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Au terminat arăturile adinei
Folosind din plin capacitatea tractoarelor și timpul prielnic, uni

tățile agricole din regiunile Bacău și Cluj au terminat arăturile adinei 
pentru insămînțările de primăvară, depășind sarcinile prevăzute cu 
circa 15 000 ha. In alte regiuni, printre care Dobrogea, Ploiești, Cri- 
șana. această lucrare s-a efectuat pe mai mult de 90 la sută din su
prafață. In raioanele Tulcea și Macin din regiunea Dobrogea, Mizil 
din regiunea Ploiești, arăturile adinei au și fost terminate. De aseme
nea. 17 gospodării de stat și aproape 200 gospodării colective din re
giunea Crișana sînt cu lucrările terminate. O dată cu arăturile au 
fost incorporate în sol însemnate cantități de îngrășăminte naturale 

'■—iar pe terenurile podzolice amendamente cal ca roase.
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De „marca fabricii"

tracțiunea Diesel electrică
de me de transport a 
eliberat 8 locomotive 
cu abur și a scurtat 
durata de parcurs cu 
4 ore.
sporirii 
tren

Pină
tracțiunea Diesel elec
trică a fost extinsă 
pe rutele București — 
Episcopia Bihorului.

in condițiile 
tonajului pe

in prezent.

Ploiești — Constanta. 
Craiova — Tr. Seve
rin, București — Giur
giu, Ghimeș — Comă- 
nești. Craiova — Pe- 
troșeni. în curînd ea 
va fi introdusă $i pe 
alte sectoare a’e căii 
ferate.

(Agerpres)

răspunde întregul colectiv...
...Ultimul a vorbit șeful ser

viciului C.T.C., ing. Gheorghe 
Petrică. „Prin mîinile noastre,- 
spunea el, trec produse din 
ce în ce mai bune. Comparativ 
cu anul trecut, numărul recla- 
mațiilor primite de secția 
analiză a calității a scăzut 
mai mult de jumătate.

întregul colectiv al 
nei a depus eforturi pentru 
creșterea în ansamblu a tutu
ror indicilor calitativi. Consi
der însă, a spus în continuare 
șeful C.T.C.-ului, că o discuție 
ne tema calității nu poate fi 
ncheiată fără a aprecia contri

buția tinerilor, a organizației 
'U.T.M. ^din sectorul nostru de 
activitate. Și nu este vorba nu
mai de o apreciere a merite
lor profesionale, ci mai ales 
a faptului că majoritatea ute- 
miștilor care au luat cuvîntul 
au arătat că dispunem de su
ficiente posibilități pentru în
tărirea controlului — de la cel 
interfazic pînă la standul de 
probe și expediție — pentru 
■sesizarea Ia timp a defecțiuni
lor și indicarea măsurilor pen
tru evitarea lor“.

Intr-adevăr, discuțiile 
marginea dării de seamă 
fost dominate de o grijă ma
tură față de prestigiul „mărcii 
fabricii", au constituit o ade
vărată pledoarie pentru răs
punderea controlorilor de cali
tate. Uzina craioveană în con-

de 
cu

uzi-

pe 
au

tinuă dezvoltare și-a ciștigat 
un binemeritat renume, care a 
trecut de mult hotarele țării. 
Marea diversitate a produse
lor nu a împiedicat pe oame
nii de aici să caute în perma-

kV au contixbu.: 6e iîri la 
realizarea acestui proces» 
ca unul dintre cele ~ perfec
ționate.

Tinerii Aur el Tăzescx. Ve
rile Corstarriuescu ri Surtz

însemnări de la adunarea generală de alegeri 
a organizației de bază U. T. M. de la serviciul
C. T. C. al Uzinelor ,.EIectroputere"-Craiova

nență noi căi pentru ridicarea 
performanțelor tuturor mașini
lor și aparatelor pe care le 
execută. Puternicele și gra
țioasele locomotive Diesel- 
electrice, continuă să atragă in 
jurul lor, la fiecare oprire in 
stație, numeroși admiratori

Cei ce aplică ștampila „bun“, 
cei care dau drumul produse
lor în exploatare sint contro
lorii tehnici de calitate. Majori
tatea sint tineri. Ei au dezbătut 
zilele trecute diversele aspect© 
ale muncii lor în adunarea ge
nerală de alegeri a organizației 
de bază U.T.M. ~ ’
desprins din 
tere ?...

Inginerul Gh. 
bit mai mult despre tinerii din 
sectorul metrologic, care, pu- 
nînd la punct procesul de us
care la transformatorul de 220

tive, es‘.e să contribuim cu toa
te cunoștințele teoretice si 
practice pe care le avem la 
creșterea nivelului tehnic al 
producției, să arătăm muncito
rilor cum să preintimpine un 
rebut. Nimeni nu ne va acor
da circumstanțe dacă în spa
tele unui număr infim de re
clamați! de la beneficiari. înre
gistrăm rebuturi de zeci de mii 
de lei. Iată, la montaj, de multe 
ori rulmenții stau aruncați pe 
banc, unde totdeauna se află 
praf si span și apoi sint con
tați Sigur, in acest caz se va 
înregistra cel puțin un rebut 
Trebuie să manifestăm in pri
mul rind noi grijă fată de ca- 
litatea fiecărei operații, să ce
rem sprijinul maiștrilor și, îm
preună, să explicăm muncito
rilor de aici ce ce este bine 
sâ păstreze rulmenții curați și 
să-i monteze cu dispozitivele 
speciale la care am lucrat și 
not

Controlorul Ana Radu — 
membră ia comitetul U.T.M. — 
a continuat ideea lui Tomescu:

— Se întîmplă uneori ca 
muncitorul să nu sesizeze 
o greșeală. Aceste greșeli de 
execuție, oricît de mici, nu

Ing. ARTUR ION

(Continuare în pag. a Il-a)

...dar C.T.C.-ul
Ce idei s-au 

această dezba-

Petrică a vor- aplică pe produse

ÎNDEPLINIT
Forestierii suceveni au realizat planul anual cu 19 

zile înainte de termen. Folosind 
cu grijă masa lemnoasă dată în exploatare, mecanismele cu care sînt 
înzestrate exploatările, pînă ieri au fost dați peste plan 7 500 m.c. 

i bușteni de rășinoase și de fag, 700 m.c. bușteni de rulaj, 200 m.c. bile 
manele, 10 700 m.c. lemn construcții, 2 000 m.c. bușteni foioase gater, 

000 tone lemn de foc etc.
1 jD.R.E.F. Suceava a obținut pînă acum 9 200 000 lei beneficii peste 
plah. Cele mai frumoase rezultate au fost obținute de întreprinderile 
^forestiere din Broșteni, Rădăuți, Fălticeni, Suceava.

pînă în prezent, 20 de întreprinderi din regiunea Suceava și-au 
îndeplinit planul anual.

A. CĂRUNTU

In regiunea Iași pe ansamblul economiei regiunii, 
sarcina de plan cu privire la 

productivitatea muncii a fost realizată în proporție de peste 102 la 
sută, depășindu-se astfel angajamentul anual.

Aceasta a fost calea principală care a dus Ia îndeplinirea înainte 
de termen a planului anual în multe unități economice din regiune.

Colectivele fabricilor și uzinelor din regiune au livrat de Ia începu
tul anului, peste sarcina de plan, 21 000 bucăți rulmenți de diferite 
tipuri, 31,6 tone fire de bumbac, 123 000 metri pătrați țesături, 
aproape 1 300 tone de ulei, 658 miliarde unități internaționale peni
cilină și derivați, 1400 kg streptomicină și derivați și multe alte 
produse.

in regiunea Bacău Ia Onești s-au atins încă de la 
jumătatea acestui an indicii teh- 

nico-economici prcvăzuți în proiect, realizîndu-se întreaga gamă de 
sortimente planificate. Noul produs romînesc — polistiren — se re
marcă printr-o calitate bună, întrunind caracteristici superioare de 
prelucrare. Prin reducerea pierderilor de materii prime, cît și datorită 
executării lucrărilor de întreținere cu mijloace proprii, colectivul aces
tei tinere unități a industriei chimice a înregistrat Ia prețul de cost 
economii suplimentare care depășesc 4 milioane lei.

Au mai comunicat îndeplinirea planului anual de producție colec
tivul întreprinderii „Steaua Roșie“-Bacău, întreprinderea de mecani
zări și transporturi forestiere, numeroase imitați ale industriei locale 
și alte întreprinderi din regiune.

a îndeplinit planul anual la pro
ducția globală în ziua de 14 de
cembrie. Producția realizată în 

perioada 1 ianuarie — 30 noiembrie 1964 a fost mai mare cu 4,8 Ia 
suta decît cea planificată. Au fost produse peste 100 sortimente noi, 
din care 59 bunuri de consum. Prin creșterea productivității muncii 
a fost realizată o producție suplimentară în valoare de circa 27 mi
lioane Iei.

Industria locală 
a Capitalei

(Agerpres)

Marți dimineața s-a îna
poiat în Capitală delegația 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn care 
a participat la cel de' al VIII- 

.lea Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Din 
delegație au făcut parte tova- 

frășii Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R., condu
cătorul delegației, Gheorghe ■ 
Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R., Ilie Verdeț, membru 
al C.C. al P.M.R., șef de secție 
la C.C. al P.M.R., Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R.S.F. Iugoslavia.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Ale
xandru Drăghici, Dumitru 
Coliu, Leontin Sală j an, de

membri ai C.C., al P.M.R, de 
activiști de partid.

Au fost de față Ante Ciudi- 
na, .Însărcinat cu afaceri ad- 
interim al B.S.F. Iugoslavia la 
București, șl membri ai am
basadei.

(Agerpres)

„Zilele
Ion Creangă"

Marți, la Casa de cultură a 
studenților din Timișoara a avut 
loc o conferință consacrată co
memorării a 75 de ani de la 
moartea lui Ion Creangă. Cu a- 
cest prilej, scriitorul Eusebiu Ca- 
milar, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, a vor
bit despre „Ion Creangă, marele 
povestitor al poporului romîn“. 
Cei prezenți au vizionat apoi 
filmul documentar „ Ion Crean
gă".

★
La Iași în sala „Victoria" s-a 

deschis marți expoziția comemo
rativă „Ion Creangă".

Vizitatorii cercetează cu inte
res fotografiile care înfățișează 
casa din Humulești, alte locuri 
de pe malul Ozanei, bojdeuca 
din cartierul Țicău din Iași unde 
a trăit și a lucrat un timp marele 
povestitor. Lucrări de artă plas
tică executate de artiști ieșeni îl 
reprezintă pe Creangă povestind 
copiilor împreună cu bunul său 
prieten, Eminescu. Mai sînt ex
puse diferite ediții din opera 
scriitorului, fotocopii do pe ma
nuscrisele sale, cataloage, proce- 
se-verbale și alte documente de 
pe vremea cînd Creangă era in
stitutor la școala Trei Ierarhi din 
Iași, fotocopii de pe corespon
dența dintre Creangă și Emines
cu, precum și machete de deco
ruri și costume ale unor drama
tizări după lucrările povestitoru
lui, prezentate de Teatrul de pă
puși din localitate. Expoziția a 
fost organizată cu sprijinul Arhi
velor Statului din Iași și Biblio
tecii centrale 
localitate.

Universitare din

din Fălticeni s-a 
în cadrul Zilelor 

6 expoziție închi-

La Muzeul 
deschis marți. 
Ion Creangă, 
nată marelui povestitor.

Teatrul de păpuși ,.Cravata 
șie“ din Botoșani întreprinde, 
cu prilejul comemorării

10- 
tot

. lul 
Creangă, un turneu în satele raio
nului Săveni cu spectacolul „Po
vestea porcului*', dramatizare du
pă Ion Creangă. La căminul cul
tural din Cîrlibaba a avut loc un 
concurs intitulat „Cel mai bun po
vestitor" pe tema „Să cunoaștem 
viața și opera marelui povestitor 

• ja biblioteca 
a avut loc o

Ion Creangă", iar 
din comuna Coșna 
seară' literară.

(Agerpres)

Ședința plenară a Consiliului

Superior al Agriculturii

u știu dacă există 
om care să fi uitat 
prima lui zi de 
școală. Eu n-am 
uitat-o. Intr-un sat 
din Munții Apuseni, 
cu ani în urmă, un

copil de-o șchioapă, purta pe 
umeri o traistă— neuitata trăis
tuță pe care mama o cosea pen
tru copilul ei care apuca să mear-

Marți dimineața, în Sala Pa
latului R. P. Romîne, au în
ceput lucrările ședinței ple
nare a Consiliului Superior al 
Agriculturii. Iau parte membrii 
Consiliului și invitați — spe
cialiști din institutele de cer
cetări și de învățămînt agricol 
superior, de la consiliile agri
cole regionale și raionale, din 
unitățile agricole socialiste, 
reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești.

La ședință participă tova
rășul Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Plenara analizează rezulta
tele obținute în agricultură în 
acest an și măsurile pentru 
dezvoltarea producției agrico
le în anul 1965.

Tovarășul Mihai Dalea, se

Nocturnă la Stejaru (Hidro

centrala de Ia Blcaz)

cretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a prezentat 
raportul cu privire la realiză
rile din agricultură în acest 
an și măsurile tehnico-orga- 
nizatorice pentru îndeplinirea 
sarcinilor în anul viitor. To
varășul Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, a ex
pus raportul privind activita
tea gospodăriilor agricole de 
stat în anul 1964 și măsurile 
pentru îndeplinirea planului 
pe anul 1965. în continuare, 
tovarășul Nicolae Giosan, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
a prezentat raportul asupra 
rezultatelor cercetărilor știin
țifice și tematica de cercetare 
în anul viitor.

După-amiază au avut loc 
dezbateri în secțiile de specia
litate ale Consiliului Superior 
al Agriculturii în legătură cu 
rapoartele prezentate.

Lucrările ședinței continuă.

(Agerpres)

CUNOAȘTEȚI-VA BINE!
ga la școala „obligatorie" prin 
lege, dar imposibil de urmat de 
mulți, foarte mulți copii de 
vîrstă școlară. In trăistuță aveam 
tăblița, condeiul, merindele, și în 
suflet o mare dorință de a fi 
școlar, „de a învăța carte", cum 
se spunea la noi, și cum mă sfă
tuia mama, buna mea mamă, 
care, într-un fel, mi-a fost și pri
mul învățător într-ale scrisului și 
cititului. Îmi plăceau nespus isto
ria și matematicile. Deprinsesem 
gustul povestirilor și aș fi stat 
zile întregi să povestesc colegilor 
și părinților despre evenimente și 
fapte din istoria neamului nostru. 
Spuneam, cui mă întreba, și chiar 
cui nu mă întreba, că eu mă fac 
învățător, ca învățătorul nostru- 
De altfel, pe extrasul primit de 
la școala din sat, după termina
rea celor 4 clase primare, scria ; 
recomandăm să se îndrepte spre 
cariera de învățător.

Prof. univ.
membru corespondent

loan Ursu
al Acade miei R.P.R.

Au trecut ani, am izbutit, cu 
a utorul și din îndemnul învăță
torului meu, Sîntmărean, al pă
rinților, care-și visau copilul în-

A trebuit să asud mult pentru a 
izbuti să mă mențin licean, să-mi 
mențin „titlul" atît de mult rîv- 
nit.

ANII DE
UCENICIE

vățat „și cu-n dram de noroc în 
viață", să merg la liceul clujean 
„Gheorghe Barițiu". Pot spune 
astăzi că intrarea în liceu a în
semnat de fapt intrarea în viață.

Veneam dintr-o școală săteas
că, alături de elevi care învăța
seră în școlile de la oraș, mulți 
avînd pe lîngă profesorii de la 
școală, meditatori. Și vocabu-

larul îmi era sărac. Vorbeam ca-n 
satul nostru, cum vorbesc țăranii, 
multe cuvinte nu le pricepeam. 
Munca noastră, a celor puțini, 
care veneau la școli mai înalte, 
de pe coclauri îndepărtate, era 
infinit mai grea. Mai întîi a tre
buit să ajungem din urmă colegii, 
și apoi — fapt notabil — am 
hotărît chiar să-i întrecem. Voiam 
să-i întrecem, să dovedim că 
voința și marea dragoste de în
vățătură pot face minuni. Minu
nea de a dobîndi, prin eforturi 
proprii, calitatea de intelectual, 
cu o zestre științifică și culturală 
din care să te poți alimenta me
reu în activitatea profesională. 
Am subliniat „prin eforturi pro
prii”, pentru că aceasta este con
diția trăiniciei cunoștințelor care 
ți se predau, fie în școala, fie 
în facultate. Pe mulți dintre noi, 
împrejurările ne-au obligat să 
muncim mult singuri, să stăm

ceasuri întregi cu creionul în 
mină deasupra unui caiet în care 
o problemă nu voia să-și arate 
ușor, de bunăvoie, „cheile". Nu 
prea eram noi fericiți atunci, ne 
era greu și am fi vrut să avem la 
fiecare pas 
însă, ' ' 
mulți 
mine, 
tului 
pentru 
siunea muncii intelectuale, ne-am 
format un stil de muncă, s-a a- 
prins în noi curiozitatea și dorin
ța de a da răspuns singuri ne
număratelor probleme care se 
pun în fața celui ce învață.

Fiecare din cei care au luat 
cuvîntul la această discuție pur
tată prin intermediul ziarului a 
închinat cuvinte de caldă recu
noștință dascălilor, celor mai 
dragi dintre foștii lor profesori,
(Continuare în pag. a Il-a)

un ajutor. Astăzi, 
sînt convins că cei mai 
dintre colegii mei, ca și 
sînt recunoscători fap- 
că n-am fost dădăciți, 

că am deprins pa-



I

Complexul de locuințe de Ungă gara Bacău

Tovarășul 
Alexandru 

Bîrlădeanu s-a 
înapoiat de la Paris

Marți dimineața s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Paris, unde a dus tratative în 
vederea încheierii acordului 
economic cu Franța, tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, însoțit de tov. Mihail 
Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Vasile 
Malinschi, președintele Băncii 
de Stat a R. P. Romîne, și de 
specialiști.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost de față tovarășii Ale
xandru Drăghici, Gogu Rădu- 
lescu, miniștri, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe 
și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ambasadei Franței în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

Sport • Sport • Sport
Spartachiada de iarnă a tineretului

Start, 
în 17 comune

I
n mai multe loca
lități din raionul Vi
dele au început zi
lele trecute întrece
rile din prima eta
pă a Spartachiadei 
de iarnă a tinere

tului. Această populari competi
ție de masă a cunoscut, chior 
din prima zi, o largă participare 
a tineretului, lată o cifră con
cludentă : in 17 comune dm ra
ion s-au prezentat la startul fe
stiv al primei etape peste 3 CM 
de concurenți. Ei și-au imnu 
numele pe listele participantul r 
la întrecerile de tenis de masă, 
șah, gimnastică, haltere, tir, ca 
și la alte ramuri sportive prevă
zute în regulamentul competi
ției.

Printre protagoniști se numără 
o serie de sportivi fruntcți — 
tineri care dețin mai multe ti
tluri de campioni raionali, asa 
cum sînt, de exemplu : Dan Di- 
nulescu, Mircea Zamfir, Constan
tin Moraru, Cristina Penciu. Con
stanța Juga, Constanța Precut 
etc. De asemenea, pe listele de 
concurs s-au înscris și numere fi 
tineri care au pășit mai recent tn 
sălile de sport și care vor fi to- 
drumați, pe parcursul acern

competiții, de o serie de cadre 
tehnice.

Un număr însemnat de tineri 
si-a dat întîlnire la primele în
treceri ale Spartachiadei de iar
nă, organizate intr-un cadru 
festiv, de asociațiile sportive Lu- 
mina-Videle, Flacăra-Videle. Fla- 
câra-Cartojam, Viață Nouă- 
G-A-C. Olteni ți altele. Numai 
in prima zi de concurs aici și-au 
disputat infîietatea aproape 800

• Peit» 3000 de 
concurenți

e Centre de inifiere la 
tenis de masă, 

haltere, tir și patinaj

dc tineri ți tinere. Au ieșit în 
ecidcnțâ întrecerile de tenis de

nnast.că, șah, ca și con- 
de haltere, trintă, cros

ți tir, cere s-au desfășurat in ca
drul asociațiilor sportive amintite. 
Pnntre primii incingători s-au 
numărat tinerii : Stelian Const ari

Campionatul 
republican de șah

După o zi de 
odihnă, marți au 
fost reluate în
trecerile din ca
drul turneului 
final al campio
natului republi
can masculin de
șah. în runda a

10-a au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Șuta — Neam- 
țu 1—0 ; Pavlov — Szabo 0—1; 
Nacu — Ciocîltea 0—1 ; Reich er

da, Ernest Vribiescu. Come1. 
Bcrbu, DvsKtm Vițat, Den Di- 
tarlaat. Flora Vied, ce ți trie
rele C rates* Peueăs, Cciârt—fa 
Juga, Marcela

Atewvea coBca*mri rpefxt 
au ecttf ioc ți ie anasetia : De
părați, Ridsiețti, Ble-
jețti, Britâam, Mrja etc. Aacx.

PE SCURT
4 Stadionul „23 August* din 

Capitală va găzdui joi o nouă par
tidă restanță din cadrul campiona
tului categoriei A la fotbal. Echi
pa Dinamo București va iuti Ini 
formația Progresul București. Jocul 
va începe la ora 13,30.

• Joi, Ia Vie- 
na va avea loc 
tragerea la sorți 
a jocurilor din 
cadrul sferturilor 
de finală ale 
„Cupei campioni
lor europeni“ și 
„Cupei cupelor"

la fotbal.
Astăzi au loc cîteva întîlnlri din 

cadrul diferitelor competiții inter
naționala : Cupa campionilor eu
ropeni ; Anderlecht — Liverpool 
(în primul meci 0—3) ; „Cupa cu
pelor* i Sporting Lisabona — Car
diff (tur) | Dinamo Zagreb — 
Steaua București (3—1)

Dumlnicft 20 decembrie, la Istan
bul ara loc meciul internațional ce 
fotbal dintre echipele selecționate 
ale Turciei și R. P. Bulgaria.

• Finala campionatului republi
can de box pe echipe aduce în 
ring, «îmbăta ceara, de la ora 19, 
în cala aporturilor de la Floreasca,
echipele bucureștene Dinamo și 
Steaua. Pe bună dreptate, finala
itîrnește un mare interes în rîn- 
dul amatorilor da sport din Capi
tală, dat fiind că in componența 
celor două echipe figurează cei 
mai valoroși boxeri din țară.

Echipa dinamovlstă va alinia ur
mătoarea formația probabilă : Da- 
videscu, Dincă, Crudu, Antonio, 
Mihalik, Dumitrescu, Mirza, Ol- 
teanu, Monea, Mariuțan. Echipa 
Steaua va fi alcătuită din : Ciucă, 
Gîju, Gh. Anghel, Stăncuț (Vanea), 
Dinu, M. Anghel, Stumpf, Nico- 
lau, Trandafir, Ghiorghioni.

• în cadrul 
campionatului re
publican de vo
lei, sîmbătă în 
sala Giulești din 
Capitală, 
ora 17, 
disputa 
jocuri ap.de la

«e vor 
două 

_____ feminine.
Combinatul Poligrafic București va 
întîlni pe Metalul București, iar 
Rapid București va primi replica 
formației Partizanul roșu Brașov. 
Tot în cadrul campionatului repu
blican, duminică dimineața, în sala 
Dinamo din Capitală de la ora 8, 
se vor desfășura următoarele par
tide : Progresul București — Farul 
Constanța (feminin) i Știința Bucu
rești — Știința Cluj (feminin) » 
Progresul București — Știința Ga
lați (masculin) ; Dinamo București 
— Minerul Bihor (masculin).

• Campionatul 
republican de 
baschet progra
mează în Capita
lă, la sfîrșitul 
săptămînii, patru 
interesante parti
de feminine. Du
minică dimineața,

de la ora 8, în sala Floreasca se 
vor desfășura jocurile : Progresul 
București — Voința Oradea » Vo
ința București — Știința Cluj j 
Rapid București — Știința Bucu
rești j Constructorul București — 
Voința Brașov.

(Agerpres)

ca ți în comuna Videle, asocia
țiile sportive, în colaborare cu 
organizațiile U.T.M., au luat o 
serie de măsuri eficiente în ve
derea popularizării competiției și 
a câștigătorilor primelor con
cursuri. Regulamentul Spartachia
dei de iarnă a fost popularizat la 
stațiile de radioficare, prin afișe, 
la gazetele de perete ți s-au luat 
măsuri pentru confecționarea de 
fotomontaje. De asemenea, în 
preajma inaugurării competiției 
s-au amenajat sălile de concurs, 
care au fost dotate cu materiale 
și echipament sportiv.

In luna decembrie — după 
cum ne-a informat tovarășul Paul 
lor ga, din comisia raională de 
organizare a Spartachiadei — în 
raionul Videle se vor înființa 
centre de inițiere a tineretului în 
diferite ramuri sportive. Astfel, 
pe Ungă asociațiile sportive „Fla
căra" și „Lumina" din Videle, 
„Flacăra" din comuna Cartojani, 
„Viitorul" din comuna Olteni, se 
vor organiza centre de tenis de 
masă, patinaj, lupte și haltere, 
care îfi vor desfășura activitatea 
sub îndrumarea unui corp de 
instructori sportivi și profesori de 
educație fizici- Tot H această 
vervxdă, te va urmări ca un nu- 
mAf d< 1000 de tateri ei trea-

— Bozdoghină 1—0 ; Gunsber- 
ger — Partos remiză ; Alexan- 
drescu — Mititelu remiză ; Voi- 
culescu — Șuteu remiză. Liderul 
clasamentului Florin Gheorghiu 
a întrerupt într-o poziție egală cu 
Soos. Au fost întrerupte, ae ase
menea partidele : Stanciu — Ga- 
vrilă și Radovici — Pușcașu.

Au fost continuate partidele 
Pușcașu — Ciocîltea și Soos — 
Pușcașu, întrerupte din rundele 
precedente, care s-au încheiat cu 
un rezultat de remiză.

în clasament conduce Gheor
ghiu cu 7 puncte și o partidă 
întreruptă urmat de Neamțu, 
Reicher, Szabo cu cite 6 puncte 
și Ciocîltea cu 5.5 puncte și o 
partidă întreruptă.

Astăzi au loc partidele din 
runda a 11-a. Runda începe la 
ora 16,30 în sala de featmtăși a 
hotelului Victoria. Diniîwța vor 
fi continuat? partdele irtrerrnte.

• Astăzi, la 
Dortmund echipa 
selecționați mas
culină de hand
bal a orașului 
București întîl- 
nește în meci a- 
mical echipa R r 
Germane. Hand-
bahsîii «z aes^t ia
Dcrtmund. fLnd p ca r*- 
prezenfetf «_ Fedcncei ■mr-per- 
aane de s_T« iaesi
echipe; frrcwiM Sac :ie prevăzute in reguîn-oi Red. Bcțr.c*. LaceK. Cne-

Mose-. r.TagerW Garez st Gaea.

s_ «piiea

Tineri de fa Aaooopa aport. *1 . larrr,-nr*-V.aăfcj« 5s Iz^ecerile de eroe din cadrul primei

Foto : S. SPIREA
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bine!
Cu riscul de a repeta, ns pot si 
nu vorbesc p eu derrre erei pă
rinți cu mu de copn — pre^ ete
rii. Numele prvfesoruhri Prifta. 
de ștmțeie nritiru, ei peefeeceu- 
lui Armeanca, de ■wtirMCfn-a» «2 
profesorului Pateu, de tMoea. et 
profesorului Botezata, âe ftzaai, 
celor cărora cd ăeitmez treats 
amintiri nu că span msaie. Pou
tru că nu t-ați cwocwcwC, 
că nu știți ca eu Luenn 
viața uncr tineri cere at 
modelau ca osssesn, iji 
caracterele. Ei inezji 
istovit pentru amoeșt 
laterală a ter de ec-
tivitate și ne trcarexxeoB f* «cW 
această părimași căutare a tot 
ceea ce putea să eez-riecă nepo
tolita noastră curiozriote- Ei iu
țiși erau adepții trin c^eș-
toare, nu a buchiseiri oirțuo' ce 
școală, a î nmagazmc.ru m cape
tele rșoastre a zeci de as^^ftrzer 
nedigerate, netrecute priu tiie 
înțelegerii. Ei, omenii de acum
„cu carteu, continuau ai incefe. 
desfășurau, ca oricare țcoies, a 
activitate vie, dinamică, pe tot 
parcursul anului de rncâțârmn:. 
dîndu-ne astfel senzația că învață 
cot la cot cu noi, elevii lor. Abia
mai tîrziu
aceasta era o metedâ — o exce
lenta metodă didactică : ne că
lăuzeau pașii prin exemplul per
sonal, fără a ne dădăci, ne îndru
mau. Ne învățau nu numai disci
plina respectivă, ci tot ceea ce 
trebuia să știm în viață, ne 
înarmau pentru această viață cu 
voință, pasiune, cu caractere bine

URMĂRI

matematică p fdoi, ara trUem 
emoțaie pătruudeni m lumea 
experieuțeior de laborator Aveam 
ai decwi risesan.

Facultatea de fizică din Cluj, 
la care am continuat apoi cursu
rile, a reprezentat o etapă hotă
râtoare pentru profesiunea mea. 
.Ah urmat cu regularitate cursu
rile, seminariile și orele de labo
rator citind în același timp bi
bliografie suplimentară (tn limbi 
străine) legată de materiile pre
date la curs. In anii IU ji IV de 
facultate am lucrat și ca prepa
rator la fizică. Pentru realizarea 
acestui program bogat, urmînd 
sfaturile profesorilor mei, am a- 
doptet o metodă de lucru pe care 
o păstrez fi astăzi: planificarea 
riguroasă, zilnică, a muncii. In

fiecare dimmesță, stabileam pre
cis ce am de făcut în ziua res- 
pactioi. h același timp, pe lingă 
cursuri, sezuncni, laboratoare și 
bibboUcă, em gărit timp și pen
tru spectacole fi distracții.

Exeasphd personal al profe- 
soriior pe Bagi care am învățat 
(ți de le cere mai învăț încă și 
astâz: umi dintre ei fiind astăzi 
la Chef sau ia București, m-au fă
cui si aausseesc cu răbdare, cu 
rimă f. cu încredere. De la ei 
am znz-ă*,at că munca de cerce
tare ștunțifici — ca de altfel ori-

■ : — cere perseve-
reațt f> snobi pasiune. Deși erau 
ccrsdi^s grele în anii aceia de 
focuibate, sssb îndrumarea compe- 
tessti a profesorilor mei am în- 
cepsst cercetările de laborator; am 

ai cunosc greutățile, dar 
ți eatirfarțiBe muncii de cerce
tare, care, de multe ori, îți cere 
să faci din noapte zi...

N-am devenit învățător, pre
cum a scris, cu mina tremu- 
-indă, pe certificatul de absol
vire, învățătorul meu. Dar în- 
tr-un fel i-am îndeplinit dorința. 
Am învățat Ja școli înalte", cum 
se spunea pe la noi. Lucrez și 
la catedră, cu studenții. De-a lun
gul anilor, am căutat să aflu cit 
mai multe despre mine, să mă 
cunosc, și nu-i vina mea că am 
descoperit fizica.

Învățătorul meu — sînt si
gur — nu s-a supărat pe mine 
pentru această alegere. Așa cum 
nici unul din profesorii voștri nu 
se vor supăra pentru alegerile 
pe care le veți face în privința 
viitorului, dacă vor avea con-

Marți a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Alger o de
legație a Uniunii Tineretului 
Muncitor condusă de tovară
șul Ștefan Andrei, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M., care 
va participa la ședința Comi
tetului internațional de pregă
tire a celui de-al IX-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților.

★
Marți a sosit în Capitală dele

gația culturală vietnameză con
dusă de Luu Qui Ky, vicepre
ședinte al Comitetului de relații 
culturale cu străinătatea din, 
R. D. Vietnam care va participa 
la tratativele în vederea încheie
rii planului de aplicare a Acor
dului cultural pe anii 1965—1966 
între R. P. Romînă și R. D. Viet
nam.

La sosire au fost de față func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă și 
Institutul romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

★
Marți la amiază a avut loc în 

Capitală deschiderea expoziției 
de fotografii „Agricultura în R.P. 
Mongolă", organizată de Institu
tul romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului Superior al Agricul
turii, Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

Au vorbit A. Oprea, director 
în I.R.R.C.S., și Ț. Davaasuren, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P .Mongole la București.

Lucrările expuse înfățișează 
aspecte din viața poporului din 
R. P. Mongolă, realizările sale 
în făurirea agriculturii socialiste.

★
Mărfi la amiază, în sălile Aso* 

ciației oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale șl muzicale din Ca
pitala, a avut loc deschiderea ex
poziției pictorului și desenatorului 
argentinian Juan Carlos Cas- 
tagnino.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai Uniunii Artiștilor Plas
tici și I.R.R.C.S., critici și artiști 
plastici bucureșteni.

Au fost de ia(ă Jose Maria Al
varez de Toledo, ambasadorul Re
publicii Argentina în R. P. Romî
nă, și membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Vasile Dobrian, secreta
rul secției de grafică a Uniunii Ar
tiștilor Plastici.

Expoziția cuprinde peste 40 de 
lucrări și studii în ulei, pastel, 
tuș și acuarelă, realizate în ultimii 
ani.

★
Marți dimineața în portul Con

stanța a ancorat cargoul „Odis- 
sos(t sub pavilion grec, care a 
adus primul transport de 396 
tone portocale din actualul se
zon. S-a anunțat sosirea altor vase 
străine care prin agenția de im
port Constanța vor aduce pîna 
la sfîrșitul anului circa 2 000 
tone citrice, smochine, stafide 
etc.

(Agerpres)

Recreația este mai frumoasă clnd ai tovarăș de Joacă... ză
pada (La școala din Broșteni)

psiholo
gică în cinematogra
fia sovietică își ca
pătă și rezonanța 
adîncă pe care doar 
literatura, cu posi

bilitățile ei multiple, o atinge de 
obicei. Dacă „Doamna cu cățe
lul" se baza pe valorosul original 
cehovian, eroul fiind descifrat și 
pe ecran mai ales prin interme
diul clasicului monolog interior și 
al sclipitoarelor dar staticelor dis
cuții cu partenerii, „Ziua ferici
rii" își concepe interesanta anali
za dramatică pe dinamica unor 
caractere, pe acțiunile lor spon
tane, evoluții energice, hotăritoa- 
re. Modalitățile cinematografice 
diferite de investigație sînt im
puse evident de structura deose
bită a personajelor aflate într-o 
situație de viață asemănătoare. Și 
doctorul Berezkin din „Ziua fe
ricirii", și Gurov din „Doamna 
cu cățelul" se îndrăgostesc de o 
femeie căsătorită, un om integru, 
capabil să determine o cotitură 
în viața celor doi bărbați. Ambii 
sînt puși în situația de a acționa, 
în amîndouă cazurile sentimente
le lor sînt împărtășite. In timp 
ce medicul are însă convingerea 
iubirii sale, reușind, la rindu-i, 
să insufle și fe
meii o pasiune 
vitală, demnă, 
personajul ceho
vian inert își sa
crifică dragostea, 
incapabil să se 
smulgă mediu
lui convențional, 
prejudecăților lui 
sufocante. Berezkin își trăiește im
petuos iubirea pentru Alexandra, 
ca pe o revelație a adevăratei feri
ciri, cu sentimentul mîndriei, al 
plinătății acestui sentiment nobil, 
în timp ce Gurov se rușinează de 
el, îl ascunde de ochii lumii, îl 
sufocă prin teama sa lașă, prin 
comoditate. Sensibilă, fragilă, vul
nerabilă, dragostea nu poate vie
țui decit pe un pămînt proaspăt, 
asanat de prejudecăți, ae egois
me mărunte, inerții. Este una din 
interesantele demonstrații urmă
rite în filmele despre dragoste 
regizate de Heifiț, direcție în 
care se îndreaptă introspecția 
fructuoasă, inteligentă, a cineastu
lui contemporan. Pentru că auto
rul „Zilei fericirii" își merită cu 
prisosință acest nobil adjectiv, nu 
prin subterfugii formale, exhibiții 
moderniste gratuite, ci prin filo
nul uman nou, prețios, pe care-l 
descoperă cu ochi lucid într-un 
caracter sau atitudine ce promite 
o evoluție salutară. Eroul ecrani
zării după Cehov pregătea acest 
teren moral stenic prin ceea ce 
prefigura negîndu-se; Gurov 
trăia o dramă a neputinței de a 
evada din ambianța socială și fa
miliară meschină, lipsită de ori
zont, pe care o disprețuia. No
blețea lui rezida în încercarea de 
a-și rupe lanțurile. Berezkin în- 
ctntă prin ceea ce este deja acest 
om nou, energic, liber de preju-

Cronica

cinematografică

CINEMATOGRAFE

ru-

CAS-CAN — fii» pentru ecran 
nleaxl la Patria (orele

• X Î2JO> 15J0» 18,30» 21,15). 
CLIMATE — cinemascop rulează 
La Republica (orele 9,30» 12,30» 16; 
:«45- 213», Festival (orele 9» 12»

• L1-. COCOȘATUL (orele
930z 1145; 14), <fapS amiază —

• — rulează la Flamura.
CASA NETERMINATA
>azl Ia Buzești (orele 
1545; 18; 21.15), Rahova (orele 
1« 18.15; 20,30). DIAVOLUL
DEȘERTULUI rulează la Lucea- 
aral (orele 9,30) 11,45; 14;
16 15; 18,30,- 20,45), Excelsior (ora
le 9 45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Modem (orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18.45. 21). ȘAPTE ANI DE CĂS
NICIE — cinemascop rulează Ia 
București (orele 9) 11,30» 14; 16,30; 
19; 21,15), Feroviar (orele 9; 11,30; 
14; 16,30) 19 ) 21,30), Melodia (orele 
9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45) 21). 
DOI ÎN STEPĂ rulează la Capitol 
(orele 10t 12; 14; 16,30) 18,30; 
203)). Giulești (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20), Colentina (orele 16; 
18; 20). 40 DE MINUTE PÎNĂ ÎN 
ZORI — cinemascop — rulează la 
Victoria (orele 10; 12; 14, 16; 
18,15; 20,30), Adesgo (orele 15,30; 
18 ) 20,30), Flacăra (orele 16 ( 18; 
20). MUSAFIRI CIUDAȚI PE 
MUNTELE DE GHEAȚĂ rulează la

Lumina (orele 9.45, 12; 14; 16,15, 
18,30> 20,45), Pacea (orele 16; 18;
20) . VESELIE LA ACAPULCO ru
lează la Central (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45) 21). COMISARUL 
MAIGRET SE ÎNFURIE rulează la 
Union (orele 14,30» 16,30» 18.45,
21) . PROGRAM PENTRU COPII — 
(dimineața orele 10» 11,30) — HA
TARI (ambele serii) — după-amia- 
ză rulează la Doina (orele 16;

19,30). HAINE APROAPE NOI — 
cinemascop rulează la înfrățirea 
(orele 13) 15,30? 17,45) 20). DRA
GOSTE LA ZERO GRADE rulează 
la Cultural (orele 15; 17; 19; 21). 
REZERVAT PENTRU MOARTE ru
lează la Cosmos (orele 16; 18; 20). 
CARL VON OSSIETZKI rulează la 
Vitan (orele 16; 18, 20). 1944 — 
XX — 1964 — RAID PRIN CINE
MATOGRAFIE — UN SURÎS ÎN 
PLINĂ VARĂ rulează la Dacia 
(orele 9,30; 12,45; 16» 19,30). ZIUA

FERICIRII — cinemascop — rulea
ză la Grlvița (orele 10» 12,15» 16; 
18,15; 20,30), Arta (orele 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9,30; 11,45;
14, 16,15) 18,30; 20,45). IOANA ÎN 
ATAC rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15» 20,30). STRĂINUL — 
cinemascop (ambele serii) — ru
lează la Unirea (orele 16; 19,30). 
HATARI (ambele serii) rulează la 
Arta (ora 10). JOCURI ÎNTRE
RUPTE rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15), GHINIONISTUL 
rulează la Tomis (orele 10; 12; 14; 
16; -----
(orele 
20,45), Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20). ÎNCURCĂTURĂ BLES
TEMATĂ rulează la Munca (orele 
13,30; 16; 18,30; 21,30), Viitorul 
(orele 15; 17,45; 20,30), Cotroceni 
(orele 15; 17,45; 20,30). SEDUSĂ 
ȘI ABANDONATĂ rulează la 
Popular (orele 10,30; 15,30; 18,15;
20.30) . S-A ÎNTÎMPLAT LA MILI
ȚIE rulează la Moșilor (orele 16; 
18,15) 20,30). HAMLET — cinema
scop — rulează la Volga (orele 
10; 13» 17; 20). IVAILO rulează la 
Floreasca (orele 16; 18,15; 20,30). 
GHEPARDUL — cinemascop (am
bele serii) — rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 19). 30 DE ANI DE 
VESELIE rulează la Lira (orele 
10,30; 15; 17; 19; 21).

18,15; 20,30), Miorița
10) 12, 14; 16,15; 18,30;

decăți, de egoisme, de comoâi 
ce mărunțesc viața pulveri: 
du-i scopurile, idealurile. Medi 
de pe o ambulanță, intelect 
de o modestie impresionantă, 
îți ascunde profesia ca să 
jignească sensibilitatea tint 
care se declară cu jenă „casni 
(soțul ei o împiedică egoist s< 
exercite nobila vocație de în 
țătoare), iubește așa cum mi 
cește la spital, cum trăiește a 
să, cu însuflețire, cu dăruire, 
luciditate. Viața lui nu e comp 
timentată rigid; la Berezkin 
există sfere care să se exclu 
care să creeze false dileme: ; 
nul individual și cel social re% 
zintă un întreg armonios fără p 
ponderență, medicul nu știg 
țină discursuri despre fer^e 
e ostil oricăror cuvinte „fiyn 
se", care ascund poncife, nea 
văruri, obișnuințe. Alexanc 
nu-i spune niciodată că o iubt 
dar din tot ce face acest tî 
respiră atîta pasiune, stimă și 
teres major față de ființa dra 
încit vorbele ar fi de prisos. ; 
rezkin e unul din cei mai fen 
cători eroi lirici de fUm, p 
grația cu care își poartă sei 
mentul, dezinvoltura, umot 
ironia cu care ascunde gravitai 
profunzimea caracterului său ( 

neros. Dar er 
noului film 
lui Heifiț e i 
odată repl 
vie, în acțiu 
a unui mod m 
chin de a o 
cepe dragostt 
acela reprez 
tat de goțul 

lexandrei. Amîndoi bărbații o 
beso pe tînăra învățătoare. Ba, s 
părea din vorbele soțului (gata 
se omoare dacă va fi părăsit), t 
faptele sale (acceptă o mui 
umilitoare doar ca să ciștige 
mai mult să-și ținăryțvasta ca 
o kneazină — neîntelegind că 
asta face fericirea femeii), că s< 
timentul lui e covîrșitor. Dar p 
blema e: cum iubesc acești 
meni structural diferiți, nu cîi 
ce-ar fi în stare să facă p^.i 
dragostea lor (la un moment c 
Berezkin, întrebat cu naivitate. 
Alexandra dacă ar fi gata să 
sinucidă pentru ea, ii răspur 
cu sinceritate comică: „Nici p 
cap nu-mi trece!").

Heifiț pune în discuție caii 
tea sentimentelor și capacita 
lor de a înnobila ori, dimpotri 
a degrada o existență. Chiar d< 
soțul Alexandrei, chinuit de 
mușcarea de a fi provocat — 
conștient, din egoism — moar 
unor colegi (element facil și < 
loc necesar dramei) nu s-ar 
apucat de băutură și n-ar fi at 
dezgustul, îndepărtarea fem 
chiar dacă n-ar fi intervenit 
viața ei Berezkin, acest cu] 
s-ar fi destrămat cu timpul, da 
rita existenței mărunte, egoit 
datorită concepției despre 
confort meschin, concepție c< 
taie aripile iubirii, sufoctnd-0 
monotonie, banalitate.

„De ce a secat nul ?
Am pus un stăvilar de-a curr 

zișul lui, ca să fie numai al m 
de aceea a secai fiul". Versw 
lui Tagore rezumă drama tine 
căsnicii ce se destramă, dra
— repet — cuprinsă în eroa 
de fond a sentimentului^pe c 
era clădită, și nu în int 
vențta celui de afară. Pfin J 
rezkin tînăra femeie îfi regăse 
încrederea în ea și în capacita 
individului de a fi de folos 
cietății, a deveni el însuși p 
ceea ce este în stare să dar 
celorlalți. Stima față de mui 
nobilă a medicului se transfer 
la Alexandra cu timpul în iul 
aprinsă și dimpotrivă, revelc
— dureroasă — a meschinăr 
egoismului primitiv, degrada 
lipsa de demnitate a soțului ei 
decid să-l părăsească. In cit 
finalului de o moralitate c 
convențională (Alexandra va ț 
ca la țară să se facă învățătoa 
renunțînd, nu se știe dacă pen 
totdeauna, la dragostea lui i 
rezkin), filmul lui Heifiț, de 
reiqarcabil realism psihologic, s 
ține prin intermediul fermecăt< 
rei povești de dragoste interp 
tată cu talent de Alexei Bata 
și Tamara Siomina, o importa, 
dezbatere despre oamenii zile 
noastre.

ALICE MĂNOIl

DIN PAQINA I
vingerea că ați chibzuit bine, că 
v-ați studiat propria voastră per
sonalitate. E bine să știți cit mai 
mult despre voi, să aveți înde
lungi convorbiri interioare, să 
dați fiecărui amănunt din viață 
profunzime.

De „marca fabricii" 
răspunde intregul 

colectiv...
...dar C.T.C. -ul 

o aplică pe produse
trebuie să scape controlorului 
de calitate. Noi, controlorii, 
aplicăm „marca fabricii" pe 
produsele uzinei. Și calitatea 
trebuie să confirme tehnica 
înaltă cu care este înzestrat 
fiecare atelier, fiecare secție.

Inginerul Dan Ioaneș, șeful 
secției de analiză a calității, 
spunea : „Unele din reclama- 
țiile primite de la bene
ficiari În perioada octombrie 
1963 — octombrie 1964, se re

feră la defecțiuni cauzate de 
calitatea necorespunzătoare a 
unor materiale primite de la 
întreprinderile colaboratoare. 
De exemplu, din cauza cali
tății necorespunzătoare a con
ductorilor izolați cu bumbac, 
livrați de F.C.M.E. Bucu
rești, a fost scos din funcți
une un motor de 320 kW la 
întreprinderea de apă-canal din 
Iași".

Referindu-se la același lucru, 
șeful serviciului C.T.C. arăta 
că prin buletinele de calitate, 
conducerea uzinei este infor
mată asupra cauzelor reclama- 
țiilor. Conducerea tehnică a 
luat măsuri corespunzătoare, a 
sesizat organele de resort din 
minister, a discutat direct cu 
furnizorii. Un lucru nu au a- 
mintit însă nici ing. Petrică, 
nici ing. Ioaneș : dacă sînt a- 
duse la cunoștința conducerii 
uzinei absolut toate cauzele re- 
clamațiilor. De ce ? Pentru că 
nu toate sesizările de gravitate 
mai mare se adresează neapă
rat furnizorilor. Provin chiar 
din uzină, datorită nerespectă- 
rii unor prescripții, de cele mai 
multe ori elementare. De cu- 
rînd, la unul dintre transforma
toarele tip S.F.E., de 15 kV-200 
A, beneficiarul a reclamat 
spargerea a 29 de izolatori din 
cauza nerespectării condițiilor 
de expediție.

— Cerem mai mult sprijin 
din partea conducerii — spu
nea în adunare1 utemistul Con
stantin Sarea, controlor la re
cepție și autorecepție — pen

tru respectarea condițiilor de 
expediție de către lucrătorii 
din serviciul transporturi. Noi, 
controlorii tehnici de calitate 
de la expediție, sîntem ultimul 
organ de control, care verifică 
produsul la plecare. Nu întoc
mim certificatul final dacă nu 
sînt întrunite și condițiile de 
ambalare, de fixare pe vagon 
sau autocamion etc. Dar indi
cațiile noastre nu sînt respec
tate totdeauna. Au fost situații 
cînd au plecat din uzină mo
toare de tracțiune fără nici un 
fel de protecție a cuzineților. 
Aceste neglijențe aduc pagube 
mai mari decit toate cele de la 
furnizori, strînse la un loc.

De ce nu se iau măsuri ? 
Cînd nu întocmim certificatele 
de calitate pentru produsele 
care pleacă în acest fel, recla- 
mațiile se întorc împotriva 
C.T.C. Ar fi bine dacă am ma
nifesta aceeași exigență față 
de noi, după cum bine știm să 
ne-o manifestăm față de cola
boratorii noștri".

S-a vorbit în adunare și 
despre Dumitru Mateucă și 
Constantin Matei — ambii con
trolori tehnici de calitate. 
Primul lucrează la recepția ma
terialelor, iar al doilea la la
boratorul metrologic — atelie
rul termoenergetic. Sînt băieți 
„de viața". Și poate că din a- 
ceastă cauză consideră munca 
în uzină mai puțin., lumească. 
Dar tovarășii lor nu-i aplaudă. 
Dimpotrivă. Aproape că nu a 
existat tînăr care să ia cuvîn

tul și să nu-i critice cu asprii 
pentru atitudinea lor față 
muncă. Șeful serviciului ar< 
că Dumitru Mateucă în loc 
verifice cu grijă materialele 
intrarea în uzină, este preot 
pat mai mult de lectura ron 
nelor de aventuri. (Nu-i de i 
rare că apar defecțiuni la pic 
confecționate din materiali 
pe care Mateucă aplică șta 
pila C.T.C.). Mari greutăți < 
torită execuției necorespun: 
toare a lucrărilor provoacă 
tregului colectiv de la C.T 
și Constantin Matei.

Acești doi tineri mai au f 
care cîte o preocupare : prin 
muzica, al doilea fotbalul, 
așa poți fi folositor colectn 
lui. Dar cînd aceste pasiu 
care foarte bine pot fi valori 
cate în afara orelor de prodi 
ție se suprapun sarcinilor p: 
feslonale, ele devin dăunăti 
re. Pe bună dreptate cineva 
marca în adunare că nici 
poate fi vorba de un cont] 
exigent atunci cînd ți-e gînc 
la acordeon sau la ininge, s 
cînd nu respecți programul 
lucru. D. Mateucă și C. Ma 
au lipsit și de la adunarea c 
nerală U.T.M. Au fost singu 
absenți. De aceea, tinerii c« 
au luat cuvîntul au făcut o si 
mă de propuneri noului bir 
pentru întărirea disciplinei 
producție a controlorilor 
calitate, pentru respectar 
hotărîrilor adoptate de ui 
miști cu privire la discutar 
fără întîrziere în adunările c 
nerale U.T.M. a cazurilor > 
indisciplină, pentru tragerea 
răspundere a acelor tini 
care prin atitudinea lor îngre 
nează activitatea întregului c 
lectiv de la controlul tehni

nmagazmc.ru


Puminlul ifi du dacă ii dai
ACUM ESTE TIMPUL OPTIM PENTRU TRANSPORTUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR NATURALE LA CÎMP

■
 perioada clnd agenda lucrărilor agri

cole este puțin Încărcată. Se string ul

timele roade ale acestui an, sînt a- 
vansate arăturile de toamnă. In gos
podăriile agricole colective. In G.A.S., 
se desfășoară cu Intensitate o altă lu

crare nu mal puțin importantă — transportul În
grășămintelor organice la cimp. Nu este momen
tul Incorporării lor In sol decît pe terenurile 
unde continuă arăturile. Dar pentru că In aceste 
sile colectiviștii sînt mal pu(in ocupați cu alte lu
crări, mijloacele de transport sînt în mal mică 
măsură solicitate la alte acțiuni, pentru că vara 
sau toamna slnt toarte multe treburi ce nu șuieră 
aminare, colectiviștii transportă acum, în plat- 
forme, Ia cimp, gunoiul de grajd. Experiența 
multor unități agricole truntașe arată că acum 
este timpul cel mai potrivit pentru desfășurarea 
acestei lucrări. Ca Întotdeauna, tinerii, antrenați 
de organizațiile U.T.M., aduc si acum o contri
buție Însemnată. In pagina noastră vă prezentăm 
altera aspecte de la desfășurarea unor aseme
nea acțiuni în mai multe regiuni ale tării.

entru colectiviștii din Măceșu de Sus, regiunea 
Oltenia, aplicarea la timp a îngrășămintelor or
ganice și chimice este considerată ca unul din 

I factorii principali de producție. Preocupați de 
obținerea unei eficiențe economice maxime, ei 

l au făcut un studiu amplu, timp de aproape o ani, 
stabilind în mod științific, experimental, cînd 

este mai bine ca acestea să fie încorporate în sol, sub ce 
formă și în ce doze.

— La noi — spunea tovară
șul Ion Trănculescu, președin- v
tele gospodăriei colective — ■ .J—
de obicei îngrășămintele orga- ■
nice se administrează odată cu M. - M .
arătura de vară (de preferință 
cît mai adînc, la 30—40 de cm) 
și în timpul arăturilor de 
toamnă. Primăvara, pentru 
porumb, în caz că nu s-a în
grășat întreaga suprafață, nu
mai mranița încorporată în 
sol odată cu lucrările de pre
gătire a terenului pentru semă
nat dă rezultate pozitive.

Ne străduim să organizăm în așa fel această activitate, 
ca cea mai mare parte din îngrășămintele organice să le 
administrăm odată cu arătura de vară, cînd au cel mai ri
dicat efect economic. S-a constatat, pe baza experienței a 
patru ani, că un hectar îngrășat cu gunoi de grajd fermen
tat, administrat la arătura de vară, dă în medie cu 400—500 

kg mai mult decît în condițiile în care terenul se îngrașă 
toamna...

De curînd, la Măceșu s-a terminat împrăștierea primei 
doze de azotat de amoniu pe terenurile cultivate cu grîu. 
Acțiunea de fertilizare continuă acum cu transportul îngră
șămintelor organice. Se lucrează momentan cu un număr 
mai mic de atelaje (cea mai mare parte fiind folosite încă 
la transportul cocenilor strînși în toamnă în capătul tarla

și nu la vară!
lelor, pentru a se putea ara la timp). In curînd însă, vor 
fi toate repartizate la această treabă.

— Cantitatea de gunoi de grajd pe care o transportăm 
acum — reia firul vorbei președintele — va fi încorporată 
în sol abia în lunile iulie și august. La arătura de vară...

— Explicați importanța economică a acestei măsuri.
— Vom încorpora în sol o cantitate mare de îngrășăminte 

organice — peste 10 000 de tone. Numai transportul lor de 

la grajd la cîmp (o distanță de aproximativ 14—15 km) cu 
cele 120 de atelaje, durează aproximativ 40 de zile. A amîna 
transportul pînă la vară înseamnă că 40 de zile atelajele 
să fie blocate. Și asta cînd ? Tocmai în perioada de recol
tare a cerealelor, cînd de ele este nevoie mai mult ca orl- 
cînd. Dar dacă gunoiul de grajd este din vreme așezat în 
platforme la cîmp, pentru împrăștierea lui înainte de ară
tura de vară va fi nevoie doar de a 10-a parte din numărul 

atelajelor: 12, ceea ce-i cu to
tul altceva.

Nu numai pentru faptul că 
» RB acum atelajele sînt libere

J M transportăm noi la cîmp, lar-
JiL Jâ JSL na, îngrășămintele, deși nici

faptul acesta nu trebuie negli
jat, căci se asigură o mai ra
țională folosire a forței de 
muncă pe toată durata anului, 
reducînd necesarul din perioa
dele de vîrf, ci pentru că alt
fel nu este posibil. Una din 
două : ori recoltatul cerealelor 
nu s-ar face la timp, ceea ce

înseamnă pierderi de boabe, ori va fi fertilizată doar o su
prafață mică de teren, ceea ce la nivelul gospodăriei în
seamnă tot scăderea producției. Organizarea transportului 
îngrășămintelor organice Iarna este, deci, o cerință a pro
ducției pe care orice gospodar o știe și o îndeplinește. Aces
tea sînt motivele pentru care noi considerăm că acum este 
momentul optim pentru transportul întregii cantități de în
grășăminte organice la cîmp.

AMĂNUNTE"
MARI

La Smeeni, raionul Buzău, 
pînă acum au fost transportate 
și depozitate în platforme a- 
proape 3 000 de tone de îngră
șăminte naturale. Treaba este 
în toi.

— Tinerii pe care-i vedeți Ia 
lucru, ne spunea tovarășul Ion 
Bănică, vicepreședintele G.A.C., 
transportă încă 3 000 de tone 
de gunoi și 1 000 de tone de 
mraniță, în punctul Manciu, la 
14 km de aici. Am organizat 
munca în așa fel Incit acum, 
cît e vremea frumoasă, să du
cem gunoiul pe tarlalele cele 
mai Îndepărtate de sat. Apoi, 
cînd vine înghețul, pe cele mai 
apropiate. La Manciu se iac 
cîte două drumuri pe zi cu fie
care căruță. Cînd s-o scurta 
distanța, cu fiecare atelaj se 
vor face cîte 5—6 transpor
turi. în total, vom fertiliza în 
primăvară 550 de hectare.

Din sectorul zootehnic, în 
perioada de stabulație, vom 
mai strînge peste 4 000 de tone 
de îngrășăminte organice, iar 
din curțile colectiviștilor circa 
1 500 de tone. Vom avea, deci, 
cantități suficiente pentru a 
fertiliza Întreaga suprafață 
planificată. Cunoscînd că cel 
mal bun îngrășământ este cel 
bine fermentat, am luat o mă
sură de... preparare a gunoiu
lui de grajd. Zilnic, de la ri
gole se string în bazinele spe
cial amenajate peste 10 tone 
de must de grajd. Cu ajutorul 
unor căzi ducem la platforme 
această „rezervă". Mulți tineri 
au învățat cum trebuie stropit 
gunoiul proaspăt pentru ca el 
să fermenteze mai bine și mai 
repede. La această măsura se 
mai adaugă și aceea a ameste
cului gunoiului de la fermele 
de vaci cu cel de la saivane și 
de la îngrășătoriile de porci.

După discuția avută la Sme
eni, am mers în gospodăria co
lectivă vecină, _______
Brădeanu. Peste 80 de atelaje 
erau angrenate la această lu
crare. Numărul tinerilor parti
cipant! la acțiune trecea de 
200. în platforme se aflau peste 
600 tone de îngrășăminte or
ganice. Acțiunea e de la o zi la 
alta mal bine organizată. Pînă 
trece iarna, mai trebuie duse 
în cîmp aproape 4 000 de tone. 
Se dă atenția cuvenită și ce
lorlalte resurse: mustul de 
grajd, gunoiul de grajd din 
ogrăzile satului, ‘ ~
fortul de acum le va aduce cîș- 
tig de boabe. Experiența arată 
că așa stau lucrurile. Colecti
viștii din comuna Brădeanu au 
obținut anul acesta 3 858 kg 
porumb boabe în medie la hec
tar, 27 000 kg de sfeclă de za
hăr șl aproape 2 000 de kg 
iloarea-soarelui. La acest re
zultat a contribuit într-o în
semnată măsură șl fertilizarea, 
în cadrul unul ciclu bine sta
bilit, a unor întinse suprafețe 
de teren.

din comuna

O inițiativă reluată
Și ia gospodăria colectivă 
Drăgănești Olt, regiunea Ar
geș, transportul îngrășămin
telor la cimp se desfășoară 
din plin. Pînă acum au lost 
clădite în platforme 3 000 de 

tone de gunoi de grajd■ ra anul trecut, tot 
prin luna decem
brie. Atunci s-a 
născut inițiativa 
despre care ne vor
bește tehnicianul 
L u c a Dragnea,

membru în comitetul U.T.M. 
din G.A.C. Uliești, regiunea Ar
geș.

— Am avut mai întîi o în- 
tîlnire cu tovarășa ingineră. 
Se strinseseră peste 100 de ute- 
miști. Dînsa a venit în fața 
noastră cu un carnețel. A în
ceput să vorbească despre im
portanta pe care o au îngră- 
șămintele naturale. A luat o 
cretă și a început să calculeze 
pe tablă cum au crescut pro
ducțiile pe unele loturi ale 
gospodăriei noastre colective, 
acolo unde dînsa. de 6 ani de 
cînd este ingineră la noi, a fă
cut unele experiențe. Parcă văd

și acum : „20 de tone de gunoi 
de grajd, transportat de 7 că
ruțe pe un hectar, într-o sin
gură zi, în trei transporturi, a- 
duce 600 kg porumb boabe în 
plus la hectar, așa cum s-a ob
ținut în punctul Olteni". Calcu
lele de pe tablă dovedeau apoi 
că perioada aceea de început 
de iarnă era cea mai potrivită 
pentru căratul gunoiului de 
grajd la cîmp. De ce ? Simplu. 
Nu mai erau alte treburi de 
făcut. Cu atelajele noastre se 
puteau transporta cele 4 000 de 
tone în două săptămîni. „Dar, 
spunea dînsa, cu condiția ca 
treaba să fie bine organizată, 
iar fiecare tînăr să participe cu 
toată inima la această acțiune*4.

începînd de a doua zi, a fost 
declarată „săptămîna fertiliză
rii". în șapte zile au fost trans
portate la cîmp peste 3 000 de 
tone de îngrășăminte naturale.

S-au făcut 
tul locului 
treierat, au 
teren înainte de intrarea trac
toarelor la arat. Recolta obți
nută pe cele aproape 200 hec
tare fertilizate a fost simțitor 
mai mare decît pe restul su
prafețelor.

Anul acesta, reluăm inițiati
va. Am calculat bine. In 10 zile 
putem încheia lucrarea. Avem 
aproape aceleași atelaje, re
morci și autocamioane. La 
fermele de animale s-au adunat 
cam 5 000 de tone de îngrășă
minte. Deci, cu 1 000 mai mult 
ca anul trecut. Cu toate astea, 
dacă antrenăm zilnic forțele ti
nerilor, tot transportul se poa
te efectua în 10 zile. Și așa 
vom face. Au fost luate deja 
măsurile necesare. Fiecare bri
gadier a primit planul de ferti
lizare. Știe, deci, precis unde 
și ce cantitate să transporte.

platforme la capă- 
și în vară, după 

fost împrăștiate pe

Atelajele iînt repartizate la a- 
ceastă lucrare, iar conductorii 
și șoferii știu unde au de efec
tuat transporturile.

De mîine ieșim la treabă.
...Și cînd „mîine" a venit, 

toate atelajele și autocamioa
nele au pornit în cursă.

Seara, bilanțul primei zile 
din această decadă consem
na : atelajele transportase
ră 200 tone, remorcile : 60, au
tocamioanele : 240. Total *=
500 tone, într-o singură zi. An
gajamentul poate fi, deci, rea
lizat și chiar depășit, avînd în 
vedere că în prima zi au mai 
fost încă unele lucruri de pus 
la punct. Firește însă acțiunea 
nu se va rezuma numai la „de
cadă". Tinerii o vor continua 
pe tot timpul iernii, transpor
tând cantitățile de îngrășăminte 
organice care se adună între

Dus...

La G.A.C. dtn comuna 23 August, raionul Mă- 
cm, gunoiul de grajd tn loc să fie transportai la 
cimp, este aruncat intr-o groapă care nu te mai 
umple.

mraniței. E-

drum

două transporturi
de ani-Socotiți. De la 3 400 

male mari — cît numără fer
mele gospodăriei colective 
din Hărman, regiunea Brașov 
— se pot obține cantități im
portante de îngrășăminte na
turale. Colectiviștii de aici le 
gospodăresc cu multă grijă. Pe 
liniile de decovil îngrijitorii 
scot gunoiul proaspăt și-l 
răstoarnă în bazinele mari, 
cimentuite, sau lutuite cu ar
gilă. Alături sînt alte bazine 
în care se scurge, printr-un 
sistem de canale, mustul de 
grajd.

Operația de transport înce
pe de obicei toamna, cînd a-

telajele sînt mai libere, cînd 
oamenii au mai mult timp. 
Acum, pe lîngă cele 34 de 
căruțe, au fost repartizate și 
trei camioane și două remorci.

Tovarășul Erich Schneider, 
inginerul gospodăriei, ne re
lata :

— Trebuia să urgentăm lu
crarea asta, pentru că avem 
nevoie de mari cantități de 
îngrășăminte la grădină. A- 
veam însă pe cîmp mari can
tități de sfeclă. Dacă „înju
mătățeam" mijloacele de tran
sport întîrziam amîndouă lu
crările. Ne-am sfătuit cu con
ducătorii de atelaje. Ei au

găsit o soluția bună. Au pro
pus să facă mai multe trans
porturi pe zi și cînd se întorc 
de la platforme să treacă pe 
la grămezile cu sfeclă și să în
carce mașinile și căruțele. Ac
țiunea a avut efect practic 
imediat. Capacitatea de trans
port s-a dublat.

La această lucrare sînt pre- 
zenți zilnic cîte 60—100 de 
tineri. Impărțiți pe echipe, ei 
sînt repartizați, prin rotație, 
la posturi fixe de lucru : unii 
la încărcat și descărcat, alții 
la clăditul platformelor, alții 
dau ajutor la căratul sfeclei. 
Pe cîmp e un du-te vino con
tinuu de care. La marginea 
solelor pe care se vor cul
tiva cartofi, porumb siloz, la 
răsadnițe se află acum aproa
pe 7 000 de tone de gunoi de 
grajd.

entru ca treaba să 
meargă mai bine, 
tinerilor de pe ate
laje le-au venit în 
ajutor și îngrijitorii 
de vaci. Cele 40 de 
căruțe trebuiau în

cărcate repede. Conductorii e- 
rau în întrecere pentru cît mai 
multe tone pe zi. Depozitul de 
îngrășăminte fiind tn preajma 
grajdurilor, cei de la fermă i-au 
ajutat, în orele libere, pe tova
rășii lor. Și astfel din mormanul 
strîns în două luni, n-a mai ră
mas nimic într-o săptămînă.

VăZtndu-i la treabă pe tinerii 
din G.A.C. Bucov, regiunea Plo
iești, ne-au atras atenția Cîteva 
amănunte. înainte de a începe 
încărcatul, aștemeau pe fundul 
căruțelor table, sdnduri. Proce
dau așa ca să nu se scurgă mus
tul pe drum. Alt exemplu. Le-am 
văzut pe tinerele îngrijitoare E- 
lena Alexuță și Maria Lumparu 
așternlnd in cotețele de păsări

&Lj
A 100-a parte

La gospodăria a- 
gricolă colectivă din 
Măicănești, regiunea 
Galați, am avut ur
mătoarea discuție:

— Cîte tone de 
îngrășăminte naturale 
ați planificat să trans
portați în platforme?

— Aproape 2 500 
de tone — ni se răs
punde. Vom căra 
mai întîi la grădină 
pentru răsadnițe și 
apoi la cîmp. E 
timpul tocmai bun 
și am cam isprăvit și 
cu alte lucrări.

— înseamnă că ac
țiunea e în toi. Cît 
ați transportat pînă 
acum ?

m Păi... Sz8... 24.

Da, socotind că trei 
căruțe au cărat cam 
8 tone în două zile, 
iese socoteala.

— Dar numai atî- 
tea atelaje aveți ?

— Nu, 124, dar... 
știți, de-abia am ter
minat cu alte tre
buri... E drept că în 
ultimele zile puteau 
fi repartizate cel pu
țin Cîte 30—40 de 
căruțe la această lu
crare, dar...

Ne-am interesat 
cum participă tinerii 
la această acțiune. 
S cutam Nicolae, se
cretarul organizației 
U.T.M., n-a putut să 
ne spună prea multe

lucruri. A ținut însă 
să adauge: „Iarna e 
destul de mare. O să 
avem timp. Ne-am 
gîndit să 
cîte 10—20 
pe zi. Așa

Aparent, 
această 
Dar luată 
mărunți, 
pînă acum la G.A.C. 
Măicănești din canti
tatea planificată, s-a 
transportat la cîmp, 
doar a 100-a parte. 
Dacă treaba va mer
ge tot așa, lucrul se 
poate termina (cu 
toate că nu ne-a ga
rantat nimeni acea
sta) pînă la toamna 
viitoare.

antrenăm 
de tineri 
că...".
e bună 

socoteală.
la bani 

rezultă că
x ’ L’d

r

• <

Situația 
la G.A.C.

...și întors

un strat subțire de nisip. Făceau 
treaba asta ca gunoiul să poată 
fi strîns ușor. Și încă un fapt. 
Pe drum, după ce am ieșit la 
cîmp, am întîlnit cîteva căruțe 
cu gunoi de grajd. Fusese strîns 
din ogrăzile satului. Pe o tarla 
pe care fusese varză am văzut 
împrăștiată boască de struguri.

înmănuncheate, aceste amă
nunte atestă un fapt: la G.A.G> 
Bucov fiecare sursă de Ingrășă- 
mint e folosită cu grijă. Tovară
șul Constantin Mișcă, președin
tele gospodăriei, ne explică:

— Pentru noi îngrășămintele 
înseamnă aur. Nu exagerez. A- 
vem o grădină de legume de a- 
proape 100 de hectare. Venituri
le ei le socotim, în fiecare an, 
în milioane. Legumele au nevoia 
de multă hrană. Altfel cum cre
deți, de exemplu, că am obținut 
cîte 50000 de kg de varză de 
toamnă la hectar? In primul 
rînd, prin sporirea rodniciei pă- 
mîntului. Dar dacă ar fi sa so* 
cotim cîte îngrășăminte putem 
strings într-un an de la anima
lele proprietate obștească, a- 
tunci...

Spre edificare, tovarășul Miș
că prezintă cîteva calcule. într-o 
perioadă de stabulație do 
220—240 de zile o comută mare 
produce 8—9 tone de gunoi. în
mulțite cu numărul de 200 ca
pete — cîte cornute mari are 
gospodăria — asta ar însuma a- 
proximativ 1 800 de tone. Făcînd 
socoteli similare la toate ferme
le, rezultă că într-un an se pot 
strînge circa 4 500 de tone. Exact 
cam cît trebuie pentru grădină. 
Dar gospodăria cultivă grîu, po
rumb, sfeclă i are multe hectare 
cu vie .Toate aceste calcule, fă
cute pe baza cerințelor produc
ției, i-au învățat pe oameni să 
chibzuiască bine, să descopere 
noi rezerve. Mustul de grajd se 
colectează în bazine, mranița se 
strînge de peste tot, cenușa la 
fel. Gunoiul de păsări se usucă 
și se păstrează sub un șopron. Se 
diluează apoi cu apă, tn butoaie 
mari, și se aplică la cuib sau în 
timpul vegetației plantelor.

l-am văzut pe tineri la toate 
aceste treburi. Lucrau cu tragere 
de inimă, cu răspundere. însu
mate, aceste acțiuni înseamnă va
lorificarea a peste 3 000 de tone 
de îngrășăminte naturale, care 
acum se află la răsadnițe și tn 
platformele de pe cîmp.

Pagină realizată de:

V. BARAC, N. BARBU, M.

DUMITRESCU, I. MAR-

COVICI, I. TEOHARIDE

Desene
de M. CARANFIL

Fotografia î

N. STELORIAN

„Avem alte treburi"
pe care am întîlnit-o 

_____ Jugureni, raionul Gă- 
ești, urmărind felul cum este fo
losită perioada actuală pentru 
transportarea îngrășămintelor na
turale la cîmp se putea rezuma 
în răspunsul inginerei Felicia 
Călinescu : „Avem alte treburi 
acum".

Este adevărat că nu putea fi 
neglijat nici transportul de la 
cîmp, de pe 300 de hectare, al 
cocenilor de porumb și nici adu
cerea la siloz a celor cîteva sute 
de tone de sfeclă. Aceste treburi 
impuneau folosirea mijloacelor 
de transport pentru terminarea 
lor într-un timp cît mai scurt.

— In alte gospodării aflate în 
aceeași situație căruțele fao două

treburi de-odată. Aduc de la 
cîmp sfecla de zahăr recoltată și 

cu gunoi — am
cîmp sfecla de z 
se duc încărcate 
sugerat noi.

— Nu găsim nimic economi
cos în așa ceva. Se pierde mult 
timp cu încărcarea îngrășăminte
lor și cu descărcarea lor la cîmp. 
Nu putem întîrzia transportul 
sfeclei și al cocenilor.

Rezultatele bune obținute la 
culturile de bază anul acesta aici, 
dovedesc, printre altele, că pă- 
mînturile gospodăriei sînt bune, 
că oamenii au muncit cu multă 
dragoste și pricepere, îndrumați 
cu competență de consiliul de 
conducere, de însăși inginera a- 
gronom. La aceste succese au

contribuit, fără îndoială, și lu
crările de fertilizare. După cum 
ne spunea chiar tovarășa ingi
neră, anul trecut au fost încor
porate în sol peste 2 000 tone de 
îngrășăminte naturale de la 
grajdurile gospodăriei, transpor
tul lor la cîmp făcîndu-se tot în 
pragul iernii. Tot aici ni se relata 
că din experiențele făcute de in
gineră s-a constatat că și mustul 
de grajd împrăștiat pe zăpadă 
o dată cu gunoiul are o mare in
fluență asupra sporului de pro
duse, în special la grîu. Cu atît 
mai mult te surprinde, deci, si
tuația existentă în prezent, cînd 
la cîmp nu s-a transportat nici o 
tonă de îngrășăminte naturale, 
deși timpul a fost prielnio.

■
 ransportul îngrășămintelor organice la 

cîmp este abia la început. In zilele 
care urmează, tot mai multe atelaje, 
autocamioane, remorci vor 11 reparti
zate pentru efectuarea la timp a ace
stei lucrări. Va spori numărul colecti

viștilor ce vor lucra la platforme, sau ca însoți
tori de atelaje. E bine ca la această acțiune, or
ganizațiile U.T.M. să antreneze un număr mare 

de tineri, contribuind astfel la valorificarea mai 
bună a rezervelor de îngrășăminte organice, la 
folosirea atelajelor cu mai mult randament, atît 
în perioada actuală cît, mal ales, în perioadele 
de vîrf ale muncilor agricole din primăvară, vară 
91 toamnă.



Prezențe

romînești

Succesul Artei Florescu

k> U.R.S.S,
Turneul pe care îl întreprinde 

în Uniunea Sovietică artista po
porului Arta Florescu, prim-solis- 
tă a Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romîne, se desfășoară 
cu mult succes.

Primul concert din cadrul tur
neului a avut loc la Moscova în 
sala Ceaikovski. Programul con
certului a inclus lieduri de Geor
ge Enescu și arii din opere de 
Mozart, Verdi, Ceaikovski, Pucci
ni. Publicul a aplaudat furtunos 
fiecare arie. Al doilea concert al 
Artei Florescu a fost dat cu ace
lași mare succes în sala filarmo
nica din Leningrad.

Arta Florescu își continuă tur- 
neul la Vilnius, capitala R.S.S. 
Lituaniene, unde își va da con
cursul în spectacolele cu operele 
„Othelo" și „Paiațe". Apoi ea va 
cînta pe scena operei din Kiev în 
„Trubadurul" și „Tosca".

Acordarea

premiului „Foulon"

unui cercetător romie

In prezența lui Gaston Pa- 
lewski, ministru de stat în
sărcinat cu cercetările științi
fice și cu problemele atomice 
și spațiale la Institute de 
France (Academia de științe a 
Franței) a avut loc luni festi
vitatea decernării mai multor 
premii. Cu acest prilej i s-a 
decernat dr. Dumitru Con- 
stantinescu, șef de secție la 
Institutul pentru controlul de 
stat al medicamentului și cer
cetări farmaceutice din R. P. 
Romînă, premiul „Foiulon" 
pentru mai multe lucrări din 
domeniul citologiei vegetale.

Expoziție de artizanat

la Palermo

La Muzeul etnografic din 
Palermo a fost inaugurată o 
expoziție de artizanat romi- 
nesc. fLa deschidere au fost 
pr&zenți Pompeo Colaianni, 
vicepreședinte al Adunării re
gionale siciliene, membri ai 
adunării regionale, personali
tăți ale vieții culturale din lo
calitate, ziariști. Cu acest pri
lej au fost prezentate scurt- 
metraje despre arta populară 
romînească.

Dezbaterile 
din Adunarea Generală
NEW YORK 15 — Trimisul 

special Agerpres, I. Gălă
țeanu, transmite :

In ședința de marți diminea
ța a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul de externe al 
Columbiei, care a luat primul 
cuvîntul, s-a referit la aspecte 
privind dezvoltarea comerțului 
internațional. El s-a pronun
țat pentru crearea unor or
gane permanente care să se 
ocupe de probleme privind co
merțul. El a propus înființa
rea unei organizații mondiale 
a comerțului, care să se ocu
pe cu studierea problemei re
ducerii diferențelor între ni
velurile de trai din țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare.

Luînd cuvîntul în continu
are, Naji Talib, ministrul de 
externe al Irakului, s-a pro
nunțat pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. și a chemat 
adunarea să se pronunțe pen
tru realizarea recomandărilor 
Conferinței pentru comerț și 
dezvoltare. Referindu-se la 
problema dezarmării, el a ară
tat pericolul răspîndirii arme
lor nucleare și a subliniat ne
cesitatea unor măsuri efective 
menite să împiedice aceasta. 
Reprezentantul Irakului a ce
rut aplicarea neîntîrziată a 
declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și

popoarelor coloniale. întrucît 
multe teritorii și milioane de 
oameni se află încă sub domi
nație colonială.

Ministrul afacerilor externe 
al Nigeriei, Jaja Wachuku, s-a 
pronunțat în favoarea înche
ierii unui tratat care să pre
vadă interzicerea tuturor ex
periențelor nucleare. El a ce
rut realizarea unui acord în 
problema nerăspîndirii arme
lor nucleare.

Ultimul vorbitor al ședinței, 
reprezentantul Uruguayului, 
Carlos Velasquez, a declarat 
că guvernul său se pronunță 
în favoarea unei zone denu- 
clearizate în America Latină.

★

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, luînd marți cu- 
vîntul la dezbaterile care au loc 
in Camera Comunelor, a declarat 
că guvernul său va vota în fa
voarea restabilirii drepturilor Re
publicii Populare Chineze în 
Organizația Națiunilor Unite. 
„Reprezentantul nostru la Adu
narea Generală a O.N.U. — lor
dul Caradon — a spus premierul 
Wilson, a primit instrucțiuni să 
voteze in favoarea ocupării de 
către R. P. Chineză a locului de
ținut în Organizația Națiunilor 
Unite de către reprezentantul 
Chinei naționaliste", (ciankaițist 
— N.r.).

In Consiliul de Securitate

Continuă discutarea 
problemei congoleze

NEW YORK 15. — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite :

La reluarea lucrărilor Consi
liului de Securitate în problema 
congoleză — luni după-amiază 
— atmosfera nu era mai relaxată 
decît în ședințele anterioare. Re
prezentantul R.A.U., Mohammed 
El Kony, a subliniat în cuvîntarea 
sa ca operația militară întreprin
să la Stanleyville reprezintă o 
violare a Cartei O.N.U. și o in
tervenție în afacerile interne ale 
unui stat

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Statelor Unite, Adlai Ste
venson. Timp de peste o oră d 
a căutat să justifice participarea 
S.U.A. la intervenția din Congo, 
susținînd că acțiunea S.UA. nu 
ar fi constituit o amenințare pen
tru pace și securitate sau un a- 
front deliberat față de OUA.

NEW YORK 15 — Trimisul 
special Agerpres, I. Galățeanu, 
transmite:

Reluindu-și lucrările în proble
ma congoleză, Consiliul de Secu
ritate a ascultat in ședința de 
marți dimineața intervențiile re
prezentanților Marii Britanii, Ke- 
nyei, Republicii Africa Centrală 
și Burundi.

Delegatul
a
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Cauzele crizei politice

I
n cadrul conferinței anuale a partidului guverna
mental din Ceylon, Sri Lanka Freedom, sîmbătă 
a luat cuvîntul primul ministru, d-na Sirimavo 
Bandaranaike, care a expus actuala stare politică 
a țării.

Cu numai o săptămînă în urmă, ca urmare a 
votului de neîncredere din Parlamentul ceylonez,

guvernul a fost pus în minoritate. Cu toate că, datorită legis
lației existente în această țară, guvernul nu e obligat să de
misioneze, totuși crearea unei asemenea situații reflectă un 
anumit grad de tensiune politică. Existența unor fracțiuni L. 
cadrul partidului Sri Lanka Freedom (S.L.F.P.) și ruperea de 
majoritatea guvernamentală a uneia dintre ele, care și-a dat 
votul opoziției de dreapta, a permis punerea guvernului ' 
minoritate d--------- — *-------- ’ ’ ’ j__
crizei politice.

Care a fost cauza care a creat un asemenea climat ?
Cu cîteva luni în urmă, guvernul ceylonez a supus spre 

aprobare legea presei. Pînă în prezent, monopolul asupra pre
sei era deținut de un grup de trusturi („Lake House", „Times 
of Ceylon", „Independent Newspapers" și „Wirokesari”). 
Controlarea publicațiilor cotidiene de acest grup punea sub 
semnul întrebajii independenta și obiectivitatea presei într-un 
moment in care progresul economic și social este primul 
obiectiv al țării. Legea preconizată de guvern urmărea trans
formarea trusturilor amintite într-o societate publică, denu
mită „Times of Ceylon" și în care guvernul să dețină poziții 
importante.

Opoziția de dreapta, în care un rol de frunte îl are Partidul 
Național Unit, s-a opus adoptării unei asemenea legi pe mo
tivul că aceasta ar pune capăt libertății presei și că ar da po
sibilitatea manifestării unor tendințe autoritare in domeniul 
publicistic. Guvernul a declarat că, pentru preîntîmpinarea 
unor asemenea abateri, va lua ființă un consiliu pentru pro
blemele presei precum șî un tribunal special, venit să apere 
libertatea presei.

In afara unor partide din opoziție, împotriva proiectului de 
lege a presei s-a pronunțat și fracțiunea de dreapta a partidu
lui S.L.F.P., condusă de Charles de Silva, ministrul pămînturi- 
lor, irigațiilor și energiei. Aceasta a dus la destrămarea ma
jorității parlamentare a partidului de guvernămînt și la depla
sarea spre opoziție a unui grup de 15 deputați, aducînd aces
teia un succes neașteptat. *

Pentru a pune capăt actualei crize politice, d-na Sirimavo 
Bandaranaike a anunțat că guvernul său a recomandat guver
natorului general al țării dizolvarea, la 17 decembrie, a Par
lamentului ceylonez, urmînd ca viitoarele alegeri parlamenta
re să aibă loc la 24 martie 1965. Guvernul a făcut totodată cu
noscut că desemnarea candidaților va începe după 16 ianuarie, 
ca apoi prima sesiune a noului parlament să se deschidă la 
începutul lui aprilie anul viitor.

In cuvîntarea de sîmbătă, d-na Sirimavo Bandaranaike a 
declarat că partidul său „este hotărît să aplice în viață toate 
propunerile în legătură cu reforma presei”. Referindu-se la 
învinuirile pe care șeful fracțiunii de dreapta, Charles de 
Silva, le-a adus conducerii partidului și în care se arăta că 
aceste măsuri (de adoptare a legii presei) se bazează pe 
„tendințe dictatoriale", premierul ceylonez a arătat că „dacă 
aceste tendințe dictatoriale ar fi existat într-adevăr, noi nu am 
fi cerut dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri, în 
cadrul cărora poporul să-și spună cuvîntul”.

Telegramele sosite din Ceylon anunță că in ultimele zile au 
avut Ioc demonstrații în sprijinul politicii actuale a guvernu
lui ceylonez.

în

doar cu un vot. Aceasta a dus Ia declanșarea

radon,
făcute , __ ________ w
Belgiei și S.UA. în legătură 
cu sprijinul pe care Anglia l-a 
acordat Belgiei ți S.UJL pmind 
la dispoziție baza de pe mmla 
Ascension fi a calificat ca nefon
date acuzațiile aduse de țările a- 
fricane la adresa S.U-A. fi Bel
giei Reprezentantul englez a fă
cut o afirmație pe cere popoa
rele africane fi poporul cxmgolez 
ar fi dorit s-o afle p si fie pusă 
m practici moarte de a se pro
duce intereenția -Problemele
Ccngo-ului trebuie să fie rezol
vate nu prin intervenții din afară 
— a spus ei — ci de cougoiezu 
tnssfi eu ajutorul altor africani. 
Forța nu ca rezolva problema p 
se impune respect din partea tu
turor țărilor rață de autoritatea 
p suveranitatea noilor guverne 
independente".

A luat apoi cuv'mtul Joseph 
Murunâi, monstrul de externe al 
Kenyei, care « dedaret d ope-

constituit o intervenție premedi- 
tatâ in treburile africane, o vio
lare flagrantă a Cartei O.N.U. p 
o încercare deUbenU de a ză
dărnici eforturile O.UA. pentru 
restabilirea pică m «cessti fwt.

„Dacă cele trei țări cu inter
venit din motive umanitare, a 
continuat el, atunci unde a fort 
acest umanitarism cind Lumum
ba a fost asasinat, cind africanii 
au fost împuțeați la SharpeviUe. 
în Africa de sud seu in altă 
parte?" El a cerut Ccnribuhn 
de Securitate să condamne cu 
energie această agresiune p a de
clarat că problema congoleză ci 
fi putut fi rezolvată de O.UA.

La riadul său. Antoine Cui- 
mali, ministrul de externe d Re
publicii Africa Centrali, a cerut 
încetarea focului ți retragerea 
tuturor mercenarilor.

Lucrările Const-iul ui de Secu
ritate continuă.

IOAN TIMOFTE

PE SCURT
PRAGA — La 14 decembrie 

a fost semnat la Praga planul de 
colaborare culturală pe anii 
1965 — 1966 între R.P. Romînă 
și R.S. Cehoslovacă. Planul pre
vede dezvoltarea scliimburilor 
de oameni de știință, cadre di
dactice, oameni de cultură și ar
ta, ziariști, precum și organiza
rea reciprocă de expoziții, schim
buri de formații artistice etc- 
Tratativele s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

VIENA. — Delegația de zia
riști romîni, condusă de Eugen 
Barbu, redactor șei al revistei 
„Luceaiărui", care face o vizi
tă în Austria la invitația Ser
viciului federal de presa, a iost 
primită marți de vicecancela
rul Austriei, dr. Bruno Pitter- 
mann, care s-a întreținut cor
dial cu oaspeții romîni.

In aceeași zi, ziariștii ro
mîni au asistat la dezbaterile 
din Parlamentul austriac și au 
avut convorbiri cu membri ai 
Parlamentului.

BERNA. — La ambasada 
R.P.R. din Berna a avut loc, re
cent, un recital muzical, cu par
ticiparea artiștilor Vladimir Orlov 
și Dan lordăchescu.

Recitalul, la care au participat 
numeroși ambasadori și membri 
ai corpului diplomatic din Ber
na, funcționari superiori din De
partamentul politic, personalități 
ale vieții artistice și științifice 
elvețiene, ziariști, s-a bucurat de 
mult succes.

In Elveția artiștii romîni au 
înregistrat în studiourile radio 
din Basel și la Geneva, cu or
chestra Suisse-Romande, o serie 
de piese și arii de compozitori 
romîni " 
transmise 
vețianâ.

fi străini, care vor fi 
■ de radiodifuziunea el-

ATACURI 
PATRIOȚILORALE

SUD-VIETNAMEZI

SAIGON. — Corespondentul 
din Saigon al agenției Reuter a- 
nunță că începînd de duminică, 
mai bine de 1200 de patrioțz 
sud-vietnamezi fin sub foc per
manent baza aeriană americană 
de la Soc Trang, situată la 145 
de km sud-cest de Saigon. La 
această bază, scrie corespondentul, 
ie găsesc 40 de elicoptere, avioa
ne de luptă ți personal american. 
Potrivit unor cifre neoficiale, in 
urma atacurilor consecutive lan
sete în ultimele două zHe, 43 de 
soldați ai trupelor guvernamen
tale trimise ia sprijinul persene- 
lului anericen de la baza mrs- 
emurtisă ca fort bcs» m

Padfie-

DRAPELUL NAȚIONAL 
AL CANADEI

SITUAȚIE ANORMALA 
IN COMERȚUL 

SUD-AMERICAN

Comentariul zilei

Alegeri prezidențiale
in Italia

A stăzi se întrunește parlamentul italian 
271 pentru a alege pe noul președinte al 

republicii.
Sistemul desemnării președintelui prevede 

că este ales acel candidat care obține o ma
joritate de două treimi la primele trei scru
tine (și o majoritate simplă, dacă nu se a- 
junge la un rezultat și scrutinele se repetă) 
din cele 963 de voturi (320 senatori, 630 de- 
putafi yi 13 reprezentanți ai regiunilor auto
nome — cite trei din Sicilia Sardinia, Tren
to și Friuli Venezia Giulia și unul din Val 
dAorta>. La fiecare scrutin se pot prezenta 
noi candidați ți se pot forma noi coaliții 
pentru sprijinirea unui anumit candidat. Să 
amintim că Antonio Segni a fort desemnat 
m 1962 președinte după nouă tururi de 
scrutin.

De artă dată este vorba insă nu numai de 
o simplă aritmetică parlamentara, ci de un 
joc cv mai coi^ficat, care va răspun
de rn iiFfime outanfă la întrebarea dacă de- 
mocrat-crcftimi mt dispuți să sacrifice con
trolul prețedinfiei statului pentru a conso
lida formula guvernării bazată pe așa-numi- 
ta coaliție de centru-rtinga.

Prezența lui Antonio Segni în fruntea 
statului italian din 1962 pînă astăzi — după 
Einaudi și Gronchi — a reprezentat o ma
nifestare a continuității conducerii demo
crat-creștine. Acum, pentru prima oară de 
la înlăturarea post-belică a monarhiei, este 
pusă sub semnul îndoielii desemnarea unei 
personalități democrat-creștine ca președinte 
al Republicii. Semnificația majoră a alegerii 
șefului statului depășește deci cadrul unui 
singur partid, întrunirea Parlamentului trans- 
formîndu-se în ultimă instanță într-o înfrun
tare politică de prim ordin.

Se știe că partidele socialist, social-demo
crat și republican au opinat pentru prezen
tarea unui candidat unic în persoana actua
lului ministru de externe Giuseppe Saragat 
(care a candidat, de altfel fără succes, în 
1962). Dar între cele trei partide nu există 
un acord formal în acest sens, socialiștii lă- 
sînd pînă acum să se înțeleagă că dacă Sa
ragat nu va fi ales la primele tururi de scru
tin ei ar fi dispuși să sprijine un candidat 
democrat-creștin care ar fi de acord cu con
tinuarea coaliției de centru-stînga. Partidul 
democrat-creștin a oscilat la prezentarea 
candidatului între Bucciarelli Ducci, preșe
dintele Camerei, Tadiani, ministrul de in
terne și fost secretai general al Partidului 
democrat-creștin, Merzagora, care în calitate 
de președinte al Senatului a fost președinte 
ad-interim al statului și fostul premier 
G. Leone.

Marți a avut loc ședința grupului demo
crat-creștin din Camera deputaților și din 

așa-numitului 
„candidatului 

nu are o însemnătate prea mare 
pentru că în cazul cind acesta nu întrunește 
majoritatea de două treimi din voturi în 
primele trei scrutine, opoziția altui candidat 
nu este de fel exclusă. Situația este com
plicată de faptul că unele grupuri dizidente 
din Partidul democrat-creștin au indicat că 
nu sînt dispuse să sprijine fără rezerve

Senat pentru desemnarea 
„candidat oficial". Fixarea 
oficial"

„candidatul oficial", ci își vor adapta pozi
ția potrivit evoluției scrutinelor...

Alternativa care stă în fața democrat- 
creștinilor în ședința de azi a parlamentului 
este deosebit de delicată: dacă vor insista 
ca reprezentantul lor să fie ales președinte 
al statului, cu riscul de a prelungi la infinit 
tururile de scrutin, democrat-creștinii vor 
săpa inevitabil la temelia formulei de cen- 
tru-stînga, iar dacă vor accepta pînă la urmă 
candidatul partenerilor lor din coaliția gu
vernamentala, atunci vor mărturisi implicit 
că nu mai dețin controlul hotăritor în țară. 
Trebuie menționat că partidului democrat- 
creștin îi lipsesc 85 de voturi pentru a-și 
impune singur voința. Dilema nu este, după 
cum se vede, lesne de rezolvat, mai ales 
dacă se ține seamă că în rîndurile conduce
rii democrat-creștine s-a manifestat o vie în
grijorare pentru faptul că la alegerile admi
nistrative influența partidului a marcat o 
descreștere evidentă.

Cu aceasta nu se epuizează însă elemen
tele înfruntării parlamentare. Trebuie să se 
țină seamă că în condițiile dobîndirii unui 
spor constant de voturi la fiecare alegeri — 
atît parlamentare, cit și administrative — 
rolul Partidului Comunist în viața politică a 
Italiei capătă o pondere tot mai mare. De 
aceea punctul de vedere exprimat de grupul 
parlamentar comunist din Camera Deputați- 
lor și din Senat se bucură de o atenție deo
sebită.

Evident, dacă partidele de stingă partici
pante la coaliția guvernamentală ar fi prefe
rat actualei apropieri de Partidul democrat- 
creștin o colaborare cu Partidul Comunist, 
raportul de forțe în Parlament ar fi fost sub
stanțial modificat.

In actualul context al vieții politice italie
ne, părăsirea președinției de către Segni 
pune la încercare influența fiecărei grupări 
politice și incertitudini planează deocam
dată asupra rezultatului scrutinelor.

Z. FLOREA

Sesiunea Consiliului

ministerial IV. 4. Ț. 0.
htiâ capitala Franței apreciază actuala sesiune 
ca • -reuniune de rutină”. Aceasta denotă în- 
ripanțiSor față de adincirea crizei din cadrul ali

anței atlantice

Un grup de 23 de persoane, 
alcătuit din judecători, pro
curori și avocați de la Tri
bunalul din Frankfurt . 
Main, unde se judecă în 
prezent procesul intentat 
celor 20 de foști gardieni SS 
ai lagărului de concentrare 
de la Auschwitz, a sosit 
marți în fostul lagăr pentru 
a vizita ruinele uneia din 
cele mai groaznice uzine 
ale morții din timpul ocu
pației naziste a Poloniei, 
în fotografie: Sosirea gru

pului la Auschwitz

pe

,S'. U. A. i

Votul marilor
electori

LIMA. — Senatorul
Alberto Brcuse, care in preres! se 
afiă în capitala Republicii Perz. c 
apreciat ca nejustă situaîia în care 
țările de pe continental sud-oe- 
ricm aflate în curs de derrdiare 
trebuie sâ-și vîndd produsele Im 
țările dezvoltate din punct de 
vedere industria] la prețuri scăzu
te, cumpărind în schirzb Ea&rturi 
industriale la prej

P.KRIS 15 Ațerpres). — Marți 
------ . la Port Dau- 
pi,—y dm Paris, s-a deschis, sub 
prrșrc.-țLa KdxrisSuhri de externe 
ai Bdpex. Pad Henri Spaak, 
sesxaea de iama a Consiliului 
— —-----------N-A.T.O. La sesiune,
care va dura trei zile, iau parte 
45 de mîmștTi de externe, ai 
i: - a . r £:r. cele 15
țâri membre ale alianței atlan
tice.

IXpă cum s-a mai anunțat, 
aesinBea a fost precedată de o 
msersă actnitate diplomatică, în 
cadrul căreia au fost abordate 
c::cieme ce rar fi luate în dis
curi*?. Majoritatea observatorilor 
pcctid din capitala Franței, ca
lifică întrunirea actuală drept o 
.reuniune de rutină” a N.A.T.O., 
care na Va dace la rezultate 
spectaculoase. Acest fapt a fost 
e-^iniat, de altfel, și de secreta
ră general al N.A.T.O., Manlio 
Brasăo, în cadrul conferinței de 
presă ținută luni după amiază la 
Paris.

Ministrul de externe belgian, 
Paul Henri Spaak, a pronunțat 
an discurs caracterizat ca „mo
derat și conciliant". El a subli-

Ploile torențiale din ultimele zile, care au căzut în North Wales (Anglia) au creat o zonă 
inundată lingă localitatea St. Asoph. Inundațiile au dus la blocarea unor căi de acces și 

la mici alunecări de teren. In fotografie: Un aspect de la locul inundațiilor

niat necesitatea unor consultări 
politice mai strînse între miniș
trii N.A.T.O. și a sugerat ideea 
participării mai dese a acestora 
la reuniunile săptămînale ale 
reprezentanților permanenți. 
ceea ce privește forțele nuclea
re multilaterale, ministrul belgi
an a afirmat că țările mari pot 
avea preocupări diferite de cele 
ale statelor mici. în această ordi
ne de idei el a spus că țara sa 
nu intenționează ca, în actualele 
condiții, să participe la F.N.M. 
Spaak a declarat că este gata să 
se pronunțe pentru un „directo
rat atomic” în sinul N.A.T.O., 
dar nu și pentru un directorat 
politic.

în cuvîntul său, Paul Martin, 
ministrul de externe 
după ce a reafirmat 
nu intenționează să 
planul american al 
sugerat ca proiectele 
la forța nucleară să 
tul discuțiilor în cadrul alian
ței și nu în afara ei, așa cum se 
procedează în prezent.

Ministrul vest-german de ex
terne, Gerhard Schroder, a subli
niat în cuvîntarea sa că guvernul 
R.F.G. rămîne favorabil creării 
F.N.M. și este gata să examine
ze, în acest sens, orice fel de 
propuneri. în ceea ce privește 
reorganizarea N.A.T.O., Schro
der a afirmat că aceasta ar tre
bui să fie bazată pe integrare și 
să aibă drept scop „întărirea for
ței de descurajare". Au mai luat 
cuvîntul Giuseppe Saragat, mi
nistrul de externe al Italiei, și 
ministrul de externe turc, F. C. 
Erkin.

în ședjnța de după-amiază a 
luat cuvîntul secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk. El a pro
pus consultări mai frecvente în 
cadrul Consiliului Atlantic la 
eșalonul miniștrilor de externe. 
Reprezentantul american s-a re
ferit la contra propunerea bri
tanică de creare a unei forțe nu
cleare atlantice (F.N.A.) și a afir
mat că aceasta a „injectat for
țe noi“ planului inițial. Referin
du-se la starea actuală a alianței 
atlantice, Dean Rusk a cerut ca 
„puterile atlantice să nu-și slă
bească forțele" dezbinîndu-se.

Comentînd lucrările actualei 
sesiuni a N.A.T.O., agenția Fran
ce Presse scrie că rețin atenția 
consultările pe care Statele Uni
te le au cu aliații lor asupra pro
blemei forțelor multilaterale în 
încercarea de a scoate din impa
sul actual proiectul F.N.M.

Telefoto : AGERPRES

WASHINGTON 15 (Ager
pres). — Cei 538 de mari elec
tori ai Colegiului electoral 
s-au întrunit luni în capita
lele statelor S.U.A. precmm și 
la Washington (pentru distric
tul Columbia) cu scopul de a 
consfinți, potrivit prevederilor 
constituției americane, alege
rea lui Lyndon Johnson și a 
lui Hubert Humphrey în func
țiile de președinte și, respec
tiv, vicepreședinte al Statelor 
Unite.

Rezultatele votului erau cu
noscute de altfel dinainte. Cei 
486 de mari electori din 44 de 
state ale S.U.A., unde preșe
dintele Johnson a întrunit 
majoritatea voturilor la ale
gerile prezidențiale de la 3 
noiembrie, s-au pronunțat în 
favoarea candidatului parti
dului democrat, în timp ce 52 
de mari electori, reprezentînd 
cele șase state, unde victoria 
a fost obținută de senatorul 
Barry Goldwater, s-au întru
nit pentru a-și da 
candidatului învins.

Numărul marilor 
este proporțional în _ 
stat cu populația acestuia, co
legiul electoral (compus din 
538 mari electori) reprezen
tînd totalul senatorilor șt 
membrilor Camerei Reprezen
tanților. Statul New York, 
care are cea mai mare popu
lație, a prezentat și cel mai 
mare număr de electori — 43.

voturile

electori 
fiecare

In

al Canadei, 
că țara sa 

participe la 
F.N.M., a 

referitoare 
facă obiec-
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Procesul împotriva
Uniunii naționale

a studenților marocani
otrivit unei știri 
transmise din Rabat, 
procesul intentat 
Uniunii naționale a 
studenților maro
cani a fost din nou 
amînat — de astă

dată pentru un termen nepre
cizat.

Despre ce este vorba P Un 
„dahir" din 21 iunie a.c. nu au
toriză organizarea în asociații 
studențești decît a unor „persoa
ne înscrise de regulă într-o fa
cultate sau o altă instituție de 
invățămînt superior", deși prin 
tradiție fac parte din organiza
ția studențească și elevii colegii
lor și din cursurile superioare- 
Fe baza acestui decret procurorul 
general a dat un termen de 3 luni 
Uniunii pentru a se pune „în 
regulă" pe acest plan și, după 
cum relatează ziarul „LE 
MONDE", pentru a se „epura 
de tinerii activiști sau conside
rați ca atare, din consiliul dc 
conducere".

Totodată, potrivit afirmații
lor revistei ,JEUNE AFRIQUE", 
„în cadrul afacerii complotului 
din iulie, numeroși studenți, au 
fost fie arestați, fie anchetați". A 
urmat, la 4 septembrie, un nou 
decret care abroga un altul an
terior ce recunoștea Uniunii na
ționale a studenților marocani 
caracterul de utilitate publică. 
Apoi, după terminarea celui de-al 
IX-lea congres al Uniunii, pre
ședintele acesteia, Haloui, a fost 
arestat, eliberat și din nou arestat 
și acuzat de „atentat la siguran
ța statului" (și în consecință pa
sibil de pedeapsa capitală). Ulte
rior, în baza unei ordonanțe a 
judecătorului de instrucție, din 
15 septembrie, sediul Uniunii a 
fost percheziționat și continuă de 
atunci să fie ocupat de poliție.

In sfîrșit, la cererea procurorului 
regal, o „acțiune de dizolvare" a 
fost intentată împotriva acestei 
organizații studențești și proce
sul a fost fixat inițial pentru data 
de 21 octombrie, după care a 
fost amînat în patru rînduri.

Deși autoritățile își bazează a- 
cuzarea împotriva organizației 
studențești pe nerespectarea „da- 
hirului" din 21 iunie, opinia pu
blică marocană nu consideră a- 
cest fapt ca un motiv real al 
urmăririlor judiciare și extrajudi
ciare la care e supusă Uniunea 
naționala a studenților marocani 
ca și președintele ei, Ahmed 
Haloui, student în drept la Uni
versitatea din Rabat. Cu atît mai 
mult cu cit însăși instanța a tre
buit să ia notă de faptul 
că statutele organizației, în con
formitate cu legislația în vigoare, 
au fost depuse la forurile com
petente și, în cele din urmă, a 
dispus noua amînare a procesului 
pentru „completări". După cum 
se consideră în cercurile pro
gresiste marocane, ceea ce de
ranjează autoritățile de la Ra
bat par să fie luările de atitu
dine ale Uniunii naționale a stu
denților marocani în legătură cu 
problemele social-economice ale 
țării.

Iată de ce, abordînd tocmai 
sub acest aspect problema perse
cuțiilor la care e supusă Uniu
nea irațională a studenților ma
rocani, cotidianul parizian „LE 
MONDE" ajunge la concluzia 
că prin ele „guvernul de la Ra
bat dorește, pe cale judiciară, să 
intimideze organizația studen
țească și să obțină de la ea, dacă 
nu o depolitizare totala, cel puțin 
o scădere a «tonus»-ului său 
combativ".

I. C.
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