și faptului 
că na iirvață sau — ceea ce e 
grav — nu ști» sâ învețe de la 
alții. Și ocazii a» avat totuși des
tule. Jucătorii noștri au făcut 
turnee in Brazilia, au participat 
la turneul de la New York, au 
fost in Africa, Aria și intr-un nu
măr mare de țin europene unde 
se practică un fotbal de clasă : 
Italia, Cehoslovacia. Spania, An
glia, Ungaria, Suedia etc. Vor
bim mereu despre jocul modern, 
în viteză, unde tehnica înaltă în 
execuție să fie aplicată din miș
care, nu de pe loc. dar acest lu
cru este legat atât de antrenamen
tele obișnuite, cit și de pregăti
rea individuală a jucătorilor, adi
că atunci cînd el nu se află nea
părat cu toți coechipierii.

îmi amintesc că noi am avut 
jucători care în permanență a- 
veau preocuparea de a învăța. 
Fotbalul nu-i ca o lecție pe care 
s-o înveți pînă la memorare și cu 
asta să consideri că știi totul. Me
reu apar lucruri noi. Măestria 
fotbalistului e o chestiune de 
durată. Fiecare întâlnire cu o 
nouă echipă, care are alt stil de 
joc, trebuie să constituie un pri
lej de învățătură. Dacă vreți, fot
balul e o „meserie” ale cărei 
taine uneori „se fură". Nicușor, 
înaintașul de acum cîțiva ani al 
echipei Dinamo, într-o întâlnire 

cu „Admira” Viena, ă învățat de 
la austriacul Habitzl o execuție 
tehnică pe care a folosit-o apoi 
tot timpul cu mare efect. Și ma
rea noastră extremă, Ionică 
Bogdan, care era un dribler desă
vârșit, a învățat de la alții. In 
vremea lui găseam asemănări în
tre el și alte extreme celebre din 
lume. Dacă ne gîndim, nu putem 
face nici o asemănare între unii 
dintre actualii jucători ai noștri 
și alții din echipele fruntașe ale 
cluburilor europene.

Toți cresc pînă la 20 de ani, 
pentru că se străduiesc să învețe, 
să progreseze știind că de aceasta 
depinde promovarea lor, dar de 
aici încolo, după ce și-au atins 
țelul, și-au asigurat un loc într-o 
echipă „grea”, uită de îndatoriri 
uimitor de repede, se plafonea
ză. Cînd li se vorbește de măes- 
trie, tehnică, de viață, de regimul 
de pregătire a unor mari jucă
tori, dau din mîini, — „lasă că 
știm, nu-s mai grozavi ca noi” — 
iar cînd se află în fața lor, brusc, 
devin emotivi, se crispează, intră 
în panică.

Mai mult și mai operativ ca 
oricînd, se cer luate măsuri prac
tice, cu o eficacitate imediată. 
Eu socotesc că trebuie pornit de 
la educație și disciplină, de la 
instaurarea unei seriozități în 
pregătirea jucătorilor din partea 
tuturor factorilor. Pentru că de
geaba muncesc antrenorii, dacă 
conducerea secțiilor de fotbal și 

ceilalți factori admit compromi
suri. Nu e suficient să depună 
eforturi numai antrenorul, ci și 
jucătorul. El e chemat în pri
mul rînd să se întrebe dacă a fă
cut destul pentru condițiile care 
i s-au creat. Unde-i autoexigen
ță ? Tu, fotbalist, nu vrei să urci 
mai sus, pentru că nu ești aver
tizat că vei fi înlocuit ? Atunci 
să ne gîndim Ia aceasta : să asi
gurăm pentru fiecare post în re
prezentativele noastre o rezervă 
de 5-6 jucători, care în orice cli
pă să poată înlocui „cu brio" pe 
unul sau pe altul. Dar pentru a- 
ceasta avem nevoie de fotbal și 
în provincie.

VIRGIL GEORGESCU 
pilot șef T.A.R.O.M.

I-am întâlnit pe tinerii noștri 
fotbaliști la Bruxelles și m-a sur
prins din primele momente buna 
lor dispoziție. Era greu să cred 
că sînt aceiași care, cu două zile 
în urmă, suferiseră o înfrîngere 
penibilă pe stadionul din Coven
try. Atunci mi-a fost confirmată 
încă odată părerea că modul de 
comportare a unui sportiv în a- 
fara stadionului ilustrează destul 
de fidel „seriozitatea” cu care 
privește pregătirea la antrena
mente, evoluția pe stadion, în 
țară sau în străinătate. Ce cred 
despre fotbaliștii din lotul <3e ti
neret ? In comportarea lor se 
manifestă o crasă lipsă de disci
plină. Cei mai mulți dintre ei 

practică un joc individualist (fie
care vrea să demonstreze de ce 
grozăvii e în stare, privind în a- 
cest fel evoluția formației ca un 
colectiv bine sudat, cu o concep
ție unitară de joc).

Dorința de afirmare este prost 
înțeleasă de vreme ce nu-și are 
izvorul într-o pregătire sîrguin- 
cioasă la antrenamente.

In ultima vreme o bună parte a 
fotbaliștilor noștri dovedesc că nu 
răspund la încrederea și cinstea 
cu care sînt onorați de-a repre
zenta culorile sportive ale clu
bului, ale țării în diversele între
ceri.

Și mie mi se pare că ei nu în
țeleg o chestiune elementară și 
anume că, în competițiile inter
naționale, nu-i vorba în primul 
rînd, de numele tău, ci de pres
tigiul țării.

Asemenea sportivi ar trebui în
depărtați din loturile noastre re
prezentative pentru că, de fapt, 
nu merită să se bucure de o ase
menea prețuire. Aici însă intervi
ne o altă problemă: la fotbal, mai 
ales, nu dispunem de rezerve cu 
aceiași valoare ca titularii (cauza 
se află în sistemul defectuos de 
instruire a juniorilor, în lipsa de 
curaj în promovarea elemente
lor talentate). Și iată că titularii, 
știindu-se de „neînlocuit”, se în
fumurează, nu se mai pregătesc 
cu răspundere, devin niște „me
seriași" plafonați, mereu în con
tratimp cu ceea ce este nou, mo
dern. Oricine își poate da seama 
că de la asemenea sportivi nu ne 
putem aștepta la performanțe va
loroase.

DUMITRU RUȘI 
inginer la Comitetul de Stat 

al Apelor

„Unsprezecele” care s-a com
promis în Anglia s-a... întâlnit cu 
o săptămînă înainte. Și n-ar exis
ta obiecții dacă meciul de veri
ficare s-ar fi desfășurat cu serio
zitate și răspundere. A fost însă 
un meci de antrenament făcut în 
„dorul lelii”. Verificarea... e con
cludentă de altfel, dacă amintim 
că lotul a fost învins de formația 
Metalul București, codașă în divi
zia B.

E drept, avem loturi de ju
niori, de tineret, de seniori, 
cu nume cunoscute. La ju
niori și tineret mai ales evo
luează de ani de zile ace
iași fotbaliști, deși aici ar trebui 
mereu promovate elementele ti
nere, talentate. In ciuda existenței 
unei „omogenități" (mă refer la 
nivelul mediocru la care se si
tuează echipele noastre), apar 
elemente talentate într-o echipă 
sau alta din provincie, „recruta
te” Imediat de echipele bucu- 
reștene unde, în loc să joace, stau 
ani de zile pe tușe. Un asemenea 
sistem de „promovare” stagnea
ză direct pregătirea, creșterea ju
niorilor, ca și preocuparea unor 
antrenori pentru depistarea cadre
lor.

★

Ziarul nostru dorește să 
cunoască și alte păreri.

Invităm, de aceea, spe
cialiști, fotbaliști, pasionați 
ai acestui sport, să-și spu
nă cuvîntul.



'Acum, în perioada iernii, cînd ra
țiile furajere sînt strîns determinate 
de ceea ce ai asigurat in depozite, 
trebuie să primeze grija gospodă
rească pentru fiecare tonă, pentru 
fiecare kilogram de nutreț. De a- 
ceasta depind în continuare, într-o 
însemnată măsură, rezultatele mun
cii îngrijitorilor.

In pagina noastră prezentăm sec
vențe din preocupările colectiviști
lor din cîteva gospodării colective 
din regiunile Argeș, Brașov, Bucu
rești, Crișana, Dobrogea, Galați, 
Ploiești pentru buna gospodărire a 
bazei furajere.

Ii ntr-o zi, dintr-o 
căruță care trans- 

| porta cocenii de 
I la șire la tocători, 
I a căzut un snop. 
I Căruțașul n-a ob

servat. La scurtă 
vreme, a ajuns la grajduri și 
a început să descarce. Tocmai 
atunci îl vede pe tînărul Mir
cea Ciobanu venind către el 
cu snopul în brațe.

— Vezi că ai unul în mi
nus. L-ai lăsat pe drum toc
mai la două poște de-aici. Ai 
grijă: azi pierzi unul, mîine 
altul, s-a dus pe copcă o șiră.

Ce reflectă acest amănunt? 
Că aici, la G.A.C. Stoicănești, 
regiunea Argeș oamenii sînt 
buni gospodari.

Poposim la cele cinci depo
zite de furaje. Șirele de paie, 
clăile de coceni sint bine clă
dite. Toate au streașini de 
scurgere a apei. Jur împreju
rul lor s-au făcut țarcuri și 
porți pentru intrare. Pe jos, 
lîngă clăi, în preajma gropi
lor de siloz, nu întilnești nici- 
un semn al risipei E rinduit

totul ca in ograda unui gospo
dar meticulos.

Echipa care se ocupă cu 
transportul și repartizarea fu
rajelor le ia și le dă pe aces
tea numai cu cîntarul, conform 
rațiilor alcătuite de inginerul

Mergi nd pe drumurile de la 
depozitele de nutrețuri și 
pînă la grajduri nu găsești 
nici un pai. Toate canalele ri
sipei sînt închise. Iată și un 
alt fapt. în anii trecuți. nu
trețurile (paiele, cocenii, silo-

cuperate. La inițiativa unor 
tineri, preocupați de buna fo
losire a furajelor, s-a luat o 
inițiativă. (Și trebuie spus că 
nu odată în adunările genera
le ale organizației U.T.M. din 
sectorul zootehnic s-a discutat

Canalele risipei 
sint închise

zootehnist pentru timp de 24 
de ore. Dar oamenii din a- 
ceastă echipă mai au și alte 
atribuții. Acoperă acele părți 
ale gropilor din care s-a con
sumat silozul; iama fac șan
țuri de scurgere a apei, cu
răță zăpada de pe clăi și șire.

zul) care se aduceau la graj
duri erau descărcate direct pe 
pămînt Dar nu întotdeauna 
timpul e frumos și terenul 
zvîntat. O parte din furaje se 
amestecau cu noroi ori cu ză
padă. Ele nu mai puteau fi re-

despre necesitatea gospodări
rii chibzuite a furajelor, des
pre răspunderea tinerilor față 
de păstrarea avutului obștesc). 
S-a propus construirea unor 
platforme din lemne care nu 
puteau avea altă întrebuința

re. A fost o treabă simplă, 
la care au luat parte aproape 
toți tinerii din sector. Și ast
fel, s-a pus „capac11. încă unei 
cai de risipă.

Camerele de preparare a 
nutrețurilor, gălețile gradate 
pentru rațiile și tainurile zil
nice, bazinele pentru preparat 
concentratele înlesnesc folosi
rea rațională a furajelor. In a- 
ceste condiții, e ușor de în
țeles de ce și producțiile sînt 
mari, constante. De la începu
tul anului și pînă acum s-au 
obținut cîte 2 300 de litri de 
lapte pe cap de vacă furajată, 
față de 1 800 litri cît era pla
nificat. Tineri ca Pantelie 
Negru, Sindili Dobre, Histodel 
Prună și alții au ajuns la a- 
proape 3 000j de litri de lapte 
la loturile pe care le îngrijesc. 
S-au livrat statului aproape 
500 de tone de carne, mari 
cantități de ouă, lînă și altele. 
Există o bază solidă pentru noi 
sporuri de producție. Pe prim 
plan se situează hrana anima
lelor pe care tinerii îngrijitori 
de la G.A.C. Stoicănești o gos
podăresc cu grijă.

Zootebniștii 

calculează...

A

CUM GOSPODĂRIM
0 întrebare

și mai multe

răspunsuri

Utemistul Gheorghe Ene 
lucrează doar din primăvara 
acestui an la ferma de vaci a 
gospodăriei colective din Bu
cov, regiunea Ploiești. A jost 
recomandat de organizația 
U.T.M., la cererea lui. Dorința 
și-a spus-o simplu: „Vreau 
să învăț această meserie la fel 
de bine ca tata".

Și din primele zile a în
ceput să învețe de la cei mai 
vechi în meserie și din cărți. 
La multe probleme practice] 
a găsit astfel răspunsul. Dar 
iată că intr-o zi i s-a pus ur
mătoarea întrebare: „Știi tu, 
Ene, cum se obține un litru 
de lapte ?". Tinărul a răspuns 
ce-a-știut. A vorbit despre ra
ții echilibrate, despre respec
tarea programului de grajd, 
despre multe. Dar procesul 
transformării unei 
cantități de furaje in „mate
rie finită" — lapte — nu l-a 
cunoscut prea bine. Desigur, 
la o asemenea problemă, ridi
cata de noile cerințe ale pro
ducției, n-ar fi putut răspun
de mult mai bine nici ceilalți 
10—15 colegi de muncă de-o 
vîrstă cu Ene. Dar acestei în
trebări trebuia să i se dea un 
răspuns detaliat, pe care să-l 
înțeleagă și să-l rețină toți. 
Din astfel de discuții s-a năs
cut o inițiativă a organizației 
U.T.M. din sectorul zootehnic. 
Cu ajutorul brigadierului și al 
medicului veterinar ș-au or
ganizat cîteva „lecții-calcul" 
pe această temă. S-a pornit 
de la exemplele practice cele 
mai simple (cit valorează o 
tonă de paie și una de siloz 
în hrana unei vaci) și pînă la 
calcule economice de ansam
blu, pe întreaga fermă. S-a 
stăruit asupra acelor relații 
directe dintre unitatea nutri
tivă, asimilație și capacitate 
de producție. De aici a de
prins Ene (și a intrat în obiș
nuința fiecărui tinăr îngriji
tor), să facă, ori de cite ori e 
cazul, o socoteală practică 
imediată.

Și iată cum socotesc ei. Lîn
gă grajdurile vacilor e ampla
sată o tocătoare. Cu ajutorul 
ei se mărunțesc cocenii de po
rumb, paiele și alte nutrețuri 
pentru amestecuri. Cind se to
cau furajele, de la gura tocă
torii se împrăștiau 
șuri de nutreț. Pe 
ele nu mai puteau 
în întregime. Azi un * .. 
mîine altul, într-o săptămînă 
se ducea pe apa sîmbetei 
hrana pe o zi a unei vaci. Dar 
dacă ținem cont că trebuie 
astfel preparate nutrețurile 
pentru 130 de vaci ? De aici o 
măsură practică: la gura to
cătorii s-a instalat un jghiab 
de scânduri, prevăzut cu o 
platformă mare jos, în partea 
opusă. Nici un fir de nutreț 
nu se mai pierde. Alt exem
plu, 
fost 
fost 
s-au 
pricină nu puteau fi tocați 
cum trebuie.

— Să-i dăm întregi! — a zis 
cineva.

— Ce vorbești, omule! In- 
dintr-un snop să 

trei sferturi.
— vreo

anumite

cîteva co- 
vreme rea 
fi adunate 

coș,

O parte din coceni au 
udați mult de ploi. Au 
strinși în glugi mari. Nu 
putut usca. Din această

seamnă ca 
pierzi aproape 
Dintr-o mie de tone
700 ! Te-ai gîndit că asta în
seamnă hrană pentru cîteva 
zile la toată ferma de vaci ?

S-a găsit și soluția. Snopii 
aduși din șire la grajduri au 
fost dezlegați și'rinduiți sub 
un șopron deschis, să-i bată 
soarele și vîntul.

Fapte mărunte. Dar, dezle- 
gîndu-le tâlcul, tinerii îngriji
tori de animale de la G.A.C. 
Bucov au deprins să gospodă
rească cu grijă fiecare kilo
gram de nutreț.

FURAJ ELE
La gospodăria colectiva 
Otopeni București, bazo 
tuiajeiă este bine gos

podărită

Initiative

• In ecdrvl cercului „Creșterea anîrrclelor’ 
anul III, inginera Constcnr.na $ieț, de la gos-

podari* colectivă din comuna Independența, 
regiunea Galați, va preda 25 de lecții. Șase 
z.-rre acestea au ca temă modul de gospodă
rire a furajelor și întocmirea rațiilor. Această 
inițiativă a fost luată ca urmare a faptului că 
aici, m acest an, s-a făcut lotizarea animalelor 
la toate fermele. Cursanții — în majoritate 
tineri — au nevoie de noi cunoștințe impuse 
de «oile cerințe ale producției. Toate lecțiile 

fi urmate de demonstrații practice la de- 
pzz-.ze.e de furaje și la camerele de preparare 
* wtrețimlor. In plus, inginera și-a propus 
să facă cu „elevii" ei o vizită la o gospodărie 
de sta: apropiată pentru a învăța din expe- 
riența îngrijitorilor de animale de acolo me
todele înaintate folosite de aceștia pentru pre
pararea și administrarea furajelor.

Cinci cîștigi zece arunci;
ce rămîne pune bine

■ “• ■« 
nu cu I 
depo- ■

Pe terenurile de baLâ ale 
raionului Macin toamna mai 
întârzie. Cu zilele ei călduțe 
mai „ridică" din pâmint firul 
ierbii. De această stare a 
timpului profită și colecti
viștii din comuna ^23 Au
gust". Mai ales că pășunea se 
întinde pe mai mult de 200 de 
hectare.

— Avem încă la pășuna*, in 
baltă — ni s-a spus la sediul 
gospodăriei — toate cele 320 
de porcine, peste 1300 de o- 
vine, precum și o parte din 
taurine. O parte, pentru că 
vacile cu lapte au un alt pro
gram. Le scoatem la pășunat 
doar două-trei ore din zi. Fa
cem, cum s-ar spune, două lu
cruri: în timpul plimbării le 
și pășunăm.

— Asia înseamnă o oare
care economie de furaje.

— Destul de însemnată.
E o măsură tot atît de bună 

ca ți inițiativa stringent de 
pe terenurile de baltă a unei 
cantități de aproape 200 de 
tone de pipirig, stuf și alte 
ierburi. Dar, degeaba aduni 
cu o mină, dacă cu cealaltă 
risipești. Ca să fim mai înțe
leși, redăm in continuare dis
cuția cu interlocutorii noș
tri:

— Din cele 230 de hectar-: 
Pe care le-am avut cu porumb 
mai sint coceni netăiați pe 
vreo 50—60 de hectare. Dar 
lucrăm în continuare la strin- 
sul lor.

— Ciți colectiviști și cite a-

telaje sint acum la această lu
crare ?

— Păi, 10—20 de inși și 
3—4 căruțe. S-ar putea mai 
mult dar—

— ?1?
Este clar că folosind un nu- 

măr așa de mic de forțe coce
nii nu pot fi strinși pînă la că
derea zăpezii. Sint însă cel pu- 
țin 40 de atelaje și suficiente 
brațe de muncă ce pot fi repar
tizate la această lucrare. De 
asemenea, sînt acum zile mai 
puțin aglomerate, bune de 
muncă. Se poate, deci, evita a- 
ceastă risipă. Un calcul destul 
de simplu ar demonstra cît 
lapte se pierde prin deprecie
rea calitativi a cocenilor ne
recoltați încă.

I
Izitele de furaje ale gospodării

lor agricole colective au fost
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Din primăvară și pînă nu cu 
multă vreme în urmă, în <

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

N-ar fi bune

■■ erma de vaci a 
riei colective din 
raionul Rupea, __._____
365 de capete. Pe măsură 
ce a sporit numărul lor, a 
crescut și producția de 
lapte. Săgețile graficelor 

urcă în fiecare an. La baza rezultate
lor bune : adăposturile corespunzătoare, 
furaje din abundență și de bună cali
tate și, ca metode care au intrat de 
curînd în practica colectiviștilor de 
aici — lotizarea și furajarea rațională 
a animalelor. Despre acest fapt ne-au 
vorbit tovarășii Gheorghe Wagner, 
președintele gospodăriei și Ion Ursu, 
inginerul zootehnist:

— încă de acum cîțiva ani ne-am 
dat seama că gruparea animalelor în 
loturi alcătuite la întîmplare nu co
respunde noilor cerințe ale producției. 
Munca era mai grea. Furajarea vacilor 
nu se făcea în funcție de producție. 
Practic, se întîmpla cam așa. Joiana, 
care dădea 15—20 de litri de lapte pe 
zi, trebuia să consume cît o surată 
de-a ei care nu umplea nici o găleată 
de 10 litri. Cu același consum de fura
je se obțineau producții mai mici, sub

gospodă- 
Homorod, 
cuprinde

strînse și depozitate, căruță cu 
căruță, tonă cu tonă, importan
te cantități de linuri, paie, nu
trețuri însilozate, coceni, plea
vă, concentrate. Valor ificînd 
toate resursele, bunii gospo
dari au socotit ca aceste rezer
ve să ajungă pînă la recolta a- 
nului viitor. înfăptuirea acestei 
prevederi este determinată 
însă de modul în care sînt fo
losite acum furajele. Răspun
derea bunei lor gospodăriri re
vine, în primul rînd, celor ce lu
crează în sectorul zootehnic.

Tineri colectiviști îngrijitori 
de animale! Insușiți-vă și res
pectați recomandările ingineri
lor și brigadierilor cu privire la 
transportul, prepararea și ad
ministrarea nutrețurilor. Inchi- I 
deți toate canalele risipei. Hră- ■ 
niți animalele pe baza rațiilor I 
calculate în funcție de produc- ■ 
ția pe care o dau și de greuta- I 
tea corporală. Respectați orele ■ 
prevăzute în programul de I 
grajd.

Veți contribui astfel la obți- I 
nerea și în perioada iernii a • 
unor producții constante de I 
carne și lapte.

niște
venit un briga
de cîmp și a

A 
dier 
spus;

— Hopa, stați așa, 
băieți! Nu mai că- 
rați paie aici, că te
renul ăsta o să fie a- 
rat. Ia puneți coi 
nuna pe furci și mn- 
tați-le dincolo, mai 
la vale. Dar aveți gri
ja să nu se vînture 
pleava adunată între 
clăi.

Și oamenii au mu
tat șirele la locul in
dicat. Cînd treaba e- 
ra pe terminate a tre
cut pe acolo briga
dierul zootehnic și 
s-a făcut foc:

— Bine, măi, 
meni buni, 
pe locul ăsta, 
băltește apa,
găsit sa clădiți șire
le?! Păi, se poate! 
Incărcați repede că
ruțele și cîrmiți-le 
mai spre deal.

Oamenii s-au scăr
pinat în cap și... s-au 
apucat de lucru. Cla
ie lîngă claie — trea
ba era aproape 
ta, cind.„

— Păi bine, 
lor, astea sînt

oa- 
Tocmai 

unde 
v-ați

ga-

frați- 
șiref

roate ?
un— a întrebat 

membru al consiliu
lui de conducere al 
gospodăriei colective. 
Nu vedeți că stau în
tr-o rină ? Cînd o veni 
un vînt mai mare, se 
due de-a berbelea
cul... Ia mai luați-le 
voi încă o dată la 
mină.

Și oamenii au mai 
„vînturat" paiele o 
dată, de doua, de trei 
ori. în total, aproape 
1 000 de tone de nu
trețuri au fost vintu- 
rate de 
GA.C. 
raionul 
deal nu 
vale nici 
pantă se surpau clăi
le. Eforturi inutile, 
zile-muncă consuma
te de prisos. Și cînd 
te gîndești că nu era 
nici o filozofie să se 
stabilească cu foarte 
multă vreme înainte 
locul unde să fie de
pozitate aceste furaje.

Pleava s-a dus 
vînt, din paie au 
mas doar bețele, 
care, oricît ar fi 
puțin pretențioase, 
vacile nu vor putea 
scoate lapte.

șase ori la 
Mărăcineni, 
Buzău. In 
era bine, în 

atît, pe

în 
ro
din 
de

Cu cîntarul, nu „după ochi“
potențialul întregii ferme. Ideea loti
zării a pornit de la un exemplu 
practic.

îngrijitorul Gheorghe Radu — de opt 
ani în meserie — avea în lotul lui și o 
vacă pe care o cheamă Medi. O îngri
jea mai mult, îi făcea porții mai mari, 
pentru că dădea lapte mai mult decît 
celelalte. El a mers chiar mai departe. 
Se ducea pe la silozuri, pe lîngă pătule 
și cum scăpa neobservat, trîntea în- 
tr-un coș cîțiva știuleți. Și fuga cu ei 
la vaca cu pricina. Firește, nici tova
rășii săi de muncă, nici noi n-am fost 
de acord cu procedeul lui și l-am aju
tat să înțeleagă greșeala. în acelaș 
timp însă ne-am dat seama că este ne
cesar să luăm măsuri ca în condițiile 
aceluiași consum global de nutrețuri, 
animalele să primească hrană atît cît

au nevoie. Am trecut, deci, la lotizarea 
lor după producție și greutate corpo
rală.

După a'ceasta am alcătuit rații dife
rențiate pentru fiecare lot. Adminis
trarea treptată a rației suplimentare a 
constituit obiect de studiu pentru toți 
îngrijitorii. Comparînd producțiile unui 
lot, din care fac parte aceleași vaci ca 
și acum trei ani, am constatat că, cu 
tot atîtea nutrețuri obținem de la o 
vacă o cantitate de lapte anuală cu 300 
de litri mai mare. Pe întreaga fermă, 
mai bine dezvoltată acum, am ajuns la 
2 000 de litri pe cap de vacă furajată.

Dar iată cum e înțeleasă lotizarea 
la G.A.C. Rupea, vecină cu Homorod. 
în loturi de cîte 12—14 capete au fost 
grupate trei categorii de vaci: cu pro
ducții mari, mici și separat cele ges-

tante. Deci, îngrijitorii trebuie să alcă
tuiască și ei tainuri în funcție de a- 
ceastă împărțire. Dar lucrurile au fost 
„simplificate*1. S-a luat drept unitate de 
măsură un coș. îngrijitorul îl vîrfuiește 
cu nutrețuri și îl împrăștie în iesle 
„după ochi". Consecința este limpede: 
de la vaci din aceeași rasă, cu aceleași 
condiții de adăpostire, se obțin cu 300 
de litri mai puțin ca la G.A.C. Homo
rod. Și mai e de adăugat că oamenii 
n-au nici perspectiva gospodăririi bazei 
furajere. Din această cauză, anul trecut 
furajele s-au terminat cu mult înainte 
de scoaterea animalelor la pășune.

Și cînd te gîndești că numai la o a- 
runcătură de băț, la Homorod, există 
o experiență valoroasă pe care colec
tiviștii de aici le-ar împărtăși-o celor 
din Rupea cu toată dragostea.

■ a obișnuita consfă
tuire de producție 
care a avut loc la 
sfîrșitul uneia din 
decadele lunii tre
cute, la ferma de 
vaci a gospodăriei 

colective din comuna Ianca, raio
nul Făurei, s-a subliniat că, în 
aceleași condiții (valoarea zooteh
nică a vacilor din lot, starea lor 
fiziologică, cantitatea și calitatea 
nutrețurilor etc.), Ion Mănăila 
obținuse cu 60 de litri de lapte 
mai puțin decît Ion Chițu. Mai 
mulți din cei 25 de tineri îngri- 
jitori-mulgători prezenți la a- 
ceastă ședință de lucru, care ur
măriseră cu interes desfășurarea 
întrecerii între cei doi și care 
știau că Mănăilă fusese „mais
trul" care-1 inițiase în tainele 
meseriei pe Chițu, au spus lim
pede că nu-și pot da seama de 
unde provine diferența. Cînd 
inginerul zootehnician Ion Mincă 
a amintit în cuvîntul său despre 
rațiile furajere echilibrate și im
portanța lor, Mănăilă, care-1 as
culta cu atenție, l-a întrerupt;

— Asta e ! Cînd ați vorbit des
pre noile rații furajere în condi
țiile perioadei de stabulație și ați 
făcut demonstrația practică, eu 
am lipsit; fusesem învoit în ziua 
aceea. Partea proastă e că n-am 
întrebat imediat ce s-a discutat 
atunci. Acum știu ce am de făcut.

Pe scurt, acesta este faptul. 
L-am luat, dintr-o mulțime ele 
alte fapte asemănătoare pentru 
ca, cu ajutorul lui, să ilustrăm nu 
cauzele care au influențat pro
ducția de lapte a vacilor din lo
tul îngrijit de Mănăilă, ci iniția
tivele bune ale organizației 
U.T.M. de la G.A.C. din comuna 
Ianca. Este vorba de preocupa
rea care există aici pentru conti
nua îmbogățire a bagajului de 
cunoștințe al tinerilor. îngrijitori 
de animale cu o serie de noțiuni 
economice, tehnice neapărat ne
cesare pentru buna desfășurare a 
procesului de producție.

Organizate bine, aceste acțiuni 
au stimulat interesul tinerilor 
care lucrează aici, aceștia venind 
adesea cu propuneri pe care, în 
majoritatea cazurilor, conducerea 
gospodăriei le-a aprobat și a luat 
măsuri pentru înfăptuirea lor. De 
exemplu, pentru a evita operația 
anevoioasa de cîntărire a nutre
țurilor, care necesită un consum 
foarte mare de timp (animalele 
fiind lotizate după criterii știin
țifice), la propunerea tinerilor în
grijitori conducerea’ gospodăriei 
a cumpărat cîte o găleată pentru 
fiecare lot în parte, care a fost 
gradată pentru diferite cantități- 
S-a simplificat astfel mult pro
cesul de dozare a furajelor, fapt 
care a creat posibilitatea să se 
afecteze mai mult timp altor lu
crări foarte necesare și mai ales 
urmăririi atente a evoluției pro
ducției la fiecare animal în parte.

Acum, la învățămîntul agro
zootehnic, unde sînt înscriși toți 
îngrijitorii de animale, se apro
fundează și se lămuresc o serie 
de alte probleme pe care aceștia 
și-au manifestat dorința să le 
cunoască mai bine.

Ansamblul acesta de măsuri le-a 
dat colectiviștilor din Ianca po
sibilitatea depășirii producțiilor 
de lapte prevăzute în plan, în 
condițiile în care peste 100 din 
cele 400 de vaci proprietate 
obștească sînt acum la prima lac- 
tație. 

La gospodăria colec
tivă din comuna Smîr- 
danul Nou, raionul Ma
cin, se face multă risipă 
de nutrețuri cînd aces
tea sînt transportate de 
la silozuri la grajduri:

a
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— Acesta e laptele ce s-ar 
putea obține din furajele risipite 
de dumneata.
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Vizita tovarășului
Al. Birlădeanu

in Franța
PARIS 1. — Corespondentul 

Agerpres, T. Vornicu, trans
mite : Alexandru Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a oferit marți la 
ambasada R. P. Romîne din 
Paris, un dejun în onoarea lui 
Gaston Palewski, ministru de 
stat al Franței însărcinat cu 
cercetările științifice și cu pro
blemele atomice și spațiale.

Au participat Charles Lu- 
cet, ministru plenipotențiar în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Pierre Jacquinot, director la 
Centrul Național de Cercetări 
Științifice, Robert Courrier, 
secretar al Academiei 
Științe, Michel Lejeune, 
rector în secretariatul Acade
miei de Științe, Gilles Curien 
și Yves la Preriere, de la ca
binetul ministrului Palewski.

La dejun au luat parte, de 
asemenea, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei elec
trice, Mihail Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, dr. Victor Dimitriu, am
basadorul R. P. Romîne la 
Paris, Vasile Vlad și Mihai 
Caraman, consilieri ai amba
sadei.

Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

de 
di-

Stanleyville:

Deschiderea sesiunii 0. Dl. IL
NEW YORK 1 Trimisul spe

cial Agerpres, I. Gălățeanu. trans
mite : Marți, la ora 15,30 ora 
New York (22,30 ora Bucureștiu- 
lui), s-a deschis cea de-a 19-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Pînă în ultimul moment, la 
New York au avut loc demersuri 
și convorbiri în legătură cu criza 
financiară a O.N.U. în acest ca
dru unele țări occidentale consi
deră că statele membre ale 
O.N.U. sînt obligate să participe 
la cheltuielile privind operațiunile 
O.N.U. în Congo și în Orientul 
Mijlociu.

Secretarul general al O.N.U-, 
U Thant, a propus sîmbătă ca 
la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. din acest an să nu se pu
nă în discuție problema privării 
de dreptul la vot a țărilor care 
refuză să finanțeze operațiunile 
O.N.U. în Congo, ji în Orientul 
Mijlociu. S-au făcut unele încer
cări de a lega deschiderea sesiu
nii de găsirea unor soluții în a- 
ceastă problemă.

U Thant, a anunțat de la tribu
na Adunării prevederile unui a- 
cord, potrivit căruia, problemele 
care nu vor putea fi reglementate 
printr-o hotărire adoptată cu 
consimtăniîntul general (adică 
fără a fi supuse votului) nu voi 
fi ridicate în cursul dezbaterii 
generale, care se prevede că va 
dura aproximativ trei săptămâni.

A 40-a aniversare
a R.S.S. Iadjică

Luptele răsculaților continuă
LEOPOLDVILLE. — Apre

cierile că o dată cu ocuparea 
orașului Stanleyville de către 
trupele guvernamentale congo
leze mișcarea răsculaților nu va 
înceta, s-au confirmat în cursul 
ultimelor zile prin atacurile vigu
roase întreprinse de răsculați în 
numeroase regiuni din Congo. 
Datorită unor operațiuni ale răs
culaților, încununate de succes, 
orașul Kindu, situat la aproxima
tiv 250 de mile sud de Stanley
ville, este pa cale de a fi cucerit 
de răsculați.

Legătura pe calea aerului cu 
orașul Stanleyville este practic

imposibilă, datorită atacurilor pe 
care răsculații le pot întreprinde 
împotriva avioanelor. Marți, ac
cesul avioanelor americane pe 
aeroport a fost interzis, pentru a 
se evita pericolul doborîrii.

Luptele, în diferite părți 
ale orașului continuă. Unul din 
ofițerii mercenari care au parti
cipat la luptele pentru cucerirea 
orașului, a declarat coresponden
tului agenției U.P.I.: „Menținerea 
aeroportului Stanleyville de că
tre forțele guvernamentale con
stituie o afacere extrem de ris
cantă. Numărul răsculaților creș
te. în locul fiecărui răsculat ucis, 
apar alți șase".

DUȘANBE. — La 30 noiem
brie a avut loc la Dușanbe șe
dința festivă consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a R.S.S. 
Tadjice. La ședință a luat cu
vin tul A. I. Mikoian, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. El a arătat că 
dezvoltarea Tadjikistanului re
prezintă o confirmare a juste
ței politicii leniniste urmată de 
partid. Subliniind 
republicii, vorbitorul 
„Tadjikistanul nu 
comparat acum cu țările colo
niale, cu țările care se mai 
află în cătușele dependentei 
imperialiste, deși au lost elibe
rate, și nici cu țările care au 
parcurs o cale lungă și chinui
toare a dezvoltării capitaliste". 
In continuare, el a relevat că 
oamenii muncii din țările de 
curînd eliberate resping ca
lea de dezvoltare capitalistă, 
chinuitoare pentru popoare, și 
își îndreaptă privirile spre so
cialism.

în încheiere, A. 1. Mikoian a 
spus că, sarcinile planului sep- 
tenal vor ii depășite. Sînt mă
rețe realizările tării noastre, a 
declarat el, dar noi știm că mai 
avem încă în față multe pro
bleme nerezolvate. Cunoaș
tem căile de rezolvare a aces
tor probleme, de lichidare a 
lipsurilor. Partidul depune pen
tru aceasta eforturi neobosite.

succesele 
a spus : 

mai este

R.A.U. Vedere din Cairo

u. r. s. s.:
Pakistan 1

Lansarea unei rachete cosmice
în direcția planetei Marte
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profMBMBim explorare a 
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PE SCURT
Zbynek Vokrouhlicky, pre

ședintele Comitetului Execu
tiv al Uniunii Internaționale a 
Studenților, a prezentat rapor
tul despre experiența și dez
voltarea mișcării internaționa
le a studenților, despre lupta 
pentru pace, împotriva impe
rialismului, colonialismului și
neocolonialismului, pentru in- 

lă. demo- 
pentru unitatea stu- 
din întreaga lume, 
și despre sarcinile

dependentă nation 
crafie si 
denților 
precum 
UJJS.

— Luind cuvîntul. marPARIS.
dopă-amiază, în Adunarea Națio
nală Franceză, ministrul armate
lor ai Franței. Pierre Messmer a 
cerut să se renunțe la .forțele 
militare integrate sub controlul 
N.A.T.O., conduse în med tradi
țional de către un comandant su
prem american". Messmer a afir
mat că guvernul francez se opune 
unui sistem integrat de apărare pe 
timp de pace, întrucât acesta li
mitează independența afiaților din 
cadrul N.A.T.O.

ALGER. — La 30 noiembrie, 
Țoi En Ghen, președintele Pre- 
z;diului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, și-a în
cheiat vizita de cinci zile făcută 
în Algeria. A fost dat publicității 
un comunicat comun, în care se 
spune, între altele, că cei doi 
președinți — Țoi En Ghen și\ 
Ben Bella — condamnă agresiu
nea în Congo, calif icînd-o drept 
„o provocare flagrantă nu numai 
la adresa poporului congolez, a 
și la adresa întregii AfricC.

Comunicatul menționează că 
cele două părți sprijină propune
rea guvernului R.P. Chineze cu 
privire la organizarea unei confe
rințe la nivel înalt, a tuturor țâ
rilor lumii pentru a se discute 
interzicerea completă și distruge
rea totală a armelor nucleare.

MOSCOVA. — La Moscova — 
anunță TASS — s-a comunicat ofi
cial că guvernul U.R.S.S. a invitat 
pe primul ministru al Danemarca! 
— Jens Olto Krag — pe primul 
ministru al Suediei — Tage Erlan- 
der — și pe primul ministru al 
Norvegiei — Einar Gerhardsea — 
să facă o vizită în Uniunea So
vietică. Invitațiile au fost accep
tate.

STOCKHOLM. — în clădire: 
Bibliotecii Universității din crasei 
Lund, al doilea centru universitar 
din Suedia, a avut loc recent des
chiderea unei expoziții a cărții ro
mânești moderne. în cadrul acestei 
expoziții au fost expuse circa 150 
de cărți traduse în limbi străine, 
din domeniul literar, tehnico-știin- 
țific, artistic, care s-an bucurat de 
aprecierea pozitivă a rizitatcrilcr.

ROMA — La invitația Universi
tății din Roma, prof. univ. Ale
xandru Bălăci, prorectorul Univer
sității din București, care se afli 
în prezent în Italia, în cadrul pro
gramului de schimburi culturale 
dintre R. P. Romînă și Italia, a ți
nut, în aula Facultății de litere și 
filozofie, 
„Nicolae 
Mazzini".

o conferință cu tema 
Bălcescu fi Giuseppe

— Potrivit relatărilor a-PARIS. _________________
gențiilor de presă, asupra Europei 
occidentale au căzut în ultimele 48 
de ore zăpezi abundente, iar tem
peratura aerului a scăzut în mod 
brusc. în Norvegia termometrul a 
înregistrat minus 30 de grade, iar 
în Franța temperatura se menține 
sub zero grade. In localitatea Val 
d'Isere stratul de zăpadă variază 
între un metru și 40 de centi
metri, iar la Superbagneres este de 
50 centimetri.

PE SCURT

Comentariul zilei

„Divergențe

multilaterale"

s alendarul diplomatic occidental 
pe săptămâna în curs este deo
sebit de încărcat După ce a 
vizitat sîmbăta trecută Parisul 
iar duminică și luni a poposit 
La Londra, subsecretarul de stat 
al S.UA, George Ball a reve

nit marți la Paris. In capitala Franței se 
află, de asemenea, vicecancelarul vest-ger- 
man Erich Mende. Astăzi este așteptat să 

la Londra ministrul de externe bel
gian Spaak. In centrul acestei febrile acti
vități se află controversata problemă a „for
țe: nucleare multilaterale" (consemnăm aci 
câ tot sub semnul disputelor aprinse asupra 
proiectului privind crearea F.N.M. s-a des
chis ieri, la Palatul lena din Paris, conferința 
Uniunii Europei Occidentale, la care parti
cipă parlamentari din cele șase țări ale Pieței 
comune și din- Marea Britanic).

Mulți observatori occidentali văd în fe
brila activitate diplomatică de la Paris și 
Londra — pe care un cotidian francez o 
cenumea inspirat „valsul miniștrilor" — o 
tatonare care să permită a se evalua mai 
exact dacă, după contraproiectele britanice, 
s-ar putea obține „un oarecare grad sau o

oarecare formă de adeziune franceză" („LE 
MONDE"). Numeroși comentatori dau puțin 
credit posibilităților unui compromis care să 
permită adeziunea tuturor țărilor N.A.T.O. 
la proiectul american. „Dialogul între surzi 
are toate șansele să continue — scrie ziarul 
vest-german „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" — Franța nu va admite nimic alt
ceva decît o diminuare a influenței ameri
cane în Europa și în N.A.T.O., iar Statele 
Unite vor căuta probabil metodele și mij
loacele ca să contracareze presiunile fran
ceze". Fapt este că, la cererea expresă a 
președintelui de Gaulle care a invocat pro
cedura de urgență, Adunarea Națională 
Franceză a început ieri dezbaterile pe mar
ginea programului militar, program care 
prevede, în primul rînd, înarmarea nucleară, 
construirea de bombe nucleare și rachete 
balistice. In capitalele occidentale acest fapt 
este interpretat ca o dovadă în plus a con
tinuității „politicii nucleare" franceze, în netă 
opoziție cu „integrarea nucleară" preconi
zată în prbiectul F.N.M. și pe care Parisul 
o consideră ca urmărind perpetuarea hege
moniei americane în N.A.T.O. (Una din 
personalitățile politice franceze, generalul 
Billotte, deputat al partidului guvernamen
tal, U.N.R., a caracterizat chiar drept un 
gen de neocolonialism proiectul F.N.M.).

Unii comentatori acreditează ideea că la 
Washington, a crescut „îngrijorarea față de 
posibilitatea ca, forțând lucrurile cu forțele 
nucleare multilaterale, N.A.T.O. să rămînă 
fără Franța" (U.P.I.), In acest sens ziarul 
..NEW YORK TIMES" atrăgea atenția zi
lele trecute : „Politica americană dă semne 
de lipsă de abilitate. Insistând cu proiectul 
F.N.M. s-au trezit destule suspiciuni ca vest- 
germanii sînt aduși prea aproape de trăga
ciul atomic. Făcînd avansuri Bonn-ului pen
tru a-I jena pe de Gaulle se comite o eroare 
care poate costa mult, poate duce Ia o și 
mai mare divizare în N.A.T.O.".

Definind actuala etapă a contactelor și son
dajelor interoccidentale publicația britanică 
„ECONOMIST" consideră că ea se carac-

Instalarea noului președinte
al Mexicului

CIUDAD DE MEXICO. — 
Marți, în capitala Mexicu
lui a avut loc ceremonia in
stalării noului președinte al 
țării. Gustavo Diaz Ordaz, cel 
de-al 70-lea președinte al 
Mexicului, ales în luna iulie 
a_c_ în sala Teatrului Națio
nal, în prezența unui numeros 
public, printre care se aflau 
și invitați reprezentînd 64 de 
țări, președintele în funcțiune 
al Mexicului, Adolfo Lopez 
Mateos, a predat succesorului 
său eșarfa tricoloră simboli
că, ornată cu vulturul aztec. 
Ceremonia a fost urmată de o 
paradă militară și de manifes
tări culturale. Noul președin
te al Mexicului, Gustavo Di
az Ordaz, este lider al parti-

dului revoluționar instituțio
nal din care face parte și pre
decesorul său, Adolfo Lopez 
Mateos. A fost anunțat, de 
asemenea, noul guvern mexi
can care sub conducerea lui 
Gustavo Diaz Ordaz se va afla 
la putere pînă la 1 decembrie 
1970. în funcția de ministru al 
afacerilor externe a fost nu
mit Antonio Carrillo Flores, 
fost ambasador al Mexicului 
la Washington. Portpfoliul 
Ministerului de Interne va fi 
deținut de Luis Echeverria 
iar al Finanțelor — Avtonio 
Ortiz Mena, ministru al Apă
rării a fost numit generalul 
de divizie Marcelino Garcia 
Barragan.
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Ședințe ale unor
BERLIN. — Intre 23 și 28 

noiembrie s-au desfășurat la 
Berlin lucrările celei de-a 
14-a ședințe a Comisiei per
manenta C.A.E.R. pentru con
strucții-

La ședință au participat de
legațiile Bulgariei, Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, R-P. Romîne, Unga
riei și UJLS.S. în calitate de 
observatori au participat re
prezentanți ai R.P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, Republicii 
Cuba și R.D. Vietnam.

Au fost discutate probleme 
ale colaborării țărilor membre 
în domeniul industriei mate
rialelor de construcții, elabo
rării proiectelor tip de con
strucții ș.a.

Comisia a examinat rezulta
tele activității sale în anul 
1964 și a adoptat planul său 
de muncă pe 1965.

Lucrările ședinței s-au des
fășurat într-o atmosferă 
colaborare și înțelegere 
ciprocă.

MOSCOVA. — între 24 și 27 
noiembrie 1964 a avut loc la 
Moscova cea de-a V-a ședin- 
ță a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru statistică.

Au luat parte delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
R. P. Romînă, Ungaria și 
U.R.S.S. Au participat, de ase
menea, reprezentanți ai Repu
blicii Cuba și ai R.S.F. Iugo
slavia.

“i

„Perioada electorală"
akistanul își are și 
el „Brasilia" lut în 
apropiere de Rawal
pindi, într-o vale 
străjuită de piscu
rile Himalaiei, a 
răsărit un oraș cu

totul nou. Clădirile lui mai sînt 
încă încinse cu brîuri de schele 
iar străzile nu și-au căpătat con
turul definitiv. Dar pe șoseaua 
care vine dinspre sud, au început 
deja să se scurgă convoaiele de 
autocamioane, care transportă o 
parte din arhivele și mobilierul 
ministerelor și instituțiilor guver
namentale aflate în prezent la 
Karaci și Rawalpindi. Aici va fi 
noul centru administrativ al țării, 
Islamabadul, care în primii ani 
va adăposti 50 000 de locuitori.

Candidatul care va obține vic
toria în alegerile prezidențiale, 
ce vor avea loc la 2 ianuarie 
1965, va cîștiga și cinstea de a 
inaugura în iulie, noua capitală; 
O dată cu alegerea noului pre
ședinte se va încheia a doua fază 
a „perioadei electorale" începute 
la 31 octombrie prin alegerea a 
80 000 de „mari electori" care la 
rîndul lor urinează să aleagă pre
ședintele. Această procedură a 
fost stabilită prin legea electora
lă adoptată la 14 aprilie de către 
Adunarea națională. Potrivit a- 
cestei legi în fiecare din cele 
dotfă părți ale țării, Pakistanul 
de Vest și Pakistanul de Est, au 
hst aleși cîte 40 000 de electori.

-7i:e că actualul partid de 
r-irzimînt a anunțat încă din

martie candidatura mareșalului 
Mohammed Ayub Khan, campa
nia , electorală nu a început decît 
după ce și opoziția și-a desemnat 
candidatul. în cursul campaniei 
electorale avionul prezidențial 
străbătea țara de la un colț la 
altul; cuvîntările președintelui 
Ayub Khan puteau fi ascultate în 
cursul aceleiași zile în orașe si
tuate la- mare distanță unele de 
altele. în toate declarațiile făcute 
cu acest prilej Ayub Khan a afir
mat că „alegerile generale trebuie 
să ducă la formarea unei admi
nistrații puternice, capabile să 
soluționeze problemele interne și 
externe". Totodată, el s-a pro
nunțat împotriva oricărei tendin
țe de a se instaura o dictatură, 
promițînd că alegerea sa va fi o 
garante a „ordinii și moderației’* 
și va permite continuarea reali
zării proiectelor preconizate sub 
conducerea sa. Cel de al IH-lea 
plan cincinal (1965—1970) face 
parte din categoria acestor pro
iecte și prevede dezvoltarea în 
continuare a bazei industriale. O 
altă sarcină prevăzută în acest 
plan este ridicarea producției în 
sectorul agricol și a bunurilor de 
larg consum. A fost elaborat și 
un plan de perspectivă pe urmă
torii 20 de ani cu ajutorul căruia 
se încearcă să se obțină egaliza
rea verii tului pe cap de locuitor 
în ambele regiuni ale Pakista
nului.

Candidată a cinci partide ale 
opoziției, Fatima Jinnah, străbă
tea și ea țara într-un tren special

de 
re-

unsusținîndu-și campania cu__
elan neașteptat pentru cei 70 de 
ani aj ei. Ea este sora fondatoru
lui statului pakistanez, Moham
med Aii Jinnah, și despre șansele 
candidaturii ei există păreri foar
te contradictorii. Revista franceză 
„EXPRESS" susținea că „doam
na Jinnah este un adversar serios 
pentru Ayub Khan" __
„NEUE ZURCHER ZEITUNG" 
dovedea că această candidatură 
nici nu urmărește să „fie o ade
vărată alternativă pentru pre
ședinție". „TIME", de asemenea, 
o socotea ca fiind „novice în ma
terie de politică". Agenția 
„FRANCE PRESSE" relatează că 
pe lista candidaților au apărut, 
de asemenea, două nume noi — 
„candidați independenți" — 
K. M. Kamal din Dacca și Mian 
Bashir Ahmed din Karaci, necu- 
noscuți pînă în prezent de corpul 
electoral. Aceeași agenție mențio
nează că „adevărata alegere va 
avea, însă loc, între Ayub Khan 
al cărui program prevede conti
nuarea actualului regim prezi
dențial și Fatima Jinnah, care se 
pronunță pentru un regim parla
mentar de tip occidental".

Același colegiu electoral va 
alege în iunie 1965 membrii Adu
nării naționale a Pakistanului și 
pe cei ai adunărilor Pakistanului 
de Est și de Vest, în care vor 
intra cîte 150 de membri. O dată 
cu aceasta se va încheia și lunga 
„perioadă electorală".

în timp ce

VICTOR XJRSU

terizează „prin căutarea febrilă de compromî- 
siuni de către britanici pe lîngă americani 
și (vest) germani și de către toată lumea pe 
lingă francezi care rămîn o parte esențială 
a N.A.T.O.". Trebuie însă remarcat aci că 
la Paris există multe suspiciuni în legătură 
cu genul de compromis pe care-1 pot oferi 
britanicii. „Din punctul de vedere francez 
— sublinia ziarul francez „LA NATION" — 
ceea ce propune Wilson nu micșorează rolul 
Americii în Europa occidentală. Britanicii 
se arată la fel de dispuși ca și în trecut să 
ajute Washingtonul într-o formă de domi
nație care să fie profitabilă și Londrei".

E foarte greu de întrevăzut dacă va putea 
fi realizat un compromis. Părerile sînt foarte 
împărțite. Săptămînalul francez „L'EX- 
PRESS" consideră că „adevărata bătălie în 
jurul forțelor nucleare multilaterale de-abia 
începe" și că „ne putem aștepta ca interva
lul de pairu-cinci luni necesar Iui Wilson 
pentru a negocia modificările propuse pro
iectului american, să fie folosit de Franța 
pentru o ofensivă puternică care să scufunde 
întregul proiect". O serie de corespondenți 
ai ziarelor vest-europene la Washington vor
besc despre unele tendințe americane de a 
„amina crearea forțelor nucleare multilate
rale și a înmormânta treptat proiectul". 
(„ECONOMIST"). Pornind de la comunica
tul evaziv dat după vizita lui Schroeder la 
Washington, ziarul vest-german „INDUS- 
TRIEKURIER" consideră că acest comuni
cat „ascunde temerea că întregul proiect 
F.N.M. va trebui pus la frigider".

Dacă părerile privind viitorul F.N.M. sînt, 
după cum vedem variate, în schimb mai toți 
observatorii constată că, așa cum plastic se 
exprima Maurice Duvergeur în „L'EX- 
PRESS", „dacă occidentul nu s-a ales încă 
cu forțe nucleare multilaterale, în schimbA 
s-a văzut în fața unor divergențe multila
terale". Ceea ce, nu se poate spune că nu e 
exact.

EM. RUCAR

i

R.D.G. Început de iarnă la Ber
lin

„INDUSTRIEKURIER" despre
poziția R.F.G. față de proiectul
forțelor nucleare multilaterale

Sub titlul „Care este poziția noastră ziarul „INDU-
. STRIEKURIER" publică un articol în care analizează 

poziția R.F.G. față de proiectul forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O.

„La Congresul de la Karlsruhe, 
își începe ziarul relatarea, Parti
dul social-democrat a declarat că 
va lupta și el pentru înființarea 
F.N.M. Acest lucru înseamnă că 
guvernul R.F.G., indiferent de 
rezultatul alegerilor de anul vii
tor, își va menține mai departe 
punctul de vedere adoptat acum. 
Se pune numai întrebarea dacă 
pînă atunci problema F.N.M. ca 
mai exista în forma ei actuală. 
De pe acum talmeș-balmeșul 
este considerabil.

Valoarea asigurărilor și decla
rațiilor în legătură cu proiectul 
F.N.M. scade pe lună ce trece. 
Americanii spun că vor să acor
de partenerilor din N.A.T.O., 
mai ales vest-germanilor, dreptul 
de a participa la hotărîri, prin 
înființarea F.N.M. Rezultatul ar 
fi însă cel mult participarea la 
hotărîrile privind executarea sar
cinilor ce revin flotei atomice 
multilaterale". Ziarul consideră 
că în ce privește participarea la 
hotărîrea privind punerea în 
funcțiune a armelor atomice a- 
ceasta rămîne numai americani
lor. In ce privește modul de a 
vota în vederea luării unei ho- 
tăriri, ,dndustriekurier" sublinia
ză că acest lucru ar fi „lipsit de 
sens", deoarece „înainte die a in
tra în funcțiune un mecanism de 
vot, oricare ar fi el, rezultatul 
războiului ar putea fi decis".

In continuare, ziarul sublinia
ză că pînă în prezent „nici co
municatul final asupra convorbiri
lor dintre Schroder și Rusk, care 
au avut loc la Washington, nu 
arată altceva dedt că deocam
dată cele două guverne vor să 
aștepte propunerile lui Wilson 
în legătură cu viitoarea formă 
de participare la o forță atomică 
a N.A.T.O. Acest lucru nu se 
schimbă nici prin constatarea că 
cei doi miniștri și-au exprimat

speranța că în curind se va ajun
ge la o înțelegere asupra proiec
tatei flote atomice și că la acest 
proiect cor participa cit mai 
mulți alinți. Pe cit de pozitiv 
sună această formulare, pe atît 
de puțin ascunde ea temerea că 
întregul proiect ca trebui pus la 
rece, în cazul cînd Belgia și 
Olanda, care l-au și refuzai, pre
cum și alte state europene, cum 
ar fi Italia, l-ar respinge.

Deci nu există decît două po
sibilități. Prima este ca fiecare 
aliat să-și întrețină o forță ato
mică proprie și să decidă singur 
cînd anume trebuie s-o pună în 
funcțiune. A doua este ca unul 
din parteneri, și anume cel mai 
puternic, să hotărască singur, în 
numele tuturor membrilor alian
ței. Acest lucru este valabil pen
tru forța atomică atlantică ; el 
ca fi la fel de valabil pentru for
ța atomică europeană pe care 
vrea s-o înființeze de Gaulle, în 
alianță cu Washingtonul, dar în 
condiții în care Europa ar avea 
singură dreptul să hotărască fo
losirea armelor atomice. In ulti
mă instanță și în cadrul forței 
atomice europene ar trebui să 
decidă unul singur, probabil 
cel mai puternic din punct de 
vedere atomic.

Așadar, Franța nu dorește în 
nici un caz F.N.M., dar luptă 
pentru ideea unei forțe atomice 
europene, la care partenerii eu
ropeni însă nu ar avea în mod 
practic decît sarcina de a con
tribui cu bani și mijloace tehni
ce. Englezii, sub noul lor guvern, 
nu vor în momentul de față nici 
F.N.M. și nici forță atomică eu
ropeană. R.F.G. nu vrea să-și 
strice relațiile cu nimeni este 
însă de părere că trebuie să sa
tisfacă dorința americanilor și să 
să alăture F.N.M.
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Se întoarce?
Luni „operațiunea întoarcere" 

este irevocabilă. Marți — se a- 
nunță, mai discret, răzgîndirea. 
Miercuri — cotitură de 180 gra
de : Peron s-ar afla chiar pe 
drum către Buenos Aires. Săptă- 
mînal se reeditează comunică
rile ce exclud îndoielile ca și 
dezmințirile ce lasă deschise toa
te porții'e. Expreședintele Argen
tinei a promis revenirea în țară 
pînă la sfîrșitul acestui an. 
luni din an s-au consumat.
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mai rămas decembrie. Pornește 
la drum bătrînul politician ajuns 
la 70 de ani ? In vila sa ultra- 
elegantă din Madrid consfătuirile 
durează ziua și noaptea. Cu o 
săptămână în urmă s-a aflat că 
Peron se va îndrepta către Para
guay, iar de acolo, la momentul 
prielnic, își va luat zborul către 
Argentina. Apropiații lui vorbeau 
chiar și despre o scrisoare pe 
care Peron ar fi trimis-o lui 
Franco drept mulțumire pentru 
găzduirea răbdătoare. Dar gea
mantanele nu fuseseră bine în
chise cînd amicii expreședintelui 
au făcut publică o nouă decizie. 
Peron nu se întoarce în Argen
tina pînă în primăvara anului 
viitor. Mai exact: pînă după ale
gerile din martie. Bagajele s-au 
despachetat. Pentru puțină vreme, 
însă. Cea mai proaspătă știre pe 
care ambasadorul Uruguayului 
din Madrid a trimis-o ministru
lui său de externe anunță că 
miercuri, chiar miercuri, Peron 
își va face apariția în Paraguay. 
Iarăși răzgîndire. Se va adeveri 
noua informație ?

După „FRANCE PRESSE" la 
Buenos Aires nu există informa
ții precise privind intențiile lui 
Peron. Oficialitățile nu par dis
puse să se lase tulburate de 
„simple zvonuri". Conducătorii 
Paraguayului nu se arată îneîn- 
tați de perspectiva de a-1 găzdui 
pe Peron. Ei se ascund, deocam
dată, în spatele afirmației că „nu 
s-a adoptat nici o hotărâre".

Oricum, la Buenos Aires lucru
rile sînt privite cu mult calm. 
Ministrul de externe argentinian, 
asaltat de întrebări cu privire la 
Peron, a declarat puțin enervat • 
„Ne ocupăm de lucruri mai se
rioase decît să ne gândim dacă 
acest domn s-ar putea întoarce". 
Ceea ce nu a împiedicat autori
tățile să adopte și niște măsuri 
de precauție...

E. O.
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