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Construcții noiSTAN ȘERBAN : „Socotesc că pregăti-TUDORACHE de la coopera
rea mea dinainte de a fi recomandat nov, regiunea Brașov

producției
de lapte și carne

la

Delimitarea circumscripțiilor electoralein cele

\ Proletari din toate țările, uniți-văl

pentru Sectorul zootehnic m-aajutat să 
devin un bun crescător de animale"

ÎN DISCUȚIA TINERILOR ZOOTEHNIȘTI

Căile creșterii

MARIA
tiva agricolă de producție din comuna 
Baciu : „Aurica are dreptate ; chiar eu 
o voi ajuta să se pregătească pentru 

profesia de îngrijitoare de păsări"

recepționate
in tot mai multe localități

MIRCEA ONȚEANU, secretar al comi
tetului U.T.M. de la G.A.S. Blejești:

„Vă invităm să veniți și la noi in
tr-un schimb de experiență în perioada 
cînd animalele sînt scoase la pășunat, 

de exemplu"

n comuna Blejești, raionul Videle, a avut loc de 
curînd un schimb de experiență între tinerii îngri
jitori de animale din cîteva cooperative agricole 
de producție învecinate : Crevenicu, Roata, Baciu, 
Cosmești, Blejești și Purani. O întUnire utilă, cu 
prilejui căreia îngrijitorii de animale și-au împăr
tășit unii altora, metodele bune de muncă, au dis-

utat despre activitatea lor și despre ceea ce mai trebuie să fa- 
ă fiecare în scopul ridicării producției. Din dezbaterile care au 
vut loc în sala căminului cultural din comuna gazdă, s-au des- 
irins cîteva probleme importante, pe care le prezentăm 
:e urmează:

►e cine recomandam 
â lucreze în sectorul 

zootehnic

create 
cărora

măsura posibilităților 
numai acei îngrijitori 
le place această meserie, care

carii, de 15 zile, organizate 
G.A.S. Prin rotație, vor fi tri
miși in continuare și ceilalți. 
Acum, toți urmează cursurile 
învățămintului agrozootehnic. 
Nu întîmplător acești tineri 
sint fruntași. Iată ce spunea 
despre ei Constantin Crăciun, 
brigadierul zootehnist din Pu- 
rani :

— Sîntem mulțumiți de re
zultatele muncii tinerilor în
grijitori. Ei lucrează cu trage
re de inimă, învață mereu, 
sînt disciplinați. în unele sec
toare s-au obținut producții

in scurt timp oameni de bază 
la locul lor de muncă.

Aprecieri asemănătoare des
pre munca tinerilor au făcut 
și alți vorbitori din cooperati
vele agricole de producție din 
comunele Blejești, Baciu ș» 
Cosmești.

Inginerul agronom Stelian 
Dănescu, din cooperativa agri
colă gazdă, a arătat că și tine
rii îngrijitori de animale de 
aici au rezultate bune în mun
că. Anul trecut, la lapte s-au 
realizat, peste prevederi, mai 
mult de 80000 litri. S-au

tineretului
Organ Central al
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In drum spre Cetatea Rîș- ‘

• IAȘI (de la coresponden
tul nostru).

în primele zile din noul an, 
29 de familii din Bîrlad s-au 
mutat în locuințe noi. Acestea 
s-au adăugat celor 176 de a- 
partamente pe care construc
torii de aici le-au dat în folo
sință în anul 1964. Acum con
structorii bîrlădeni execută 
lucrările de finisaj la alte 50 
de apartamente și fac pregă
tiri în vederea începerii a 3 
blocuri din noul cartier cu
prins între străzile Karl Marx, 
Republicii și Cetinei.

o GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

Pe strada Galați din orașul 
Brăila a fost dat în folosință 
un nou și modern complex co
mercial. Noul complex dispu
ne de magazine ca : mercerie, 
galanterie pentru bărbați și 
femei, tutungerie și difuzarea 
presei, un magazin alimentar 
și altele. Zilele acestea, în ca
drul noului complex va mai 
intra în funcțiune și un res
taurant.

în cuvintul său, tovarășul 
lumitru Chivu, vicepreședinte 
1 Consiliului agricol raional 
Țdele, invitat la această întîl- 
iire, a arătat că în sectoarele 
ootehnice ale unităților agri- 
ole socialiste din raion lu- 
rează un mare număr de ti- 
leri. Aportul lor la creșterea 
,reducțiilor de lapte, carne, 
înă și ouă este apreciat de 
ceilalți țărani cooperatori. To
varășii din Blejești, Purani și 
losmești care au luat cuvîntul 
a consfătuire au arătat că la 
i organizațiile U.T.M. acordă 
nultă atenție recomandării și 
iregătirii tinerilor pentru a 
ucra în sectorul zootehnic. 
Alegerea cu atenție a celor ce 
vor deveni crescători de ani- 
nale este deosebit de impor- 
antă. Pot obține producții pe

ÎNSEMNĂRI de ea consfătuirea organizată
DE COMITETUL RAIONAL VIDELE AL U. T. M

&

manifestă continuu interes 
pentru îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale. La Purani, 
de exemplu, au fost recoman
dați în ultimii doi ani pentru 
a lucra la fermele de animale 
22 de tineri. După ce au în
ceput noua meserie, tinerii au 
fost ajutați de organizația 
U.Ț.M. să-și ridice nivelul pro
fesional. La propunerea comi
tetului U.T.M., conducerea coo
perativei agricole de producție 
a trimis pe unii dintre ei la 
cursurile de ridicare a califi-

bune. Anul trecut, de exem
plu, s-a realizat pe cap de vacă 
furajată cu 200 litri de lap- 

•te mai mult de cît era planifi
cat. S-a înregistrat un spor 
zilnic în greutate vie la tine
retul porcin de 600 grame, 
în loc de 500 cite era prevăzut. 
La păsări și ovine am avut, 
de asemenea, depășiri de pro
ducție. Tineri ca Marin Bodea, 
Ion Șerban, Gheorghe Bătrî- 
nu și alții, recomandați de or
ganizația U.T.M., au devenit

livrat statului peste 200 de 
porci grași, 1 000 de păsări, un 
număr însemnat de ovine și 
bovine și peste 33 000 de ouă. 
Cu Marin Ciobanu, Ion Dobri- 
șan, Ion Ciobanu și alții, care 
sînt prezenți aici în sală, orga
nizația de bază U.T.M. de la 
noi se poate mîndri. Ei și-au 
însușit bine meseria de-a lun
gul celor 3—4 ani de cind lu
crează aici.

— Și la noi, la Crevenicu. 
lucrează mulți tineri. Dintre ei 
23 sînt utemiști — spunea

Aurei Lungu. secretarul comi
tetului U.T.M. Anul acesta am 
mai recomandat ittcă 1 
Pe fiecare dintre ei u 
pregătit cu două, trei I 
inte. De exemplu, pe cei c 
care discutasem despre trece 
rea lor în această muncă 
tr-un viitor apropiat, i-am 
tuit ca în timpul lor libe 
meargă la grajduri și să- 
jute la diferite treburi pe 
grijitorii cu mai multă expe
riență pentru ca să se famili 
arizeze cu programul de lu 
cru. De asemenea, 
comandăm să citească 
cărți și broșuri mai ușoare. 
La sfîrșitul acestei perioade, 
pe temeiul observațiilor făcute 
de îngrijitori, cel care ur
mează să fie recomandat e 
supus unui examen.

— E o metodă bună — sus
ține Alexandru Soșa. secreta
rul organizației U.T.M. din 
sectorul zootehnic de la coo
perativa agricolă de producție 
din comuna Roata. La noi, 
acum cîteva luni au fost nu
miți să lucreze la ferma de 
vaci încă trei tineri. Curînd 
insă ne-am dat seama că nu-i 
prea trage inima să facă trea
bă. Deși i-am ajutat, totuși ei 
au plecat.

— Așa este — confirmă si 
Marin Stamate. îngrijitor de

-

N. BARBU
I. TEOHARIDE

tConunuc’-e sr. peg.

a cineclubul studenților clujeni
CLUJ. — (de la 
respondentul nos- 

■u):
Nu de mult, meni

rii cineclubului stu- 
ențesc din Cluj au 
talizat cel de-al 
-lea jurnal de la in- 
eputul activității, 
urnalul cuprinde as
pecte din munca stu
denților clujeni la 
ursari, la bibliotecă, 
iboratoare, prezintă 
magini de la cele 
lai interesante acti- 
•ități in cadrul cercu

rilor, activitatea for
mațiilor artistice. In 
prezent, membrii ci
neclubului lucrează 
la un film artistic in
titulat JJin viața 
studenților clujeni*, 
care ca dura peste 
60 de minute, la 
jurnalul studențesc 
nr. 9 și la un film în 
care vor prezenta ac
tivitatea ce se desfă
șoară la Casa de cul
tură a studenților. Pe 
lingă munca de 
creație, membrii ci

neclubului participă 
la numeroase expu
neri despre cinema
tografie, la intilniri 
cu cineaști, schim
buri de experiență 
etc. In ultimul timp, 
s-au prezentat 10 ex
puneri, a avut loc un 
schimb de experien
ță cu studenții din 
Timișoara, și au par
ticipat la o seară cul
turală organizată de 
cinedubul din Cim- 
pia T urzii.

TELEGRAMĂ
Tovarășului LIU ȘAO-ȚI 

Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului permanent al 

Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LA1 
Premierul Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Chineze

Pekin

Stimați tovarăși,

în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro- 
tîne, al Consiliului de Miniștri, al poporului romîn și al nostru 

.ersonal, vă transmitem sincere felicitări cu prilejul alegerii 
ovarășului Liu Șao-ți ca președinte al Republicii Populare 
Ihineze și a tovarășului Ciu De în funcția de președinte al Co- 
nitetului permanent al Adunării Reprezentanților Populari din 
ntreaga Chină, precum și a numirii tovarășului Ciu En-lai ca 
iremier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chinezg.

Folosim acest prilej pentru a transmite poporului chinez 
aldele noastre urări să obțină mari și noi realizări în opera 
e construire a socialismului în patria sa, iar dv. personal vă 
orim, dragi tovarăși, multă sănătate și succes în îndeplinirea 
arcinilor de înaltă răspundere ce v-au fost încredințate.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre 
lepublica Populară Romînă și Republica Populară Chineză să 
e dezvolte continuu, spre binele ambelor popoare, al cauzei 
ocialismului și păcii în lume.

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ

Președintele 
Consiliului de Stat 

Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

pentru alegerile de deputați
in Marea Adunare
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De curînd, la Deva, Tg. Mu
reș, Corbeni și Focșani au in
trat în funcțiune stațiile pen
tru retransmiterea programu
lui central de televiziune. No
ile stații deservesc, de aseme
nea, orașele Hunedoara, Alba 
Iulia, Hațeg, Mediaș, Tîmă- 
veni, Sighișoara, Făgăraș, 
Curtea de Argeș, precum și 
alte localități situate pe o rază 
de circa 60 km.

In prezent, în întreaga ța
ră există peste 330 000 pose
sori de televizoare, cu aproa
pe 100 000 mai mulți fată de 
începutul anului trecut La 
sporirea numărului deținăto- 
rilcr de televizoare a contri
buit construirea a 10 stații 
de televiziune principale, 18 
stații de retransmisie situate 
în diferite regiuni și fabrica
rea de televizoare in țară. A 
fost, de asemenea, construită 
rețeaua '.miilor magistrale de 
radierele*, care a permis rea- 
! . zarea schimbului de progra
me de televiziune cu sistemul 
Interviziunii și Euroriziunii.

lAgerpres)

Cel mai tinăr dintre toți (al doilea din dreapta), inginerul Cepleu este sufletul tehnic al echipei de muncitori pe care o- conduce
Foto: ORESTE PLECAN
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 irita într-o uzină,
i oricare dintre uzi

nele noastre, îți re
levă dragostea de 

j muncă, de creație, 
a colectivului.

La „Grivița ro-. 
șie" — uzină cu vechi tradiții 
revoluționare și cu nume
roase înnoiri tehnice — aceste 
prețioase coordonate etice ie 
constați cu ușurință in faptele 
muncitorilor, vîrstnici și tineri, 
indiferent dacă este vorba 
de îndeplinirea exemplară a 
unor sarcini curente, de învă
țătură sau de modul de a răs
punde unor chemări firești în 
orice colectiv de muncă.

„Avem băieți buni, minunați3 
spunea unul dintre tovarășii 
mai vîrstnici. care conduc uzi
na, referindu-se la tineretul 
care muncește aici. Și, ca 
primă exemplificare, ni s-a 
arătat în secția vagoane un 
dispozitiv care seamănă cu 
o ramă de dimensiuni aprecia
bile, a cărui denumire („dispo
zitiv de sudat boghiuri in orice 
poziție") poate nu spune prea 
mult, dar care, urmărit în pro
cesul de producție, în compara
ție cu îndeplinirea aceleeași 
munci fără el, își dezvăluie 
niște calități cu totul remarca
bile. Pentru fiecare centimetru 
de sudură, piese mari de cîteva 
tone erau manevrate, întoarse

pe o parte sau pe alta, cu o 
macara rulantă, fapt care ce
rea mult timp și — trebuie spus 
— nu reușea întotdeauna să a- 
sigure calitatea cea mai bună. 
Astăzi, cu noul dispozitiv se lu
crează extrem de comod (ceea 
ce in primul rind influențează 
asupra calității!). evitîndu-se

tiv, la fel de important („dispo
zitiv pentru rotit cadru boghi
uri") realizat tot de ei. Sint dis
pozitive noi, neiolosite încă în 
nici o altă uzină din țară care 
construiește asemenea piese 
pentru vagoane. In 1964 au fost 
experimentate pentru prima 
dată, făcind să crească produc-

unor oameni din uzină. Apara
tele înlocuiesc nu numai munca 
manuală a „tăietorilor cu fla
cără", folosiți înainte, dar și 
toate operațiile de prelucrare 
care se făceau acestor piese, 
întrucît precizia tăierii este 
milimetrică. Un calcul simplu: 
numai prelucrarea longeronului

sînt în primul rînd nu numai 
dispozitivele create de ei, ci 
însăși pasiunea, spiritul de dă
ruire, dragostea lor pentru u- 
zina în care lucrează.

Important de subliniat ni se 
pare faptul că cei mai mulți 
dintre acești oameni nu au pri
mit, neapărat, o sarcină de

TINERII CRESC

ODATĂ CU UZINA
cheltuieli inutile de timp, de 
energie.

De unde a fost adus acest 
dispozitiv ?

Nu s-a adus de nicăieri, a 
fost „inventat* aici, în secție, 
ne spune maistrul Gheorghe 
Bădoiu și ne arată doi munci
tori — unul de 25, altul de 38 
de ani — Dumitru Neacșa și 
Gheorghe Mitran. Ei sînt auto
rii. Mai alături, un alt dispozi-

tivitatea muncii în atelier cu 
circa 20 la sută.

In același atelier, trei apa
rate cu denumiri strict tehnice 
(„aparate pentru debitat piese 
boghiuri prin copiere cu flacă
ră oximetalică“) în stare să 
croiască — în cel mai bun sens 
al cuvintului — table de fier 
groase de cîțiva centimetri ur
mărind automat un model foar
te complicat. Sînt și ele creația

boghiului cerea anual o muncă, 
la o mașină specială, de circa 
10 000 de ore, iar economiile 
de metal și alte materiale rea
lizate prin folosirea acestor a- 
parate a echivalat, în 1964, 
cu suma de 300 000 lei.

Autorii aparatelor sînt și 
dintre cei foarte tineri și din
tre cei mai vîrstnici specialiști, 
dar, ca și în cazul celorlalți ci
tați mai înainte, remarcabile

a găsi acele soluții noi, 
originale în rezolvarea a- 
celor probleme tehnice. Ideea 
a răsărit din dragostea pen
tru muncă, din spiritul de 
răspundere cu care fiecare pă
șește în uzină. Forța de inerție 
a fost învinsă de o altă forță 
si anume de legătura omului cu 
fabrica sa, de relația dintre 
om, luat la singular, și sarcinile 
mari ale colectivului.

Tinerilor Ie este dragă Grrvi- 
ța lor. Citești acest adevăr pe 
chipul fiecăruia dintre cei cu 
care stai de vorbă.

Remarcabil ni se pare în a- 
cest sens portretul etico-profe- 
sional al inginerului Stelian Cep
leu care — la 24 de ani, adică 
după o vechime de nici doi ani 
în producție — se remarcă 
printre specialiștii cei mai preo
cupați de problemele de pro
ducție, de uzină și de sarcinile 
ei. Cind l-am văzut prima dată 
am crezut că este vorba de o 
glumă: tînărul inginer pare încă 
un licean dintr-a Xl-a. Nici 
argumentul că a terminat Poli
tehnica cu media generală 
„zece" nu-ți dă posibilitatea să 
te impresionezi, atîta timp cit 
el mai pare încă un adolescent. 
Dar primele impresii îți sînt 
răsturnate de niște fapte, deloc 
spectaculoase, dar atît de „gre
le" incit te dai bătut; în sec
ția in care lucrează, în numai 
cei doi ani de la absolvirea fa
cultății, Cepleu a adus modifi
cări de-a dreptul remarcabile 
la aproape întreg utilajul unor 
ateliere. Mai întîi, șapte ma
șini importante, care „mergeau 
și nu mergeau", au fost puse 
Ia punct de el și de alți cîțiva

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a lll-a)



Contribuții la un schimb
de experiență Seri de popularizare

n timp de doi ani, 
pentru cele aproa
pe 1 000 de spec
tacole prezentate 
in oraș, în turnee, 
munca actorilor 
de la Teatrul de

Stat din Tg. Mureș a fost răs
plătită cu aplauze de peste 
300 000 spectatori.

Pornind de la aceste rezul
tate, care includ fără îndoia
lă și acumularea unei bogate 
experiențe, am invitat colec
tivul artistic al teatrului să 
ia cuvîntul în cadrul „Dialo
gului la Scenă deschisă" pentru 
a afla ce se întreprinde în 
acest colectiv pentru creșterea 
tinerilor actori.

RESPECT FATA 
DE SPECTATORI

— Cind am terminat insti
tutul — în 1962 — mărturisea 
tînăra Camelia Zorlescu — am 
ales Teatrul de Stat din Tg. 
Mureș. Am găsit un teatru cu 
profil bine conturat, în care 
nu mi-a fost greu să mă inte
grez. Socotesc unitatea unui 
colectiv, spiritul de colabora
re, drept condiții esențiale 
pentru dezvoltarea tinerilor 
actori.

Cum s-a ajuns aici ? Iată ce 
spune actrița Tonai Bella, care 
de 15 ani apare pe această 
scenă :

— Pasiunea actorilor tineri 
și vîrstnici, dorința lor de a 
realiza spectacole pe măsura 
exigenței publicului s-au con
jugat cu îndrumarea primită 
de la personalități remarca
bile ale scenei, printre care 
Tompa Nicolae, maestru eme
rit al artei — directorul tea
trului și regizor, Kovacs Gyor
gy — artist al poporului, Delly 
Francisc și Koszgi Margit, ar
tiști emeriți, Antal Constan
tin, profesor la Institutul de 
teatru.

Aș mai aminti faptul că, 
dacă la noi nu se poate vorbi 
de „stil vechi" (al vîrstnicilor) 
și „stil nou" (al tinerilor) 
acest lucru se datorește în 
cea mai mare parte stabi
lității colectivului. Cel mai 
mare neajuns pentru dezvol
tarea unui teatru este, după 
părerea mea, fluctuația ca
drelor. O asemenea problemă 
nu se ridică la noi.

—- Intr-adevăr așa stau lu
crurile — continuă directorul 
teatrului, Tompa Nicolae. Ac
torii s-au legat de teatru, țin 
la prestigiul său și de aici 
cred eu că izvorăște exigența 
pentru spectacol și respectul 
față de spectatori. De altfel, 
respectul pentru spectatori în
cepe cu exigența în alegerea 
repertoriului.

— Colectivul nostru, spune 
Tonai Bella, a abordat piese 
grele, de valoare. Din drama
turgia originală secția ma
ghiară a ales piese care ce
reau eforturi deosebite : „D’ale 
Carnavalului", „Citadela sfărî- 
mată". O metodă cu bune re
zultate cred că este colabora-

Foto : AGERPRES
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Noul complex comercial din 
șoseaua Olteniței

Intre 1 februarie — 1 
martie

Bogată activitate

Editurii muzicale

(Agerpres)
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„Luna cărții 
la sate"

Largă acțiune de masă deve
nită tradițională, „Luna cărții la 
safe" se va desfășura și în acest 
an între 1 februarie și 1 martie, 
urmărind ca și la edițiile prece
dente o mai bună popularizare 
a cărții la sate.

Pe agenda „Lunii cărții la 
sate“ sînt înscrise numeroase 
manifestări. 80 de scriitori din 
Capitală și-au anunțat intenția 
de a se întîlni cu acest prilej cu 
cititorii de la sate. Au fost pro
gramate peste 120 asemenea în- 
tilniri între redactori de edituri 
cu cititori și numeroase manife- 
■tări similare între inginerii a- 
gronomi și membrii cooperative
lor agricole de producție. In că
mine culturale, școli, unități a- 
gricole socialiste, întreprinderi 
forestiere, se vor organiza seri 
literare, simpozioane, procese li
terare, prezentări de cărți, recen
zii, concursuri, sărbători ale căr
ții. Se vor înființa noi librării, se 
vor amenaja bazare și standuri 
permanente precum și expoziții 
de cărți cu vînzare.

Pregătirile pentru buna desfă
șurare a acestei ample manife
stări au început de mult. Edi
turile au anunțat peste 130 de 
lucrări care vor fi difuzate în 
această perioadă cu prioritate 
pentru sate. Pentru populariza
rea cărților aflate în librării și 
biblioteci, editurile tipăresc ma
teriale de informare a cititorilor 
în peste 400 000 exemplare, iar 
Centrocoop — în circa 300 000 
exemplare. Se editează afișe, ca
taloage, buletine, foi volante, 
prospecte, semne de carte etc. 

(Agerpres)

rea strînsă între autori și re
gizori la punerea in scenă a 
spectacolelor.

Conlucrarea cu scriitorii 
Kiss Laszlo și Kovacs Dezso 
la piesa „Furtună în munți" 
— distinsă cu Premiul de Stat 
(regia Tompa Nicolae și Szabo 
Lajos), cu Siito Andras in ca
zul piesei ,.Nuntă la castel" 
(regia Kovacs Gyorgy), cu 
Szabo Lajos la piesele „Refu
giul" și „Cuib familiar" a dus 
la perfecționarea jocului acto
rilor și chiar la Îmbunătățirea 
textului dramatic. Rezultatul ? 
La noi fiecare din aceste pie
se a atins cite 100 de spec
tacole.

DESPRE ROLURI MARI 
ȘI MICI

Un rol mare nu înseamnă 
numai Desdemona, Horațiu, 
Blanche. Un rol „mic" devine 
mare cind creezi cu adevărat, 
cind spectatorul simte că nu 
mai ești tu, ci cel pe care-1 
întruchipezi.

— Nici un rol nu este prea 
mic — a confirmat cele spuse

DIALOG
LA SCENĂ 
DESCHISĂ

de alți colegi, Mihai Dobre. 
Sînt desigur și tineri care se 
simt „jigniți" să facă figura
ție. Eu socotesc că am avut 
multe de învățat jucînd pe 
lingă actori cu mare experien
ță. Cu aceeași plăcere cu care 
joc acum, am făcut figurație 
în „Dacă vei fi întrebat" șj 
„Minciuna are picioare lungi". 
Colegul meu Vasile Vasiliu a 
făcut figurație în „Jocul de-a 
vacanța".

Roluri „mari" ! — Cum
trebuie înțeles acest termen ? 
De bună seamă, așa cum ară
ta Mihai Dobre. Dar din pă
cate, mai întîlnești — desigur 
cazuri izolate — și actori „de 
zi". Aceștia sînt în stare să 
vorbească numai ca să te con
vingă că sînt geniali, că numai 
ei trebuie să primească rolul 
principal. Uneori, pun atîta 
patos în ce spun, incit reușesc 
să te convingă. Dar seara, cind 
s-a ridicat cortina, constați că 
„geniul neînțeles" nu face doi 
bahi. In teatru, mai mult ca 
oriunde, trebuie să înveți 
— spunea tovarășul Tompa. 
Scena te așteaptă, cu piese 
sau operete. Aici trebuie să 
adaug — unii tineri din ace
lași teribilism ignoră opereta, 
îmi amintesc ce spunea Cer- 
kasov despre pregătirea acto
rilor : „Am dansat, am rîs și 
am cîntat în operetă și in 
circ"... E o replică pe care aș

In cursul acestui an văd lu
mina tiparului un număr spo
rit de titluri din domeniul 
muzicii — al istoriei, estetic.: 
și criticii muzicale. Printre lu
crările înscrise în planul Edi
turii muzical b se numără 
„Școlile naționale" de Zeno 
Vancea, „Marile epoci ale is
toriei muzicii" de George 
lan, „Portrete muzicale" 
Eugen Speranția, „Muzica 
rală romînească" de Doru 
povici, volumul II al colecției 
„Studii de muzicologie și fol
clor", „Cvartetele lui Beetho
ven' de Tudor Ciortea, „Con
tribuții la istoria muzicii ro- 
mînești" de Cristian Ghenea. 
„Contribuții la estetica muzi- 

dori s-o dau și unor actori de 
la noi care se feresc de școala 
operetei. Aș mai vrea să amin
tesc importanța dublurilor și 
nu găsesc nici o justificare ce
lor ce socotesc că dublura are 
sarcini reduse. Unii dintre ti-> 
nerii actori nu-și dau suficient 
de bine seama ce înseamnă 
pentru teatru o dublură ta
lentată. Bineînțeles, e necesa
ră o permanentă grijă pentru 
ca actorul să nu rămină nu
mai la faza de dublură.

CÎTEVA PROPUNERI
-— S-ar putea face și mai 

mult — au intervenit Camelia 
Zorlescu și Ion Chițoiu. Ar 
trebui să se organizeze un 
cerc profesional la Institutul 
de teatru din Tg. Mureș, în 
cadrul căruia să facem mișcare 
scenică, improvizație, dans, 
scrimă, dicție.

Pe lingă aceasta, o legătură 
mai vie, mai activă cu perso
nalități regizorale din alte tea
tre, din teatrele Capitalei, ar 
contribui la creșterea calității 
spectacolelor noastre. In ce ne 
privește, teatrul nostru, cu o 
secție foarte tînără, așteaptă 
cu multă bucurie asemenea 
personalități. Tov. Mercus a 
regizat spectacole bune, dar 
se simte nevoia unui prim re
gizor. Pentru noua stagiune 
s-au încheiat contracte cu Mi
hai Dimiu, Marietta Sadova, 
Crin Teodorescu. Important 
este ca acestea să se respecte.

— Există o problemă foarte 
importantă pentru creșterea 
tinerilor actori — a spus Zeno 
Fodor: legătura permanentă 
cu foștii profesori. Ochiul ex
perimentat care i-a urmărit 
de-a lungul celor 4 ani de fa
cultate, văzîndu-i pe scenă 
poate remarca succesele sau 
corecta greșelile. Maestrul 
Costache Antoniu arăta în ar
ticolul publicat că există acest 
obicei în practica institutului. 
Am dori ca profesorii să vină 
și în cadrul teatrului nostru, 
să organizăm discuții cu tine
rii actori. Ideal ar fi ca dînșii 
să pună în scenă unele piese. 
Ne-ar folosi, incontestabil, 
mult.

— Presa — arătau Camelia 
Zorlescu și Ion Chițoiu, se 
ocupă prea puțin de noi. Am 
jucat prost, să ne critice ; am 
jucat bine, să ne laude. Avem 
nevoie de acest ajutor.

_— Dorim ca presa centrală 
să scrie și despre spectacolele 
noastre și atunci cind nu a- 
vem premiere pe țară (Zeno 
Fodor).

— Să reluăm cîteva spec
tacole bune cu care să ne pre
zentăm pe scenele Bucureștiu- 
lui (Mihai Dobre).

— Ar fi utilă — și despre 
acest lucru s-a discuta 
în presă — înființarea 
teatru republican la Bui 
pe scena căruia să se p 
actori din întreaga tar 
organiza astfel și un i 
de experiență de o excepțio
nală însemnătate (Valentino 
Dain, Scarlat Nicolae-.

LIDLA POPESCU

...
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cii" de Pavel Apostol, o nouă 
ediție din lucrarea lui Octa
vian Lazăr Cosma — „Opera 
romanească". Va fi continuată 
seria istoriei muzicii univer
sale — începută cu volumele 
de istorie a muzicii de Gru
ber — cu secolele XVIII — 
XIX și XX și va fi tipărit un 
ghid al muzicii de operă. Se 
va traduce studiul lui Richard 
Wagner „Opera și drama" și 
opiniile estetice ale marelui 
muzician francez Claude De
bussy, consemnate în cartea 
„Dl. Croche-Antidiletant*.

Vor apare, de asemenea, lu
crări de autori romînî cu ca
racter monografic, în care va 
fi prezentată viața și activita-

La căminul cultural

• •

DIN POȘTA la cămin se organizes

datorită mal 
temeinic arg

la vietatea monoceluls 
om fiind, 
didactice,

a științei

DE IERI

160 tone de cărbune
peste plan

★

Minerii bazinului Schitu Go
lești — regiunea Argeș — con
tinuă șirul succeselor obUnute 
in anul care a trecut.

In primele zile ale anului 
1965. minerii din sectoarele 
Godeni. Foenari. Berevoești <■ 
Jugur au dat peste plan !6O 
tone de cărbune.

Acest succes — spune unul

Premiere teatrale

la Timișoara
premiere 
1965 la 

timișorene 
ioc în cea

Primele 
ale anului 
teatrele 
vor avea 
de-a doua jumătate a 
lunii ianuarie. Ere se 
anunță a fi intere
sante.

Astfel, la Teatrul 
de Stat din Timișoara, 

Artiștii amatori se pregătesc
pentru concurs

tea unor compozitori și inter- 
preți romîni și străini. în tra
ducere vor mai apare lucrările 
..Richard Strauss" de cunos
cutul muzicolog german Ernst 
Krause, cunoscuta lucrare a 
lui Albert Schweitzer referi
toare la J. S. Bach, „S. Rah- 
maninov" de I. Bajanov, eseul 
„Lully" și volumul IV din ci
clul dedicat vieții și operei lui 
Beethoven, „Marile epoci cre
atoare" de Romain Rolland.

Editura va continua, de a- 
semenea, să publice librete ale 
celor mai cunoscute opere din 
literatura universală și ro
mînească. 

♦

din șefii de brigăzi. Nicolae 
Con stan tin eseu — se detoreste 
gradului de mecanizare a au- 
neloi condițiilor de muncă 
create, precum și preocupăm 
fiecăruia pentru însușirea teh
nicii noi.

ION B- MARGESCl 
tehnician

LADISLAV 
DUNAJECZ 

profesor

wdentă — cor prezenta diferite 
piere ele dramaturgilor contempo
rani. La Biertan ți Moșna se pre- 
•itește punctul culminant" de 
Gh. Vlad, la Axente Secer se re
peți intens, paralel, piesa intr-un 
act „La revedere, Viktoria" de 
Ludovik Bruckstein și piesa in 3 
acte „Grădina cu trandafiri" de 
Andy Andries. In alte localități 
'Copța Mică, Valea Lungă) se 
pregătesc montajele literare „Te 
slăvim partid iubit" și „Treptele 
istoriei".

In ajutorul formațiilor artistice 
de amatori, teatrul popular din 
Mediaș a prezentat mai multe 
spectacole în comunele raionu
lui. urmate de discuții între oas
peți și gazde.

MARCEL GRIGORIU 
activist cultural

corespondenții din școli
Continuăm dialogul cu cei care 

scriu ziarului nostru despre viața 
școlilor, consemnînd reușitele 
unora și sugerîndu-le altora mo
dalități care, aplicate, îi vor aju
ta să devină corespondenți activi.

Inamicul nr. 1 
— mediocritatea

La școala din Ghelar s-a des
fășurat nu de mult un proces ne
obișnuit. Introdusă în boxa acu
zaților, „nota 5“ a fost supusă 
celui mai aspru rechizitoriu. Sen
tința : condamnarea fără drept 
de apel. Buicu Dumitru ne 
informează însă că procesul, 
n-a însemnat decît începutul 
— tirul pregătitor de artilerie, 
al unei largi ofensive împotriva 
pregătirii superficiale, a automul- 
țumirii și a mediocrității, consi
derate inamic comun și inamicul 
nr. 1. Consfătuiri speciale, adu
nări U.T.M., programe satirice 
ale brigăzii artistice au însemnat 
tot atîtea lovituri date aceluiași 
inamic care s-a retras pe alocuri 
dar nu e încă înfrînt.

Profesorul Gheorghe Briotă de 
la Școala medie din Sfîntu 
Gheorghe, preocupat și el de a- 
ceeăși problemă a limitării note
lor „de plutire", mediocre și sub
mediocre, ne semnalează o situa
ție deseori pierdută din vedere. 
Din cei 86 de corijenți ai școlii 
din Sf. Gheorghe, 81 au promo
vat ulterior cu medii de 5 și 6. 
Ceea ce nu dovedește o reme
diere de fond a situației loi pro
fesionale și obligă, în orice caz, 
la o atenție specială față de e- 
voluția foștilor corijenți. Altmin
teri nu este exclus riscul repe
tării situațiilor. O acțiune inte
resantă menționată în aceeași 
scrisoare: un schimb de experi
ență pe tema, „Cum învăț eu".

Stabilirea inamicului nr. 1 —

Dans din spectacolul muzi- 

cal-coregrafic „Tinerele" —

noua premieră

lui artistic

a Ansamblu-

al C.C.S.

Foto : AGERPRES

ln Editura 
politică
A APĂRUT:

U.T.M. — organizația re
voluționară de masă a ti
neretului din R.P.R.

88 pag 1 leu

In ajutorul propagandiș
tilor din invătămîntul po
litie V.TAL

3,50 lei
Protecția muncii — o 

preocupare de seamă.

M pag 1.25 lei

De vorbă cu

a punctului critic, nevralgic, și 
concentrarea tirului asupra aces
tui inamic presupune fără îndoia
lă experiență, dar mai ales per
severență. Corespondenții noștri, 
și în primul rînd cei cu stagiu, 
au datoria să solicite opinia cla
sei și să deschidă focul. Începu
tul trimestrului II și din acest 
punct de vedere e un prilej care 
trebuie folosit din plin.

Viața de iiecare zi

Viața de fiecare zi, cu nesfîrși- 
tele preocupări „mărunte" (une
ori foarte mari și hotărîtoare) și 
în sfîrșit, întrebările cu așa-zis ca
racter personal, trebuie să-și gă
sească și ele locul lor firesc în 
scrisori.

Tudorel Mihalcea din Toprai- 
sar pare preocupat de folosirea 
timpului liber. Pentru a-i răs
punde, însă, ne-ar fi interesat 
foarte mult să aflăm ce înțelege 
el printr-o „reuniune frumoasă". 
Și apoi ești o fire comunicativă, 
ești vesel, îți place să dansezi ? 
Sau poate dimpotrivă ești un or
ganizator de reuniuni totdeauna 
încruntat ? Nu, pentru a te cu
noaște cu adevărat nu-i suficien
tă semnătura finală cu indicarea 
localității și școlii.

Intr-o scrisoare bogată în in
formații („Călătorie în timpul 
liber") profesorul Ion C. Ștefan 
de la Școala profesională de me
canici agricoli Călugăreai ne in
vită să-l însoțim cîteva clipe prin 
biblioteca școlii. Numărul citito
rilor — aflăm din scrisoare — 
e egal cu cel al elevilor, iar de la 
începutul anului școlar pînă 
în prezent au fost citite 2 400 de 
volume dintr-un total de 4 235 
existente. Multe alte scrisori ne 
confirmă și ele pasiunea pentru 
lectură a elevilor. Rareori, însă, 
aflăm și cărțile preferate, crite- 

eară de seară, tine
rii din comuna Ro- 
cova, raionul Bu- 
huși, se îndreaptă 
spre căminul cultu
ral. Anunțat din 
timp, programul 

este cunoscut de către toți, fie
care putînd să participe la o con
ferință. film, spectacol de ama
tori etc. Iată o asemenea seară. 
In program : conferința „Electri
citatea — istoricul și întrebuință
rile ei". In sala căminului, pînă 
la începerea conferinței, se dis
cută despre ultimele cărți citite, 
despre destinul eroului principal 
din filmul „Străinul". Apoi, pro
fesorul Marinescu Gheorghe își 
începe expunerea, însoțită de 
experiențe simple. Și tinerii 
parcurg, etapă cu*etapă, drumul 
întortochiat al descoperirii aces
tei energii miraculoase cu atît de 
multiple întrebuințări, fac cu
noștință cu noi procedee de elec
trizare a corpurilor, sînt atenți la 
explicarea unor fenomene elec
trice care se petrec în atmosferă. 
Planșele, materialul didactic vin 
să ajute la înțelegerea celor ex
puse. Apoi întrebări, discuții în 
jurul celor aflate.

In altă seară, tinerii țărani coo
peratori s-au adunat pentru a 
afla lucruri noi despre cultura 
irigată a griului.

Sînt activități pe care le 
întîlnești în mod obișnuit la că
minul cultural din Rocova. Aici 
există o preocupare permanentă 
pentru organizarea unor acțiuni 
de răspîndire a celor mai intere
sante și utile cunoștințe științifi
ce în rîndul tinerilor. Colectivul 
de conducere a căminului a or
ganizat un ciclu de conferințe a 
căror tematieft este axată pe ma
terialitatea lumii, accentul pu- 
nindu-se îndeosebi pe caracterul 
experimental al expunerilor.

riile lecturii, discuțiile pe care 
le suscită. Activitatea clubului, 
redusă uneori la activitatea unor 
formații artistice, nu ne oferă 
nici ea imaginea reală a preocu
părilor și preferințelor celor în 
cauză. Care sînt filmele, concer
tele, piesele, programele de ra
dio și televiziune cele mai apre
ciate și, mai ales, de ce?

Paul Lunceanu din regiunea 
Argeș ne descrie o vizită la 
Întreprinderea de panificație 
„Steaua roșie" din Slatina. Îna
inte, însă, de a-i fi parcurs în
semnările privind vizitarea între
prinderii am fi vrut să-l cunoaș
tem mai bine pe semnatarul lor. 
Să-i cunoaștem preocupările, să-i 
cunoaștem colegii și prietenii, 
să-i cunoaștem proiectele de 
viitor. Dar scrisorile nu insistă 
asupra acestor probleme. Și răs
punsurile noastre, inerent, devin 
și ele exterioare. Același le- 
proș și Elenei Mitev de la 
Școala tehnică veterinară din 
Alba lulia. Același regret pentru 
laconismul exagerat al scrisorii 
lui Cezar Birth de la Școala me
die din Bujor. Despre viața de 
fiecare zi, despre colegialitate, 
prietenie, ni se comunică foarte 
rate ori și foarte puțin în scri
sori. Și e păcat.

Viorel Chirțeș, din Gurghiu, ne 
informează că formația artistică 
a școlii a prezentat un program 
special cu ocazia săptămînii 
C.E.C. II consemnăm, dar măr
turisim că am fi preferat de la 
el sau de la ori care elev din 
orice colț al țării o scurtă scri
soare pe tema, hai să zicem, 
„banii de buzunar". Cine ți-i 
dă? Și cum îi folosești ? Și dacă 
te-ai gîndit vreodată foarte se
rios cum se cîștigă banii ? Dar 
poate că invitația noastră va fi 
curînd urmată de o avalanșă de 
scrisori. Să sperăm.

Formele de prezentare a aca 
tor teme sînt diferite tocmai pe] 
tru a ușura înțelegerea unor I 
nomene din natură, evitîndu] 
în felul acesta caracterul didac 
cist, rigiditateta explicații!] 
Astfel, la expunerea „Originea 
evoluția omului" au fost folos 
mulaje, planșe, fotomontaje, dn 
mul de 
pînă la 
rialelor 
mentat.

Tot
„seri de întrebări și răspunsul 
unde întrebărilor puse de tini 
(„Ce este elementul Volta 1 
(„Care este structura Univers! 
lui ?“, „Cum se obțin compui 
organici ?“) li se dau răspuns™ 
competente, solicitîndu-li-se, I 
același timp, imaginația, cunil 
tințele acumulate de ei în lectl 
rile anterioare. "

Mulți prieteni și-au cîștigat s| 
rile de experiențe științifice. >1 
puțini sînt tinerii care vin să el 
munice rezultatul experiențl 
„făcută de mine, unde, într-adl 
văr, mi-a ieșit rezultatul din e al 
te". Satisfacția acestor confrul 
țări este deosebită. E vorba <1 
pasiuni născute datorită pârtii 
pârii la aceste acțiuni educații 
La asemenea seri se fac expeil 
ențe pentru obținerea unor bal 
și săruri, sau experiențe pentil 
demonstrarea legii conservă! 
masei etc. I

Un alt mod de propagare I 
cunoștințelor științifice în rindil 
rile tinerilor din această comuil 
este și acela al popularizării căi 
ții științifice cu ajutorul recenzl 
ilor, afișelor, discuțiilor cu tini 
rii asupra ultimelor apariții. i 
contribuție deosebită o aduc brl 
găzile științifice care vin adcsJ 
în comună. 1

Un exemplu de eficiență 1 
acestor manifestări este și parii 
ciparea activă a tinerilor la 1< J 
țiile ținute în cadrul învățămiil 
tului agrozootehnic. La Rocoxl 
funcționează două cercuri. „Cui 
tura irigată a porumbului", „Ol 
ganizarea loturilor demonstrați 
ve“, „Organizarea muncii la pil 
mele lucrări agricole" „Bolile el 
realelor și combaterea lor" sîJ 
cîteva din lecțiile care i-au iuta 
resat mult pe tineri, întrebării 
căpătînd răspunsuri la obiect. I

Planul de activitate a cămintl 
lui prevede, de asemenea, săptil 
mînal, conferințe pe teme med] 
cale. Aici se discută despre mîl 
șurile ce trebuie luate pent] 
combaterea anumitor boli, noi 
mele de igienă obligatorie, se vl 
zionează filme, diafilme cu’tema 
tică medicală.

Interesul manifestat do tine] 
din Rocova față de aceste forrr] 
de popularizare a unor cunoști] 
țe științifice își are izvorul a 
programul bogat, interesant coi 
ceput de către conducerea căm 
nului cultural în colaborare 
comitetul comunal U.T.M.

N. ADAM

Scenă din „lnșir-te, mărgă
rite" dă Victor Eftimiu (lo 
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale")

Polo : AGERPRES

Trei portrete

Cele două pagini ale scrisori 
lui Damian Gheorghe, elev anii 
II al Școlii profesionale de pl 
lingă Combinatul siderurgic Gol 
lăți, nu ne oferă suficiente da.'l 
pentru un portret. Și totuși ca 
teva trăsături se întrevăd. E pal 
sionat de profesie (viitor sudori 
vrea să fie util (să se simtă < I 
a trecut el pe acolo) și să fii 
pus la încercări (la cele md 
grele). Și mai știm că are mult 
de învățat și că meritele reale -I 
ca și aprecierile celor din ful 
— nu trebuie să-i întunece fsJ 
f ie atent!) modestia.

Pe Paraschw Ziulica, secretari 
organizației U.T.M. a Școlii dl 
8 ani din Tărieni o cunoașteri 
dintr-o fotografie 4x4 și dintr-ui 
angajament asumat cu ocazia al 
legerii ei în biroul U.T.M. d 
simțim energică, o descoperiri 
foarte modestă și — sperăm sl 
nu greșim — „băiețoasă" și pus 
pe treabă cit îi... ziulica d 
mare.

Cu totul altfel de portret, îl 
culori mult mai sumbre, ne oferi 
Mitan Marian de la Școala pra 
fesională de ucenici de pe Ungi 
Uzina de mașini electrice -I 
București. Absențe, eliminări, ur 
an de întrerupere completă < 
cursurilor — și din nou absențe.. 
Ce se întîmplă cu el ? De ci 
sînt neliniștiți de comportamen 
tul lui locatarii imobilului în can 
locuiește, oameni care pînă ma 
ieri îl stimau? Firește, sperăn 
că Mitan Marian este suficien 
de matur pentru a depăși acest 
moment greu. Școala și colegi 
îl pot și ei ajuta. Dar cîndl 
Așteptăm un răspuns și, impli
cit ...retuș area portretului.

DOREL DORIAN
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URMĂRI DIN PAQINA I

„Schimbul de miine se pregătește
In ziarul nostru nr. 4837 din 4 decembrie 1964 am publicat o pa

gină consacrată pregătirii viitorilor muncitori. Evidențiind expener.ia 
bună a Școlilor profesionale „Electromotor"-Timișoara. Fabrica de 
rulmenți Bîrlad, ziarul critica totodată unele neajunsuri in buna or
gan'zare și desfășurare a practicii in alte școli.

In urma publicării paginii, la ziar s-au primit următoarele răs
punsuri :

„După apariția articolului „LA 
ȘCOALA ȘANTIERULUI" — 
ne scrie direcțiunea Grupului 
școlar profesional și tehnic Bacău 
-— s-au format trei brigăzi din 
care au făcut parte directorul ad
junct, profesorul de tehnologia 
meseriei, profesorul maistru și un 
delegat al organizației U.T.M., 
care s-au deplasat pe șantierele 
de construcții din orașele Moi- 
nești, Adjud, Piatra Neamț și 
Roman. împreună cu șefii de 
șantiere, maiștrii, șefii de echipă, 
secretarii birourilor U.T.M., s-au 
stabilit măsuri care să ducă la 
înlăturarea deficiențelor semna
late. S-a constatat, astfel, că exis
tă la fiecare loc de muncă posi
bilități și condiții ca elevii să exe
cute lucrările prevăzute în progra
ma școlară. Pe șantierele de con
strucții din Roman s-au reorgani
zat brigăzile, astfel că acum devii 
lucrează intr-un singur schimb. 
La Adjud, Piatra Neamț și Ro
man conducerile șantierelor 
le-au asigurat cazarea în blocuri 
cu încălzire centrală.

Pentru ca în perioada practicii 
elevii să participe la viața de or
ganizație, la diverse activități cul
turale, organizațiile U.T.M. de pe 
șantiere și-au propus să se ocupe 
mai mult de timpul liber al a- 
cestora. S-a creat și posibilitatea 
ca elevii să împrumute cărți de 
la bibliotecile raionale.

Pentru buna desfășurare a 
practicii pe șantiere în trimestrul 
III al anului școlar 1964—1965. 
conducerea școlii se va îngriji sa 
ia toate măsurile necesare.

„Articolul „LA ȘCOALA ȘAN
TIERULUI" ne-a fost de un rea! 
folos — se specifică in răspunsul 
primit de la Trustul de construc
ții Bacău, pe șantierele căruia 
fac practică elevi ai mai multor 
școli.

Ne-am dat seama, că este ne
cesar să urmărim mai îndea
proape felul cum se desfășoară 
practica în cadrul șantierelor 
trustului nostru. în legătură cu

Ine RVSD ACREI.

materialelor publicate

cele sesizate de ziar informăm 
că am luat măsuri să asigurăm 
locuri de muncă corespunzătoare 
și pentru specialitatea în care se 
pregătesc elevii din clasa moo- 
tatori de prefabricate". Astfe e- 
vor avea posibilitatea să apbee 
în practică cunoștințele acsarc- 
late la orele de dasă. La nrve _ 
șantierelor, împreună cu cond - 
cerea școlii, am luat mișun pen
tru urmărirea sistematici a frec
venței și disciplinei pe șantier. 
In cadrul conifătumlo- de pro
ducție, fiecare șantier va anatira 
și practica în producție a aceo

*ic*r
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IARNĂ A TWECTLil
IVEȘTI

întreceri in 4 asociații• •

CLAUDIA OCENAȘ 
director 

T. LUNGU 
secretar

ȘEFUL: rulează la CapUol
(3,30: 11,45; 14: 16 30: 18,45 ; 21). 
Excelsior (9.30: 11.45: 14: 16,15;
18,30; 20,45). CALABUCH : ru
lează la Luceafărul (9; 11,15:
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Festival 
(9,45; 12; 14,15: 16.30: 18,45 ; 21). 
Grivițd (9,40: 12; 14,15; 16,30-,
18,45; 20). CAN-CAN (film pentru 
ecran panoramic) : rulează la 
tria (9,30; 12,30; 15,30:
21,15). LA PATRU PAS! DE 
NIT : rulează la Reoublica 
11.30: 14; 16,30; 19; 21,15), 
dia (9,45; 12: 14,15; 16,30: 
21), Modern (9,45: 12: 14,15; 
18,45; 21). O ZINA CA-N 
VEȘTI : rulează la Carpați (10; 12; 
14; 16). INTÎLNIRE CU SPIONUL: 
rulează Ia București (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Feroviar 
(9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45: 21,15). 
Aurora (9,30; 11,45: 14: 16,15:
18,30: 20,15). CLIMATE (cinema
scop) : rulează la Victoria (9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Bucegi 
(9,45; 12,30; 15,15; 18: 21). HAM
LET (cinemascop) : rulează la
Central (10: 13,15: 16,30:
19,30), Rahova (15; 18:
21). SĂLBĂTICII DE PE RIUL 
MORȚII (cinemascop) : rulează la
Lumina (9,30. 11,45; 14: 16,15:
18,30; 20,45), Ferentari (14; 16: 
18; 20). SEDUSĂ Șl ABANDONA
TĂ : rulează la Union (11; 15,30:

Pa- 
18,30: 
INFI- 
(9,ÎS: 
Melo- 
18,45: 
16,30: 

PO-

18; 20,30), Buzești (10.30, 15.30
18; 20,30). DOUĂ POVESTIRI - 
GRANGURELUL CEL SFIOS - O- 
MUL DE ZĂPADA - CĂCIULITĂ 
CU CIUC ROȘU - SUPĂRARE : 
rulează la Doina (orele 10 dimi
neața). UMBRELELE DIN CHER
BOURG : rulează la Doina (11,30: 
13,45, 16; 18,15; 20.30) POVESTI 
l'L PRIMĂVARĂ - CHITARA Ș! 
CLAXONUL - O STR1NGERE DE 
MÎNĂ PESTE BALTICA - GOBLE
NURILE DIN BRATISLAVA — 
SPORT NR. 6 — MONUMENTE
LE ROMEI ANTICE ÎN BULGA
RIA : rulează la Timpuri Noi (10- 
21 în continuare). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI -. rulează la Ciulești (10: 
12,15: 15,30: 17,45 : 20). Flamura
(9; 11,45; 14,30; 17,15: 19,45).

■ ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE (cine
mascop) : rulează la înfrățirea în
tre popoare (10; 15,30; 17,45; 20). 
TEAMA : rulează la Cultural (16; 
18,15: 20,30), Adesgo (15,30; 18:
20.30) . CARTOUCHE (cinema
scop) : rulează la Dacia (9,30: 
12,15; 15; 17,45; 20,30). GHINIO
NISTUL : rulează la Unirea 
18,15.; 20,30), Lira (15;
19; ' 21). JUDECĂTORUL 
MINORI : rulează la 
(9,30; 11,45; 14; 16,15;
20.45) , Floreasca (15,45:
20.45) . DOI IN STEPĂ : rulează la 
Flacăra (16; 18.- 20). CASA 
TERMINATA : rulează la 
(16; 18,15; 20,30), Popular 
18,15; 20,30). VESELIE LA 
IULCO : rulează la Miorița 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45: 21). MA
RIA : rulează la Munca (16; 18,15:
20.30) , Pacea 
CURCĂTURĂ 
lează la Arta 
Progresul (15; 
MOARA DIN 
rulează Ia
20.30) . MUSAFIRI
MUNTELE DE GHEAȚĂ : rulează 
la Cosmos (16; 18,15; 20,30). ZIUA 
FERICIRII (cinemascop) : rulează 
la Viitorul (16; 18,15; 20,30). 30 
DE ANI DE VESELIE : rulează 
la Cotroceni (15; 17: 19; 21), Crin- 
«ași (16: 18: 20). ROȘU SI 
GRU (ambele serii) : rulează 
Volga (9,30; 13. 
1.0 : rulează 
(15,30; 17.45, 
(ambele serii) : : 
na (15,30: 19).

(16: 
; 17;

DE 
Tomis 
18,30-, 
18,15;

NE- 
Vitan 

(16: 
ACA- 
(9,15:

(16; 18; 20). ÎN-
BLESTEMATĂ : ru- 
(15; 17,45; 20,30),
17,45; 20,30). CO- 
VADUL VECHI ; 

Moșilor (15,30; 18;
CIUDAȚI PE

NE- 
la 

; 16,30; 20). fVAl- 
la Drumul Sării 
20) STRĂINUL 

rulează la Colenti-

Televiziune
Sîmbătă 9 IANUARIE 1965

Orele 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,10 — Pentru pionieri și 
școlari : Album de vacanță, 19,35
— Aventurile lui Robin Hood 
(XIV) : Alchimista. 20,00 — Direc
torul de scenă — de W. A, Mo
zart. 21,00 — în fața hărții. 21,10
— Itinerar... prin galeria universa
lă a Muzeului de artă al Republi
cii Populare Romîne. 21,35 — Se
rile Sofiei ■— Transmisie de la So
fia. în încheiere : Buletin de știri, 
sport și buletin meteorologic.

Pu^itruJ fi tabloul de 
nahdi al fabricii de oxigen 
de le Combinatul chimic- 

Craiova

Foto : AGERPRES

staturilor

SPORT• SPORT

In întreaga țari hărnicia gos- 
podariior focali — sfaturile popu- 
ire — este oglindită în numeroa

se domenii de activ-.ute. Ora- 
sde n satele patriei devin tot 
ma; irunxme ți mai bine gospo
dărite. La această activitate,
aport deosebit aduc masele de 
cameni ai muncu. în frunte 
deputății xx, care participă cu 
însuflețire 1a întrecerea patrio
tică dintre sate și orașe.

In raioanele Capitalei, cu spri- 
linul cetățenilor, au fost amena
jate anul trecut peste 600 000 
Xde spații verzi. La acestea se 

iei ede 165 terenuri de joa
că amenajate pentru copii și cele 
187 baze sportive din școli.

Și in orașele și satele regiunii 
Bacău s-a desfășurat în cursul 
anului care s-a încheiat o însu
flețită întrecere patriotică. Astfel 
s-au reparat, cu ajutorul cetățe
nilor, aproape 700 000 mp de 
străzi și trotuare, s-au construit 
aproape 100 km drumuri și au 
fost reparate și întreținute cele 
existente pe o lungime de mai 
bine de 1 200 km. De asemenea, 
s-au construit peste 3 740 ml de

• Continuîndu-sf tur
neul in R.D. Germane, 
selecționata de handbal 
(tineret) a orașului 
București a intiinit la 
Halle formația Dynamo. 
Handbaiiștii romini au 
repurtat victoria cu 
scorul de 20-14 19-10).
Astăzi ți mi ine. la Ros 
tok, jucătorii romini 
partkipâ la un turne r 
international.

• Dummied. In 
Flnrecsca, continuă me
ciurile ac handbal t ju
niori și ianioare) con
țină pentru ..Cupa Spor- 

Popular". Programa' •09 CV ci» 5 MTflr
LKccre.

• a ;7 —rrpMir Xsnnest*
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uit

lizita unei delegații 
guvernamentale 

routine in Canada
In urma invitației guvernu- 

’ Ini canadian, o delegație gu
vernamentală pomină va vizi- 
ta Canada pentru a avea con- 

I vorbiri privind relațiile eco
nomice și diplomatice intre 

j cele două țâri.
(Agerpres)

Expoziție 
de artă plastică
SUCEAVA — (de la cores- 

I pânde ritul nostru):
Vineri s-o deschis la Casa de 

I cultură din Suceava o expoziție 
. regională de artă plastică, ce 

cuprinde peste 90 de lucrări, cele 
mai reușite creații diii ultima 
creme ale membrilor cercurilor 
de artă plastică din regiune. Pic
turi in ulei, acuarelă, desene în 
tuș și creion, sculpturi și gravuri 
în lemn, înfățișează imagini din 
viața nouă a orașelor și satelor 
regiunii. Se remarcă, în mod de
osebit, pictura „Peisaje noi su
cevene' a lui Dumitru Loghin, 
lucrările realizate de Veronica 
Gridinoc, Traian Percec, Horia 
Constantinescu, Grigore Vrsu și 
alții. Elevul Bogdan Răileanu, 
in vîrstă de 15 ani, din orașul 
Vatra Dornei, a expus un intere
sant tablou, intitulat „Peisaj de 
iarnă în munții Domelor". Ex
poziția este apreciată de vizitato
rii suceveni.

poduri, 5 km conducte de apă și 
de canalizare, iar la sate, s-au 
executat îndiguiri pe o lungime 
de 44 km și taluzări și consoli
dări de maluri pe o suprafață de 
peste 30 400 mp.

In regiunea Banat, de-a lungul 
noilor cartiere de blocuri, în 
parcuri și grădini publice, pe 
marginea unor drumuri din orașe 
și sate, au fost plantați mai mult 
de 475 000 pomi și arbori, iar su
prafața zonelor verzi nou amena
jate se ridică la peste 970 000 
mp. La Anina, Timișoara, Arad, 
Reșița, Lugoj, Caransebeș, Lipo- 
va, Oțelul Roșu și altele, au fost 
întreținute străzi care cuprind în 
total peste 8 400 000 mp, precum 
și drumuri regionale și locale pe 
o lungime de aproape 900 km.

Valoarea lucrărilor realizate, cu 
sprijinul maselor, de sfaturile 
populare din orașul București și 
regiunile Bacău și Banat se ri
dică la peste 200 milioane lei, 
sume care au fost folosite în alte 
domenii gospodărești și de înfru
musețare a orașelor și satelor.

Căile creșterii 
producției 

de lapte și carne 
vaci la aceeași cooperativă. Si 
mie mi s-a spus : De miine vei 
lucra la ferma de vaci. Dar eu 
nu am plecat din această 
muncă fiindcă mi-a plă
cut meseria. Poate că lor nu 
le-a plăcut, poate că organiza
ția U.T.M. nu s-a orientat bine 
atunci cînd i-a recomandat. Eu 
susțin părerea că tînărul care 
va fi recomandat de adunarea 
generală U.T.M. ca să devină 
crescător de animale, trebuie 
să fie bine pregătit cu mult 
înainte.

— Eu mi-am notat ceea ce 
s-a spus aici — intervine in 
discuție utemista Aurica Neac- 
șu de la cooperativa agricola 
de producție din comuna Ba
ciu. Și eu am cerut să lucrez 
la ferma de păsări. Mi s-a pro
mis. Pînă acum nu s-a intere
sat însă nimeni de cererea 
mea.

— Poate acolo nu mai este 
nevoie de îngrijitori.

— Ba da ! Ferma noastră de 
păsări e mare, oamenii insă se 
schimbă des. Tocmai pentru 
că sînt numiți la întîmplare.

De ce trebuie 
grupate animalele 
în loturi omogene
O problemă care a compor

tat ample discuții a fost loti
zarea animalelor. După vizita 
pe care au făcut-o cu toții la 
grajdurile cooperativei agrico-

le de producție gazdă, cei pes
te 60 de tineri prezenti la 
schimbul de experiență și-au 
dat și mai bine seama de a- 
vantajele lotizării. Aici Ioturi
le de vaci sînt alcătuite pe 
baza unui studiu amănunțit. 
Cele care produc 1 400—1 600 de 
litri lapte anual fac parte din- 
tr-un lot. cele cu 1 800—2 000 
litri din alt lot și așa mai de
parte. In cadrul loturilor, fie
care îngrijitor și-a format gru
pe de cite 3—4 vaci, în func
ție de starea fiziologică și 
greutatea corporală. In felul 
acesta rațiile se alcătuiesc ra
țional, echilibrat, în funcție de 
producția zilnică a fiecărei 
vaci. Așa se pot urmări mai 
ușor graficele de producție. 
Răsplata muncii fiind mai bine 
corelată cu rezultatele în pro
ducție ale fiecărui îngrijitor, 
aceștia sînt mai cointeresați in 
rezultatele pe care le obțin. 
De exemplu, la grajdul la care 
e șef tînărul Constantin Cio
banu s-au realizat în anul tre
cut 8 000 de litri de lapte mai 
mult față de plan. O parte din 
veniturile provenite din acest 
spor de producție se împart 
proporțional la toți îngrijitorii. 
Acest procedeu stimulează ini
țiativele bune, întregul colec
tiv e interesat ca fiecare să 
obțină de la lotul său produc
ții cit mai mari.

— Și la noi s-a introdus lo
tizarea — intervine Alexandra 
Dogaru de la Crevenicu. Dar 
retribuția se face in funcție de 
producția pe care fiecare în
grijitor o obține de la lotul 
său. Mie mi se pare mai inte
resantă metoda de la Blejești. 
Așa răspunde unul pentru toți 
și toți pentru unul, se întăreș
te spiritul de intr-ajutorare, 
disciplina în producție.

de la Roata și Baci u 
notat cu multă atenție

Cei 
și-au 
tot ce s-a spus în această pri
vință. La ei urmează să se a- 
plice lotizarea abia acum. Ti- 
nărul Marin Starr.ate. de ia 
Roata, spunea că el are in !ot 
vaci cu producții foarte dife
rite. Unele dau 1800 de litri, 
altele 1200 și chiar mai pu
țin. Acest fapt îi îngreunează 
munca, trebuie să întocmească 
zilnic 8—10 feluri de rații. De 
aici producțiile mici de lapte, 
cu mult sub capacitatea rase
lor de vaci din cooperativa 
lor. Pe cită vreme îngrijitorii 
de la Blejești fac cel mult 
două-trei rații, in funcție de 
grupele din lot. Cu cit lotul e 
mai omogen, cu atit munca e 
mai ușoară și se pot studia și 
rezolva mult mai ușor și mai 
operativ alte probleme ale 
procesului de producție.

Cum sînt gospodărite 
furajele?

Folosirea cu chibzuință a fu
rajelor pentru a asigura ani
malelor rații echilibrate pînă 
la viitoarea recoltă a fost a- 
proape nelipsită din cuvîntul 
fiecărui participant. La Cos- 
mești — se relata la consfă
tuire — furajele sînt bine îm
prejmuite. Căruțele au apără
toare de seînduri. Gropile de 
siloz sînt desfăcute la un ca
păt de unde nutrețul se ia pen
tru consum in linie dreaptă 
pînă la baza gropit In schimb 
la Baciu se mai face risipă. 
Uneori se ia silozul de la su
prafață, gropile rămîn desfă
cute, se surpă bulgări de pă- 
mînt peste nutreț, care, în a- 
semenea condiții iși diminu
ează valoarea nutritivă. Ani
malele sînt lipsite, astfel, de

cantități de furaje, care cu un 
pic de atenție ar fi putut fi fo
losite cu rezultate bune.

O discuție interesantă a avut 
loc pe tema folosirii cocenilor 
de porumb. In jurul lui Costi
că Ciobanu de la Blejești și 
Alexandru Dogaru de la Cre
venicu, în timpul vizitei la 
grajduri s-au strîns mulți ti
neri participant la schimbul 
de experiență.

— Cum 
rile ?

— Cu 
răspunde 
Am o găleată gradată. Nu se 
pierde nimic. Rația medie zil
nică se compune din 4 kilo
grame borceag, 2 kg. de con
centrate, 4 kg. de lucerna, 15 
kg. de porumb siloz și coceni.

— Cocenii cum îi dați ?
— Aducem snopii și-i desfa

cem la iesle...
— Noi nu procedăm așa.
Cei de la Crevenicu, Roata 

și Cosmești susțin că metoda 
cea mai bună este administra
rea cocenilor tocați mărunt, 
saramurați și în amestec cu 
alte nutrețuri mai consistente.

— Se pierde timp prea mult 
și sporul de lapte obținut e 
prea mic și nu merită ostenea
la — spune Marin Badea de la 
Purani. Dacă vacile mănîncă 
frunzele e destul. Restul nu 
mai are valoare.

— Da de unde ! Să socotim 
— propune Petre Negreanu de 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din Cosmești. Toți trec 
în camera îngrijitorilor. Cu 
creioanele în mină socotesc. 
Reiese clar că din cocenii re
zultați de pe cele 450 de hec
tare (pe care țăranii coopera
tori din Blejești le-au avut în 
anul trecut cu porumb) se

le împărți tainu-

rația la fiecare, 
Costică Ciobanu.

pierde aproape 75 Ia sută. 
Transformați în unități nutri
tive ar însemna că pot fi hră
nite timp de o lună 50 de vaci. 
Ceea ce nu-i un lucru de ne
glijat nici pentru cei din Ble- 
jești care au cantități mari de 
nutrețuri depozitate. Și cînd te 
gindești că tocătorile stau ne
folosite în fața grajdurilor...

★
La această consfătuire, nu 

s-au stabilit măsuri deosebite. 
Nici nu era cazul. Tinerii în
grijitori de animale au rămas 
însă cu învățăminte prețioa
se pe care, așa cum s-au anga
jat în cuvîntul pe care l-au 
luat, le vor pune neîntîrziat 
în practică în funcție de con
dițiile concrete ale fiecărei 
unități. Pentru că, așa cum au 
arătat ei, este în interesul 
cooperativei agricole în care 
lucrează, și al fiecărui îngriji
tor în parte. A fost un schimb 
de experiență util care invită 
la promovarea în zootehnie a 
celor mai bune metode de în
grijire și întreținere a anima
lelor în vederea sporirii con
tinue a producției de lapte și 
carne.

cresc
odată cu uzina
băieți dintr-o echipă pe lingă 
care fusese repartizat să lucre
ze. A fost prima sa victorie de 
tînăr inginer. Nu și ultima. 
Fiindcă aproape automat în lu- - 
nile care au urmat, el a prezen-

lat, una după alta, schițe și 
proiecte de îmbunătățire a lu
crului în secție, fiecare proiect 
fiind, de fapt, un dispozitiv ori
ginal. Titluri ? „Dispozitiv 
pneumo-mecanic pentru roti
rea osiilor pe strung cu posibi
litatea de deplasare pe batiul 
strungului"..., „Modificarea u- 
nui strung de laminat pentru 
prelucrarea sortimentelor de 
osii montate de gabarit mic".. 
„Dispozitiv de înfășurat sîrma 
la sudura automată"...

Lista e lungă. In stadiu final, 
în ziua 
na, se 
vărată 
rat șl 
după ultimele calcule tehnice, 
„mașină-proiect Cepleu". Lucra 
la ea întreg colectivul de băieți 
condus de tînărul inginer — 
printre care strungarul Con
stantin Popa, lăcătușii montori 
llie Petru, Constantin Danciu, 
Petre Năstase, care au devenit 
ajutoare de nădejde ale lui 
Cepleu. Băieți inimoși, cu o 
înaltă calificare, îndrăgostiți de 
uzina lor, au fost cei dintîi 
sfătuitori ai inginerului căruia 
„îi umblă prin cap" numai idei 
tehnice și care nu suportă me
todele învechite.

„La acești băieți eu am des
coperit entuziasmul, spiritul e- 
roic" — ne spunea inginerul 
lăudîndu-i, fără să observe că 
entuziasmul trăiește și în el la 
aceeași temperatură ardentă. 
Dovadă, pe bancul 
be, oamenii ne-au 
mașinărie mai neobișnuită, o 
încercare a aceluiași tînăr

în care am vizitat uzi- 
țfăsea în lucru o ade- 
„mașină pentru ambo- 
găurit osii", realizată

de pro- 
arătat o

specialisf: „un dispozitiv pen
tru sudat pe elipsă" capa
cele uriașelor cazane și coloa
ne pentru industria chimică.

La realizarea unui „capac" un 
om trebuie să lucreze circa 6— 
7 zile, iar numai aici, în uzină, 
se fac anual cîteva mii de ase
menea suduri.

Ideea creării unui dispozitiv 
mecanic de sudare au mai a- 
vut-o și alții, chiar aici, dar 
planurile au „căzut" nefiind 
ușor de găsit o soluție tehnică 
în acest scop. Dar iată că în- 
tr-o zi (repet, n-are decît doi 
ani la Grivițal) Cepleu, lucrînd 
în colaborare cu un fost coleg, 
inginerul Mihai Dranga, azi 
asistent universitar, a venit și 
el cu un plan-proiect care pînă 
acum a rezistat tuturor obiecții
lor tehnice,

Entuziasmați, inginerul și bă
ieții care-1 ajută au și pornit 
la construcția pentru verificare 
a dispozitivului și, așa cum ne 
spunea inginerul șei de la sec
ția de vagoane a uzinelor — 
primele încercări s-au dovedit 
fructuoase. Principiul este bun, 
mai rămîn de pus la punct cî
teva lucruri de ordin practic.

Dar exemplul acestui inginer, 
pe cit de tînăr, pe atît de en
tuziast, e doar unul, wh nume
roasele care se pot da.

La 24 de ani, el — ca atiția 
alți tineri ai Grivițeî — este un 
om al tehnicii celei mai înain
tate. Sînt tineri care cresc o- 
dată cu uzina lori
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Semnarea Protocolului Implicațiile remanierii Comentariul zilei

privind livrările de mărfuri guvernului grec

intre R.P. Romînă si IJ.R.S.S.

pe anul 1965
Ca rezultat al încheierii cu 

succes a tratativelor între de
legațiile Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice, 
desfășurate într-o atmosferă 
de colaborare și înțelegere re
ciprocă, la 8 ianuarie 1965 a 
fost semnat la Moscova Pro
tocolul privind schimbul de 
mărfuri și plăți între Repu
blica Populară Romînă și 
Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste pe anul 1965.

Potrivit Protocolului, volu
mul de livrări reciproce din
tre cele două țări, pe anul cu
rent, reprezintă circa 790 mi
lioane ruble, depășind vo
lumul schimburilor de măr
furi pe anul 1964 și fiind cu 
mult mai ridicat decît volu
mul schimburilor prevăzute 
inițial pe anul 1965, prin acor
dul de lungă durată.

în conformitate cu Protoco
lul semnat, Republica Popu
lară Romînă va livra Uniunii 
Sovietice instalații de foraj 
petroliere, diverse alte utilaje 
petroliere pentru foraj, utilaj 
tehnologic pentru industria 
chimică și rafinării, motoare 
electrice, transformatori, pom
pe petroliere, rulmenți, nave 
maritime și fluviale, produse 
petroliere, laminate feroase, 
țevi, produse sodice, cauciuc 
sintetic, insectofungicide și 
alte produse chimice, cheres
tea de foioase, complete lăzi 
de fag, placaj, mobilă, con
fecții, tricotaje, fructe, legu
me proaspete și conservate, 
vin și alte mărfuri.

Uniunea Sovietică 
Republicii Populare
mașini-unelte, utilaj electro
tehnic, utilaj minier, utilaj de 
ridicat și transportat, pompe, 
compresoare, excavatoare, u- 
tilaj pentru construcția de 
drumuri, utilaj naval, mijloa
ce de transport aerian, insta
lații de telecomunicații, cocs, 
cărbune cocsificabil, minereu 
de fier, feroaliaje, laminate 
feroase, table, țevi, metale și 
laminate neferoase, produse 
chimice, bumbac și alte 
mărfuri.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Mihail Pe
tri, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Populare 
Romîne, iar din partea sovie
tică de N. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al UTtS.S.

Da semnare au asistat Nico- 
lae Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, Nicolae 
Picioruș, șeful Agenției econo
mice la Moscova, membri ai 
ambasadei R. P. Romîne, pre
cum și membrii celor două 
delegații.

Cu ocazia semnării Protoco
lului, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., N. Pato
licev, a oferit în cinstea dele
gației romîne o masă care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială.

în perioada 1961—1965 vo
lumul schimburilor romîno- 
sovietice s-a mărit an de an 
și se prevede că va înregistra 
o creștere de circa 65 la sută 
față de schimburile comercia
le din perioada 1956—1960 ; 
aceasta în timp ce Acordul de 
lungă durată prevedea inițial 
doar o creștere de 40 la sută.

va livra 
Romine

Este de menționat că, potri
vit Protocolului semnat, volu
mul schimburilor comerciale 
în anul 1965 — ultimul an al 
Acordului de lungă durată — 
prevede o creștere cu circa 40 
la sută față de 1961 — primul 
an al Acordului de lungă du
rată. Această creștere a volu
mului schimburilor comercia
le este aproape dublă, în com
parație cu sporul înregistrat 
in anul 1960 față de anul 1956.

Se remarcă și faptul că în
tre 1961—1965 se înregistrea
ză, de o parte și de cealaltă, 
pe lingă lărgirea nomencla
torului de mărfuri ce formea
ză obiectul schimbului, și o 
creștere a livrărilor in cadrul 
fiecărui grup de produse. 
Astfel, în 1965. în comparație 
cu 1961. se prevăd creșteri 
importante la mărfuri romî- 
neșți ca, de exemplu, la insta_ 
lății de foraj cu 52 la sută, la 
utilaj chimic și de rafinării 
cu 90 la sută, la placaj cu 45 
la sută, la mobilă cu 200 la 
sută etc., iar la mărfuri so
vietice ca, de exemplu, la mi
nereu de fier cu 55 la sută, la 
cocs cu 120 la sută, la cărbu
ne cocsificabil cu 60 la sută, 
la laminate de oțel cu 30 la 
sută, precum și la unele ma
șini și utilaje.

Dezvoltarea necontenită a 
schimburilor comerciale din
tre R. P. Romînă și Uniunea 
Sovietică este o consecință fi
rească a relațiilor de colabo
rare tovărășească și de prie
tenie între cele două țări.

(Agerpres)

ATENA. — Joi a avut loc o 
ședință extraordinară a cabine
tului grec, care a discutat im
plicațiile politice ale remanie
rii. Premierul Papandreu a de
finit poziția guvernului, în ur
ma situației create de acțiunea 
dizidentă a unui grup de de- 
putați ai centrului, sub condu
cerea lui Papapolitis, nemul
țumiți de remaniere.

După cum se știe, acest grup 
compus inițial din 16 deputați, 
a trimis o declarație de „inde
pendență* oreședintelui parla
mentului. Intrucît însă nu a 
fost depusă formal la prezidiul 
parlamentului, declarația nu 
are încă un caracter oficial.

Papandreu a atras atenția 
dacă gruparea Uniunea 
centru nu va rămîne unitară, 
atunci noi alegeri vor deveni 
inevitabile.

Expunerea Iui Papandreu a 
fost aprobată în unanimitate 
de membrii cabinetului. Tntr-o 
declarație ulterioară către pre
să, premierul grec a dat un ul
timatum grupului dizident al 
cărui număr a scăzut, ajungi nd 
la zece, arătind că aceștia vor 
ii excluși din partid dacă nu-și 
vor retrage pînă sîmbătă seara 
semnătura de pe „declarația 
de independență*, trimisă pre
ședintelui parlamentului.

cfl 
de

Londra :

/focă scădere a cursului
lirei sterline

După amînarea
reuniunii in cinci44

8
 una ianuarie inaugurează sezo-
|j nul diplomatic occidental ci 

anului 1965 întrerupt de scurta 
perioadă care a trecut după 
-oncorbirile în cadrul sesiunii 
Consiliului NA.T.O. de ia Pa-

1

pentru examinarea planului englez privind 
forța nucleară multilaterală

Pentru comentatorii occidentali, această 
turnură semnifică dorința diplomației ame
ricane de a pregăti cit mai mult terenul pen
tru ca o reluare a tratativelor interocciden- 
tale în legătură cu forța nucleară atlantică
— proiect care contravine obiectivelor dezar
mării și colaborării internaționale — să nu 
ducă la disensiunile înregistrate la ultima 
sesiune a Consiliului N.A.T.O. De aceea, se 
vorbește chiar de eventualitatea reexaminării 
problemei de abia la sesiunea din primăvară 
a Consiliului N.A.T.O., care va avea loc, în 
mai, la Londra.

Această amînare a unei confruntări comune 
în problemele integrării nucleare este înso
țită de o serie întreagă de fapte care au sur
venit pe planul relațiilor interoccidentale. 
Apare mai clar faptul că Washingtonul este 
tentat să realizeze obiectivul inițial al pro
iectului F.N.M pe baza inițiativei britanice. 
Anglia ar urma să aibă rolul principal în rea
lizarea integrării nucleare dorită inițial de 
americani.

Premierul Wilson va expune personal con
cepțiile britanice în problemele integrării 
nucleare, m viitorul apropiat, principalilor 
parteneri atlantici. In calendarul oficial al 
primului ministru britanic sini prevăzute, in 
dara vizitei la Bonn, intilniri cu conducăto
rii francezi și italieni, precum și două între
vederi cu președintele Johnson — una la 
începutul lunii februarie, și alta probabil in 
cursul lunii martie. Aceste două noduri de 
tmtctice cu președintele Johnson sini legate
— după cit se pare — de condițiile puse de 
Statele Unite pentru alăturarea la orice fel 
de acord privind integrarea nucleară și

anume: o înțelegere prealabilă anglo-vest-ger-

mană, precum și o încercare de atragere a 
Franței la planurile de integrare nucleară

In momentul de față, este limpede că la 
Bonn nu a scăzut de loc interesul față de 
crearea unor forțe nucleare. Acest lucru este 
mărturisit de un articol publicat in ultimul 
număr al revistei Foreign Affairs de către 
ministrul vest-german, von Hassel care, tra- 
tind problemele strategiei nucleare atlantice, 
relevă în măsură suficientă tentațiile atomice 
existente în politica vest-germană, dorința și 
nerăbdarea Bonnului de a se apropia de tră
gaciul atomic.

Un aspect mai nou îl constituie încercarea 
unei apropieri de Franța. Un articol din 
Sunday Times, apărut la începutul lunii ia
nuarie, este de părere că anunțata „coordo
nare* intre forța de șoc franceză și coman
damentul aviației strategice americane ar fi 
de natură să ducă la o îmbunătățire a rela
țiilor cu Franța. „Președintele Johnson, este 
de părere ziarul, ar dori să insufle căldură 
și înțelegere în relațiile încordate cu Fran
ța... El dorește, de asemenea, să se asigure 
că guvernul francez nu se poate plînge că 
nu a fost consultat*. Dar și aci drumul ar 
urma să fie deschis tot de diplomația brita
nică, prin vizita lui Wilson la Paris, care va 
anticipa întrevederea devenită actualmente 
certă între președintele Johnson și președin
tele de Gaulle.

Astfel, începutul noului an demonstrează 
menținerea serioaselor temeri față de impli
cațiile și perspectivele creării unei forțe nu
cleare atlantice. Acest plan, legat de o evi
dentă înăsprire în relațiile internaționale, este 
respins de opinia publică și continuă să re
prezinte un obstacol chiar în relațiile inter- 
occidentale.

Centenarul U. I. T
GENEVA — Secretarul ge

neral al O.N.U., U Thanț, a 
trimis o telegramă de felici
tare Uniunii internaționale de 
telecomunicații UJ.T. cu pri
lejul sărbătoririi a 100 de ani 
de la crearea acestui orga
nism. După ce menționează 
că Uniunea internațională de 
telecomunicații a obținut im
portante succese in domeniul 
comunicațiilor internaționale. 
secretarul general al OJf.U. 
subliniază că in ulâma treme 
UJ.T. a acordat asistență ță
rilor in curs de dezvoltart 
pentru a-și construi sisteme 
de telecomunicații proprii, 
contribuind, de asemenea, la 
exploatarea posibilităților de 
comunicații in spațiul cos
mic. Subliniind că Adunarea 
Generală a OJi.U. a desemnat 
anul 1965 ca anul cooperării 
internaționale. U Thant a re
levat că aceasta coincide cu 
sărbătorirea centenarului 
U.I.T.

După cum se știe. Uniunea 
internațională de telecomuni
cații este una din cele mai 
vechi organizații internațio
nale, ea fiind în prezent o a- 
genție specializată a O.N.U. 
Ea a fost creată la 17 mai 
1865, la Paris, de 20 de țâri 
care și-au trimis delegați aici 
pentru a crea o uniune inter
națională telegrafică.

Ț oi după-amjază, cursul 
I lirei sterlilfe* a scăzut 

S din nou, ca -urmare a 
reînnoirii presiunilor pe piața 
internațională de schimb. Du
pă cum transmite agenția 
Reuter, un val brusc de vân
zări de lire sterline a deter
minat scăderea cursului de 
schimb al acestora pentru pri
ma oară de cinci săptămîni, 
sub 2,79 dolari. Ultima scăde
re a cursului lirei sub 2.79 do
lari s-a înregistrat la 25 no
iembrie anul trecut, după care 
băncile centrale din 11 țări au 
venit în ajutorul monedei 
britanice, acordind Băncii An
gliei un împrumut de 3 mili
arde dolari.

Cercurile financiare au a- 
firmat că cursul lirei a scăzut 
și in comparație cu alte mo
nede vest-europene (guilden, 
franc, marcă).

Potrivit agenției menționate. 
Banca Angliei a fost obligată 
să acorde din nou un sprijin 
serios lirei pentru a opri scă
derea cursului.

Referindu-se la valul de 
vânzări care a dus la slăbirea 
lirei sterline, cercurile f.nan- 
ciare hritanice subliniază că 
acestea se datoresc. cu sigu
ranță. știrilor sos» dm Was
hington potrivit cărora preșe
dintele ar fi hiat în
considerare renunțarea la sus- 
ținerea in aur a rezer-. eăor 
menetaxe ale Stateăor Unite.

a r

Agenția FRANCE PRESSE 
a transmis vineri seara de la 
Londra un comentar tn care 
se precizează că ^a Londra 
noua presiune care se exerci
tă de citeva zile asupra mo
nedei engleze se explică prin 
faptul că peste criza specială 
a lirei sterline s-a suprapus o 
criză generală de încredere*. 
Greaua situație prin care tre
ce lira sterlină a creat o pro
fundă neliniște Băncii Angliei 
și guvernului condus de Ha
rold Wilson. De fapt insă, 
subliniază France Presse, Ji- 
ra sterlină nu este astăzi a- 
menințată decît ca un bastion 
înaintat al dolarului*.

Hotărirea guvernului fran
cez de a transforma în aur o 
bună parte din rezervele de 
dolari ale Băncii Franței, este 
resortul care a declanșat miș
carea. Dar criza este mai pro
fundă. mai reală decît această 
simplă aruncare pe piață o 
circa 300 milioane de dolari.

Balanța de plăți amerieenă 
este ea însăși deficitară și do
larul nu și-a putut păstra sta
bilitatea decît datorită fxptu- 
iui că aliații occidentali ci 
SJJ-A. n-cu exercitat nicio
dată presiuni asupra Băncii 
Federale si cu consimțit intot- 
decxnc să păstreze in doiario 
bună parte c rezervelor lor. 
zînd astfel coroda izerederu 
lor ii peritetes
Hccărirec fmeezi pare să f; 
—ătet această încredere.

A _ w • • "„întăririi francului"

S. V.

Declarația purtătorului de cuvint
al Departamentului de Stat

Illinois pentru o instalație de 
cracare catalitică.

„Perfectarea sau semnarea 
contractelor este in funcție de 
elaborarea unor angajamente 
financiare reciproc satisfăcă
toare, a explicat Wright, El a 
arătat că „este rezonabil să se 
presupună" că Banca S.U.A 
de export-import va participa 
la tranzacția cu Romînia prin 
acordarea de garanții de credit 
pînă la cinci ani

Purtătorul de cuvint a ținut 
să amintească convorbirile a- 
mericano-romîne care au avut 
loc la Washington în luna mai 
și iunie în legătură cu măsu
rile pentru sporirea comerțu
lui dintre cele două țări, pre
cum și comunicatul comun a- 
mericano-romin dat publici
tății la 1 iunie.

întâlnire la Casa Alba
intie L. Johnson

și un grup de oameni de afaceri
TOKIO : Aspect de Ia o demonstrație a muncitorilor din servi
ciile de utilitate publică în sprijinul revendicărilor privind ma

jorarea salariilor

Nigeria:

I

anca Franței a efectuat 
in ultimul timp cumpă
rături masive de aur. 

Experții financiari din Paris 
declară că in. prezent după c- 
ceste tranzacții, rezervele de 
devize ale țării constau intr-o 
proporție de 74 la sută din 
aur. Modificarea structurii re
zervelor de devize este, după 
cum afirmă cercurile bine in
formate, în legătură cu pre
siunile franceze in vederea 
unei revizuiri a sistemului de 
devize elaborat la Bretton

Atenuarea crizei post - electorale
nceputul anului a 
găsit federația Ni
geriei într-o situa
ție politică foarte 
dificilă. Criza poli
tică, creată in 
timpul campaniei e-

lectorale pentru alegerea deputa- 
ților în Adunarea federală, era 
pe punctul de a primejdui uni
tatea țării.

In alegerile de la 30 decem
brie, principalele grupări politice 
erau Alianța Națională Nigeriana 
(N.N.A.) și Marea Alianță Pro
gresistă Unită (U.P.G.A.). Prima 
grupare, incluzînd reprezentanți 
ai nordului feudal, era interesată 
în menținerea actualei stări de 
înapoiere socială și economică. 
Această grupare, în care rolul 
principal îl deține Congresul 
populațiilor din nord, oferea ale
gătorilor un program conservator. 
In ce privește U.P.G.A., repre
zentanta unor cercuri politice din 
sudul țării, aceasta propunea un 
program cuprinzînd o serie de 
„reforme moderate". U.P.G.A. se 
pronunța pentru o alianță mai 
strînsă cu statele africane, iar pe 
plan intern pentru o politică „de 
planificare mai chibzuită".

Cu toate aceste diferențieri 
programatice, între cele două a- 
lianțe „nu exista o linie clară de 
demarcație, căci în cadrul tuturor 
partidelor politice există tendințe 
contradictorii, progresiste si reac
ționare" („COMMENT").

Un fenomen nou și important 
în viața, politică a țării îl consti
tuie faptul că, datorită dezvoltă
rii economice din ultimii ani, 
creșterii numărului oamenilor 
muncii și organizării lor, în toam
na anului 1963 a luat ființă Par-

tidul Socialist al Muncitorilor și 
Țăranilor care militează pentru 
crearea unui front național al 
forțelor democratice din Nigeria. 
Mișcarea grevistă din vara anului 
trecut, precum și grevele recente 
ale muncitorilor din transporturi 
relevă rolul crescând al acestui 
partid în viața politică a țării.

Care au fost cauzele tensiunii 
politice din ultimele două săptă
mâni ? Acuzînd nereguli la în
scrierea candidaților pe listele 
electorale, U.P.G.A. a cerut amî
narea alegerilor ; această grupare 
a amenințat că în cazul în care 
cererea sa nu va fi rezolvată își 
va retrage candidații săi, boico- 
tînd în acest fel consultarea elec
torală. De fapt aceasta s-a și în
tâmplat. Retragerea candidaților 
U.P.G.A., precum și declarația sa 
că nu va recunoaște guvernul 
format ca urmare a alegerilor de 
la 30 decembrie, a dus la declan
șarea conflictului politic, care tin
dea să ducă la desmembrarea fe
derației.

Situația creată a făcut ca, după 
alegeri, președintele Azildwe (li
der al U.P.G.A.) să refuze încre
dințarea formării noului guvern 
lui Balewa, fost prim-ministru și 
lider al N.N.A. — grupare care 
obținuse majoritatea în alegeri. 
In vederea rezolvării crizei, ime
diat au început tratative între 
liderii celor mai importante par
tide politice, avînd ca scop posi
bilitatea formării unui guvern de 
reconciliere națională. Ca rezul
tat al negocierilor, s-a ajuns la 
un acord care să-i permită lui 
Balewa formarea unui guvern 
„pe o largă bază națională". A- 
cordul intervenit mai prevede 
respectarea constituției (cu modi-

ficarea unor articole privând le
gea electorală) și organizarea u- 
nor noi alegeri în regiunile 
boicotate de U.P.G.A.

Ultimele telegrame din Lagos 
anunță că joi seara președintele 
Azikiwe a făcut cunoscută com
ponența noului guvern. Noul gu
vern, condus de Tafawa Balewa, 
are aproape aceeași componență 
ca cel precedent Președintele Ni
geriei a ținut însă să precizeze 
că, după stabilirea rezultatelor 
definitive ale alegerilor, o rema
niere ministerială este posibilă. 
De altfel, primul ministru al Ni
geriei orientale, Dr. Okpara, a și 
anunțat joi că în această regiune 
vor avea loc alegeri „imediat ce 
va fi posibil".

Observatorii politici din capi
tala Nigeriei, deși consideră for
marea guvernului ca un eveni
ment care atenuează tensiunea 
politică, relevă că sursele aces
teia n-au fost înlăturate complet 
Cotidianul francez „LE MON
DE", referindu-se la recentul 
compromis politic nigerian, con
chidea : „In ciuda reconcilierii 
dintre cele două mari partide — 
germenii disensiunilor dintre A- 
lianța Națională Nigeriana de 
tendință conservatoare și Marea 
Alianță Progresistă Unită persis
tă". Menținerea stării excepțio
nale, interzicerea reuniunilor și 
adunărilor publice în regiunile 
apusene ale țării (menționată în- 
tr-o dispoziție oficială publicată 
la Ibadan de o publicație pro-gu- 
vernamentală) întărește ideea că 
pentru a evita reizbucnirea unei 
noi crize, liderii celor două gru
pări trebuie să dea dovadă de 
mult calm și abilitate politică.

IOAN TIMOFTE

Woods, în primii ani după ul
timul război, care asigură pu
terilor anglo-saxone o pre
ponderență în toate chestiu
nile monetare.

In luna decembrie, rezer
vele franceze au crescut cu 
peste 100 milioane dolari, ri- 
dieîndu-se la 5,1 miliarde do
lari. Ele sînt acum de două 
ori mai mari decît ale Marii 
Britanii și corespund aproxi
mativ unei treimi din rezer
vele de aur ale S.U.A., care se 
ridică la 15,4 miliarde dolari.

Potrivit agenției U.P.I., 
Banca Franței vrea în acest 
mod să-și creeze o poziție mai 
favorabilă în vederea noilor 
negocieri pentru revizuirea 
sistemului internațional de 
devize. Paralel cu străduințele 
de a scoate Europa occidentală 
de sub dependența militară a 
S.U.A., președintele de Gaulle 
dorește să lichideze dominația 
S.U.A. și Marii Britanii și în 
problemele monetare. In ulti
mă analiză, Franța urmărește 
ca, sub o formă oarecare, 
francul francez să capete 
„drepturi egale* cu dolarul și 
lira sterlină.

WASHLVGTO.K. — 
eal de știri cl Ctsn Albe 
transmite:

Adresînău-se joi Ic Czsz 
Albă unui grup de 44 de lideri 
ai cercurilor americane de a- 
faceri care cu partîripat ia 
noiembrie la o intUnire cu 
oficialități ale gucenu-isi și 
industriei sovietice la Mosco
va, președintele Johnson a de
clarat între altele: „Guvernul 
și-a asumat angajamentul de 
a explora căile pentru inten
sificarea comerțului pașnic cu 
Uniunea Sovietică și țările 
din Europa răsăriteană*. El a 
citat apoi din mesajul său 
despre starea Uniunii: „Dacă 
trebuie să trăim laolaltă in 
pace, trebuie să ne cunoaștem 
unii pe alții mai bine* și a 
spus: „Nu există mijloc mai 
bun de a ne cunoaște mai bine 
decît de a ne angaja laolaltă 
într-un comerț pașnic și pro
fitabil*.

L. Johnson a mai declarat 
că intenționează să recruteze 
cele mai competente persona
lități — din cercuri de afaceri, 
ca și din organizații particu
lare și guvernamentale — care 
să examineze recomandări și 
să-l ajute la elaborarea unei 
astfel de politici.

Cei 44 de oameni de afaceri, 
se arată în Buletinul de știri 
al Casei Albe, se aflau printre 
cei 93 de reprezentanți ai u- 
nui număr de 73 de firme

cmenccae cere cu participat 
La conferința mesei rotunde de 
Ic Moscora. In cursul acestei 
conferințe. oamenii de afa
ceri americani s-au intilnit cu 
oficialități sovietice de frunte 
ca premierul Kosighin, preșe
dintele Mikoian, si ministrul 
de externe Gromîko, precum 
și cu conducători din industrie 
și organizațiile sovietice de 
comerț exterior.

Cei 44 de oameni de afaceri 
au venit la Washington pentru 
a-și face cunoscut punctele 
lor de vedere atît președinte
lui, cit și altor oficialități gu
vernamentale.

William Blackie, purtător de 
cuvint al grupului, a declarat 
că oamenii de afaceri au con
statat că Uniunea Sovietică 
dorește intensificarea comer
țului cu Statele Unite, adău
gind că liderii sovietici au do
vedit bunăvoință de a discuta 
despre rezolvarea actualelor 
piedici din calea intensificării 
comerțului. El a mai afirmat 
că acest grup este de părere 
că schimburi comerciale reci
proc avantajoase ar putea 
duce la o mai bună înțelege
re ți ar putea îmbunătăți cli
matul pentru reglementări cu 
caracter politic. Blackie a mai 
menționat că oamenii de afa
ceri ai acestui grup nutresc 
speranțe că vor putea fi lărgi
te contactele între S.U.A. ți 
U.R.S.S.

R. D. GERMANĂ: Un colț pitoresc din localitatea Seiffen, districtul Gera, sub mantia albă 
a primef zăpezi
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Vietnamul de sud

Un comunicat care întirzie..<

Tensiunea din capitala 
Vietnamului de sud a 
crescut și mai mult da

torită faptului că publicarea 
comunicatului oficial care tre
buia să consfințească crearea 
așa-numitului „Comitet de le
gătură" a fost amînată. „în 
oraș există o atmosferă de în
cordare, oficialitățile civile și 
militare așteaptă nerăbdătoa
re publicarea acestui docu
ment", transmite agenția As
sociated Press, care adaugă 
că o serie de militari „nu sînt 
mulțumiți nici de noua for
mulă de compromis". Surse 
demne de încredere din Sai
gon au declarat că acest co
municat trebuie să fie semnat 
înainte de publicarea lui de 
către generalul Khanh care, 
însă, se află în localitatea Da- 
lat la o consfătuire cu un 
grup de generali. Aceeași a- 
genție menționează că un 
grup de militari cer genera
lului Khanh „să înființeze un 
comitet „de pază" care să su
pravegheze activitatea guver
nului civil".

Tot Associated Press rela
tează că tensiunea este atît de 
puternică la Saigon, îneît 
„circulă zvonuri că o lovitură 
de stat ar fi iminentă".

într-un alt oraș sud-vietna- 
mez, Nha Trang, la 200 mile 
de Saigon au avut loc vineri 
demonstrații antiguvernamen
tale la care au participat mii 
de studenți. Acțiuni similare 
au avut loc și în alte orașe, 
inclusiv la Saigon.

Așteptările comandamentu
lui armatei guvernamentale 
ca bombardarea unei porțiuni 
din junglă (situată la 40 de 
mile de Saigon) ‘să ducă la ni
micirea unor importante deta
șamente ale forțelor partiza
nilor, nu s-au înfăptuit. Surse 
militare de la Saigon citate 
de agenția Reuter, au decla
rat că „profesional vorbind, 
trupele vietcong (forțele pa
triotice n.r.) ne-au dat o fru-

moașă lecție de care trebuie 
să fie foarte satisfăcute". 
După ce avioanele guverna
mentale au aruncat mii de ki
lograme de bombe asupra a- 
cestui punct din junglă au 
constatat că detașamentele de 
partizani părăsiseră de mult 
teritoriul respectiv.

Guvernul Sud-coreean a ho- 
tărît trimiterea de noi trupe 
în Vietnamul de sud, la cere
rea autorităților din această 
țară. Ministrul informațiilor, 
Hong Chong Chul, a declarat 
că cel de-al doilea contingent 
sud-coreean va fi format din 
2 000 de militari, incluzînd 
trupe de geniu, tehnice, comu
nicații și „autoapărare".

După cum s-a mai anunțat, 
primul contingent sud-coree
an, trimis în Vietnamul de 
sud în septembrie anul tre
cut, era format din unități 
sanitare și consilieri militari.

•-

miniștri ai țărilor arabe
CAIRO. — La sediul Ligii 

Arabe din capitala R.A.U. se 
deschide azi dimineață Confe
rința primilor miniștri ai țări
lor arabe.

După cum relatează presa, 
în prima ședință secretarul ge
neral al Ligii Arabe va pre
zenta o dare de seamă asupra 
evoluției situației politice, eco
nomice și militare. Pe ordinea 
de zi a conferinței figurează 
un mare număr de probleme. 
Printre acestea pe primul plan 
se situează analizarea îndepli
nirii rezoluției Conferinței 
arabe la nivel înalt cu privire 
la lucrările de deviere a aflu
enților Iordanului.

Declarația lui
CONAKRY — Ernesto Gue

vara, ministrul economiei Repu
blicii Cuba, a sosit foi la Cona
kry în Guineea într-o vizită de 
o săptămînă. Intr-o cuvîntare 
radiodifuzată ministrul cubanez 
a vorbit despre necesitatea ca 
popoarele Africii, Asiei și Ame
rica Latine „să se cunoască une
le pe altele și să se unească în

E. Guevara
lupta împotriva imperialismului 
sub orice formă se manifestă a- 
cesta*. El a declarat, totodată, 
că „în acest spirit a întreprins 
călătoria pe care o desfășoară a- 
cum în Africa*. Delegația ca
bană condusă de Guevara, a vi
zitat pînă în prezent Algeria, 
Ghana, Mali și Congo (Brazza-' 
viile).


