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pe tovarășul llie Bojan. Nu 
există prefacere importantă din 
comata hă natală, la care in- 
vălăiorul satului să nu fi fost

Din scrisorile - 

corespondenților 

voluntari

xrttc-X.-.: activ: ia cooperati- 
voarmagnaMuru, la constr ue- tia scoh: de t ani. ia acțiunile 
de txfruxzusețare a comunei 
rece, pentru rezultatele bune

obținute in anul 1964, s-a cla
sat pe locul I pe raion. Tinărul 
Învățător, se bucură de o mare 
încredere în rîndul consăteni
lor. de stima lor*.Un crîmpei dintr-o altă scri- - soare trimisă de elevul Aurel Pisaroglu.

.Soarele lui August 1944 a 
luminat deopotrivă ți viata co
munei Mîndrești din raionul 
Tecuci. La îndemnul partidului 
țăranii muncitori din comuna 
Mîndrești au pornit, alături de 
întregul nostru popor, să-și 
schimbe viata din temelii. In-

V. C.ĂBULEA

(Continuare in pag. a TV-a)

CITIT! PAGINA A III-A

Autor - PUTEREAn1 POPULARA
Republicii noastre este edificapnvile pe harta eccoeoăeâ aa* 4e fczvattare care caracterizează toate ramurile economiei Kpresiaaaat de localități nade anii lunecau leneș, unii după a* <-u. aoarțne — m devenit astăzi puternice centre industriale: Tg ăzu. Stu-aa Tarn-Măgurele. Medgidia și multe, multe alteletmrta Mtzihsaa a agriculturii a schimbat eu totul înfățișarea satelor > tewr dnăier- de aaa r—temnr ui in paginile sale hărnicia cu care po- cndnerea isteăeaptă a Partidnlni Muncitoresc Romin. a adăugat frumu- ’•amâ.v peaajtfa, tina. muțind fabrici și uzine, construind cartiere și orașe pretatăndesi nomele cu literele de aur ale muncii.rf cu wm.il de astăzi, la rubrica : AUTOR — PUTEREA POPULARĂ a um oda de materiale despre marile realizări obținute de poporul mun- EamdBcrrea gartidntai. pe drumul desăvirșirii construirii socialismului în

ta

cmp IN PAGINA A B-A FUMUL RIPORTAJ DIN ACEST CICLU : ■1H IUEUKI NOI PE MALUL DUNĂRII'
Printre fruntașii în întrecerea socialistă pe anul 
1964, se numără și tinerii llie Nicolae, Rucăreanu 
Radu și Stănilă Ion din atelierul sculerie al Uzinei 

„Grivița roșie' din Capitală

Polo: O. PLECANentru elevi a devenit un eveniment tradițional participarea, in fiecare an — de obicei în luna februarie — la tradiționalele olimpiade anuale de matematică, de fizică și chimie, la concursul de literatură romînă — adevărate competiții școlărești, cu prilejul cărora îșipun la încercare profunzimea cunoștințelor dobîn- dite zi de zi și an de an, agerimea minții, pasiunea pentru tuna din disciplinele de concurs. Numeroși sînt eiEvii care au dus faima unei bune pregătiri la fazele republicane, și peste hotare, participînd la olimpiade internaționale și obținînd premii de prestigiu.Și iată că în curînd vom fi martori din nou la prima fază — pe localitate — a olimpiadelor și a Concursului de literatură romînă.Olimpiadele trecute au relevat de Ia an la an creșterea preocupării elevilor de a participa la aceste concursuri, de a se pregăti să facă dovada

unor temeinice cunoștințe. Receptivi la sfaturile tovarășilor profesori, ale organizațiilor U.T.M., elevii își însușesc cu pasiune și cu perseverență cunoștințele prevăzute în programa analitică, ba mai mult, participînd la cercurile pe materii, studiind acasă, efectuînd numeroase exerciții, ei depășesc hotarele manualelor școlare, străduindu-se să-și însușească o pregătire cit mai amplă la disciplinele care-i pasionează. în fiecare clasă există preocuparea de a se prezenta la concurs cu toți elevii care au obținut cele mai bune rezultate la una din disciplinele prevăzute.Cu siguranță că și anul acesta olimpiadele — în toate fazele : pe localități, raioane, regiuni și republicană — se vor înscrie printre succesele pe care elevii noștri le obțin în însușirea unor importante discipline școlare, hotărîtoare pentru viitoarele lor profesiuni.Organele U.T.M. și-au adus contribuția, alături de secțiile de învățămînt, societățile științifice și filialele lor, alături de școli, sub îndrumarea permanentă a organizațiilor de partid, la pregătirea și crearea tuturor condițiilor pentru buna desfășurare a olimpiadei. La prima fază pot participa toți elevii care au obținut note peste 7 la una din disciplinele de concurs, cei pasionați pentru matematică, fizică chimie sau limba și literatura romînă. Organizația U.T.M., prin discuții cu elevii, prin organizarea unor adunări a adresat elevilor îndemnul de a se înscrie la olimpiade, de a-și intensifica studiul individual în vederea obținerii unor bune rezultate. Este important de relevat faptul că pregătirea pentru olimpiade a contribuit la stimularea interesului elevilor pentru învățătură la disciplinele de concurs, la obținerea unor rezultate bune.în puținele zile care au mai rămas pînă la olimpiade, trebuie sporite eforturile pentru buna pregătire a fiecărui elev. Organizațiile U.T.M. să-și aducă sprijinul, alături de școală, sub îndrumarea organizațiilor de partid, pentru ca toți elevii care îndeplinesc condițiile de a participa la concursuri să se numere printre concurenți și să se pregătească cit mai bine pentru a izbuti să concureze apoi la fazele următoare ; să se prezinte astfel, încît prestigiu] claselor și al școlilor lor să crească. Este foarte important să se creeze în scoli un spirit de emulație pentru a participa la aceste tradiționale concursuri, pentru că, și aici, la aceste întreceri școlare, se descoperă înclinațiile, aptitudinile elevilor. Și cu acest prilej colectivele didactice și organizațiile U.T.M. reușesc să cunoască mai bine înclinațiile elevilor și să-i îndrume apoi cu mai multă siguranță spre viitoarele profesiuni. în același timp, olimpiadele și concursul de literatură romînă cheamă la o bună pregătire școlară, stimulează studiul individual, creează în cadrul colectivelor de elevi un spirit de muncă ordonat, perseverent, atît de necesar la vîrsta anilor de școală, cînd elevii simt nevoia să se întreacă, să-și pună la încercare cunoștințele, agerimea minții, posibilitățile lor.Avem convingerea că și această olimpiadă va da rezultatele așteptate.Urăm participanților la olimpiade, succes!

COMORI
PE DEALURI 

STERPE
I n raionul Vaslui1 se află suprafețe întinse de teren deluros, pante cu5 înclinații mari, coline ce coboară către luncă. în u-nele locuri viiturile apelor provenite din ploi au ros terenul în pantă, l-au degradat. Odinioară, aceste pămînturi erau pline de mărăcini și bos- cheți. Spre creste creștea o iarbă rară, săracă. în total, terenurile neproductive se întindeau în acest raion pe a- proape 7 000 de hectare, iar procesul de degradare se accentua.Hotărîți să cîștige aceste pămînturi, țăranii cooperatori s-au gîndit să le planteze cu vii și livezi. Sub îndrumarea organizațiilor de partid și cu sprijinul specialiștilor, unitățile agricole și-au întocmit planuri judicioase pentru punerea lor în valoare. Acțiunea a început masiv în anul 1960. Atunci, în raion nu existau decît cîteva mii de pruni bătrîni, răzlețiți pe coaste și cîteva zeci de hectare de vie hibridă, în petece mici, în

• In raionul Vaslui, 
in 4 ani s-au plantat 
2 365 de hectare cu 
pomi fructiferi și a- 
proape 1 000 ha cu vi
ță de vie.

• în locul viței hibri
de de pe terenurile de 
șes — 5 000 kg porumb 
boabe la hectar.

• De pe un hectar cu 
viță nobilă plantată 
pe terenuri în pantă 
s-au obținut venituri 
de peste 10 000 lei în 
primul an de rod.

• în acest an se vor 
planta in raion incă 
300 de hectare cu viță 
de vie și 130 de hec
tare cu pomi fructiieri: 
meri, peri, vișini, ci
reși.terenul arabil. Acum, la Cos- tești, Muntenii de Sus, Albești și în alte părți, livezile cu pomi sau suprafețele de vie se întind pe cite 150—250 de hectare. Pînă anul trecut, numai în patru ani, în raion s-au plantat 2 365 de hectare cu

pomi fructiferi (meri, peri, cireși, vișini, caiși, pruni) din cele mai valoroase soiuri. Ponderea (50 la sută) o dețin mărul și cireșul. în același timp, pe pantele expuse soarelui în tot timpul verii, s-a plantat viță de vie nobilă din soiuri de înaltă productivitate pe aproape 1000 de hectare. Numai anul trecut unitățile a- gricole din raion au plantat în terenuri slab productive (pe care le-au curățat de mărăcini și arbuști și le-au reamenajat) 1 071 hectare cu pomi fructiferi și 237 de hectare cu viță de vie nobilă. Așadar, există in raionul Vaslui o experiență valoroasă în această direcție.în 4 ani de zile în cooperativa agricolă din Solești s-au plantat 150 de hectare cu pomi și 50 cu viță de vie nobilă.Cooperativa agricolă de producție și-a creat un nou sector de producție: vitipomicultura. Si oamenii și-au propus să-1 dezvolte. Mai sînt pămînturi sterpe (peste 50 de hectare) care trebuie cîștigate. Au stabilit, deci, ca în acest an să mai planteze cu pomi încă 15

Tj nărui tehnician hortiviticol Ion Crăciun (dreapta) de la 
cooperativa agricolă de producție Roșiești, raionul Vaslui, ve
rifică starea în care se află butașii de viță depozitați pen

tru viitoarele plantații pe terenuri în pantă
Foto : N. STELORIANhectare și 8 cu viță de vie. în decembrie, după ce s-au isprăvit alte treburi, oamenii au ieșit pe dealuri. Cunoscînd importanța acestei acțiuni, organizația U.T.M. a continuat să-i antreneze pe tineri la muncă la fel ca și în anii pre- cedenți. în întrecerea dintre brigăzi, tinerii s-au angajat ca fiecare să desfunde cîte 50 de metri pătrați de teren, să sape cîte 30 de gropi pentru

pomi și să participe la defrișarea arboretelor de pe 20 de hectare (planificate pentru a- cest an agricol).în fiecare zi bună de lucru, chiar dacă uneori gerul era mai aspru, tinerii au muncit fără răgaz. Firește, lucrările
NICOLAE BARBU 

CONSTANTIN SLAVIC

(Continuare în pag. a IV-aJ
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..Să discutăm 
despre tinerețe, 

educație, 
răspunderi"

• Opinii despre 

faptele 

eroului 

din reportajul

„ONOARE 

MUNCII’

Trei sferturi din sporul producției 
industriale realizat in anul 1964 
a fost obținut pe seama creșterii 

productivității muncii

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII | 
Muncii in inousTRiE in 

ANII SESERALULUI

oamenilor muncii și factorul hotăritor al victoriei orin- 
duirii socialiste'.(Lai Directivele Congresului al Ill-lea al R M B j

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE "GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Siat al Republicii Populare Romine
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

Dragi tovarăși,Cu prilejul alegerii și respectiv numirii noastre în funcția de președinte al Republicii Populare Chineze, de președinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din intreaga Chină și de premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, ați binevoit a ne trimite o telegramă de felicitare pentru care vă exprimăm dumneavoastră. Consiliului de Stat al Republicii Populare

BucureștiRomîne, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și poporului romin mulțumiri cordiale.Sîntem profund convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre poporul chinez și poporul romin se vor dezvolta pe mai departe pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar. Urăm poporului frate romin să obțină succese și mai mari în opera de construire a socialismului și de apărare a păcii în lumea întreagă. Vă dorim sănătate.

Pag. a V-a:

LIU ȘAO TIPreședintele Republicii Populare Chineze CIU DE Președintele Comitetului Permanent al .Adunării Reprezentanților Populari din intreaga Chină
CIU EN LAI Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

• Activistul-un bun 
cunoscător
al problemelor 
economice

• Itinerar cultural
• Calificarea—

in pas 
cu cerințele 
producției

• in ajutorul 
propagandiștilor



„Să discutăm
despre

tinerețe,
educație,

răspunderi"

Cititorii au reținut, desigur, faptele tînărului Constantin Bostan, electrician la Combi
natul de cauciuc sintetic — Onești, descrise în articolul „Onoare muncii".

Pe adresa lui Constantin Bostan, în intenția de a-1 ajuta, numeroși tineri din toate col
țurile țării îi transmit, prin intermediul redacției noastre, părerile, sfaturile lor.

Opinii
eroului din reportajul

„ONOARE
Dragă tovarășe Bostan,

Mai întîi să ne cunoști: 
sîntem doi tineri ca și ti
ne, unul de 24 de ani, ce
lălalt de 18. Amîndoi sîn
tem strungari și lucrăm 
în secția vane — una din 
secțiile importante ale U- 
zinei de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște. Citind articolul 
din „Scînteia tineretului" 
în care era vorba despre 
line, ne-am hotărit să-fi 
scriem. De la bun înce
put trebuie să-ți spunem 
că nu sîntem deloc de a- 
cord cu comportarea ta, 
cu faptele tale. Părerea pa 
care o ai tu despre mun
că, despre discipltnă, felul 
tău de a „înțelege" răs
punderile ce-ți revin ca 
muncitor stîmese indigna
rea și dezaprobarea ori
cărui tînăr. Ne-am apucat 
insă să-ți scriem nu atît 
pentru a condamna și noi 
comportarea ta, ci gîndin- 
du-ne că-ți putem da un 
ajutor vorbindu-ți despre 
propria noastră 
ență.

Cu cîlva timp 
și noi am trecut 
tuația ta, prin 
.critice"

conducerea uzinei a venit, 
ne-a luat de la școală și 
ne-a condus in fața mași
nilor noi, modeme. In u- 
zină — condiții de muncă 
dintre cele mai bune.

Nu ne spusesem nici
odată că asemenea condi
ții ca cele de care ne bu
curăm noi astăzi sa cer 
răsplătite, că această răs
plată trebuie să fie numea 
noastră, contribuția ■ noas
tră la efori ul cotectic ului. 
Așa se face că atitudinea 
noastră față de muncă era 
difentă de « celorlalți 
muncitori. Pricind totul Cu

experi-în urmă 
prin si- 
momente „u/itsue asemănătoare. 

Dacă am fi lucrat în a- 
ceeași uzină, probabil că 
am fi fost și „prieteni". 
Fiindcă și noi am acut în
tr-o vreme aceeași părere 
greșită despre muncă, des
pre viață, prin urmare și 
despre prietenie.

Am crescut ca tine și 
ca alți tineri de virsta 
noastră fără greutăți, fără 
griji. Am avut de toate: 
școală gratuită, cărți gra
tuite, haine gratuite, pro
fesori și îndrumători care 
ne-au învățat cu toată dra
gostea. O singură oWigc- 
ție: să învățăm, să ne în
sușim cît mai bine me
seria.

Ca și tine, știam, fiind
că citisem, ne-o spuseseră 
părinții, muncitori mai 
vîrstnici, cum se învăța 
înainte meseria și-apoi cît 
de greu era să-ți găsești o 
slujbă. Nici nu ne venea 
să credem! Nouă nu nu
mai că ni se asiguraseră lo
curile de muncă, dar chiar

Ș

AM FOST

MUNCII

despre faptele

Foto: AGERPRES
Teatrul de Stat „M. Eminescu" din Botoșani

roșii tăi de muncă au dis
cutat de atîtea ori cu tine 

•spre tine. Ne între- 
însă : tu te-ai gîndit 

vreodată serios la compor
tarea ta ? Oare lipsurile 
tale mari sau „mici" — 
cum le spui — au consti
tuit măcar o dată subiec
tul unor discuții la care să 
participi numai tu și con
știința ta de tînăr munci
tor ? Dacă o asemenea dis
cuție ar fi acut loc — 
dacă propride-ți fapte fi 
le-ai fi pus in fața conști
inței, a acestei oglinzi pe 
cart rirrtem datori s-o păs
tram totdeauna curată, 
strălucitoare, oricare din
tre faptele tale, dar mai 
ales iniimplarea despre 
care relatează ziarul, — 
ți-ar fi dezvăluit erorile 
comportării tale, semnifi
cația fiecărui pas greșit pe 
cared faci.

Firește, nu te înthnplă 
întotdeauna o catastrofă 
cind lipsești de la lucru. 
—Dor o abatere, o lipsă, m* bine zis lipsă de răs
pundere fie și a unui sin
gur om in procesul de 
producție, te resimte. în
totdeauna. lată ce mei noi 
aas irr'fiegeam.

uam ri noi ^ngp- 
ca tine și, jsreș- 

le respectam, deși tm sincer si 
a. Nu en vor
nici in cazul 

ena, da lipsă de Lpera dtceio.

creta nortri de 
să isssum: o 

daria

Poșta redacției
BODEA ION — satul Ruda, comuna Ghelar — Hunedoara.îr. legătură cu modul cum funcționează dispecerul național de energie electrică, vă sfătuim să citiți articolul din ziarul nostru nr- 4 789 din 3 octombrie 1964, intitulat „Dispecerii luminii", unde veți găsi răspuns la întrebările pe care vi le puneți în ceasta problemă-

Etiopianul Bikila Abebe — campion olimpic la Roma, a ieșit din nou învingător în cursa maratonului din cadrul Jocurilor kio. El a Olimpice de la To- parcurs distanța de

st A« a de

ar a « a 
dfi, ti fa 
ai x

. le^zmzru
«d-i fias tot 
arși __ O-

noare mlncii’TEODOR CROITORI

ușurință, lari 
lipsind

de ante. de ,-eJețes* cit de
cu de

..Cadența noastră este
cadența muncii66

De Combinatul de caucus sintetic din Onești mă leagă multe amintiri. Timp de cinci ani am lucrat aici, ca muncitor. Trăiesc sentimente de legitimă min- drie gîndindu-mă ce lucruri minunate am realizat cu toții — constructori și operatori, ori de cite ori aud numele orașului, ori de cite ori citesc despre el în ziare sau văd imagini în filme. Așa cum se scria în articolul din „Scînteia tineretului", noi am ridicat „orașul alb de pe Trotuș" de la temelii, noi sîntem cei care am înălțat combinatele sale, care

tăm. Gți n-au stat de vorbă cu ei ? A dat cu pidorul în propria-i fermitate, aș zice chiar în pro- pca-i situație. Tare mă tem c-o să ajungi la feb Fiindcă, să stăm și să judecăm serios : tu nu te poți plinge că n-ai fost ajutat, că nu s-a avut răbdare cu tine, că nu ți s-a dat încredere. Toate a- cestea s-au făcut nu pentru că te cheamă pe tine Bostan, ci pentru că, la noi există cea mai mare grijă față de OM. Dar se pare că tu n-ai înțeles nimic din grija ce ți se poartă, din încrederea

ce ți s-a dat. Și, pînă la urmă, cine nu vrea și nu vrea să meargă pe drumul drept, n-o să-1 ținem să ne încurce, să ne facă pagube de milioane din... distracție și indisciplină.Cadența noastră, repet, este cadența muncii, a disciplinei, a țelurilor mari în viață. Fii un astfel de om și ține pasul cu oamenii, nu călca pe drumuri lăturalnice, dacă vrei să nu te poticnești în gropi 1TOADER MĂRGĂRIT
București

iutii pe tine!
/Vu fi pasăre fără cuib!

MARIUS TATARU —BucureștiDin scrisoarea dvs. reiese faptul că ați întrerupt anul HI al școlii profesionale metalurgice pentru că ați incorporat Pentru a obține carnetul de calificare trebuie să repetați anul III. Vă sfătuim să vă adresați ministerului de resort de care aparține școala, eu o dovadă din partea Comisariatului militar, din care să reiasă data liberării și recomandarea școlii unde ați urma: cursurile, care să preciaeae că nu ati putut terfcma arrjtf școlar fiind încorporat. pentru a vi se aproba cictmjarea pregătirii prafeaonaie.

fost

in timpul record de El a dovedit o made iuptă, o bună42.195 km 2h 12:11X re puterepregătire tehnică și fizică.CTTCUNEL Fl.OREA — com Radomirești — reg. București.Hercule este un erou din mitologia greacă. înzestrat cu o forță fizică deosebită.

cu

gele Euristeu al Argosului, voind să-1 piardă, l-a supus la 12 încercări din care el a ieȘit victorios. De pe rugul pe care urma șă se urce pentru a scăpa de chinurile pricinuite de cămașa otrăvită trimisă de soția lui, Deianiro, Hercule a fost înălțat de zei în Olimp, dobîndind nemurirea. Pentru a cunoaște mai bine legenda lui Hercule citiți cartea „Legendele Olimpului" de profesor Alexandru Mitru sau „Legendele și miturile Greciei antice" de Kun N. A.DOBRE — Str.16, raionul 1 MaiANGHEL Gura Leului București.ARTENIEStr. Panait Moșoiu 17, raionul 23 August.Absolvenții școlilor medii de cultură generală se pot prezenta la examenul de maturitate de maximum 3 ori în sesiunile primilor 5 ani de la data terminării ultimei clase. Repetarea clasei a Xl-a este posibilă numai în cazul în care un elev petentLa examenul se dau lucrări reală la limba romînă, matematică; secția umanistică — limba și literatura romînă, o limbă străină la alegere din cele studiate în timpul școlii medii. Pentru oral trebuie să vă pregătiți la Fizică, Chimie, Bazele darwi- nismului, Noțiuni de socialism științific, Istoria Romîniei, Literatura romînă. în plus, cei de la umanistică mai dau o probă orală la limba străină ce și-au ales-o, iar cei de la real la matematică.

NICOLAE

e declarat rede maturitate scrise : secția și literatura

Operetă de Lehar

BENEDIC IOAN Stejarului 17, Bonești

discuri disparate, 
ai Teatrului de O- 
iubitorilor muzicii 

arii

Discuri noi

cîteva ore mai înainte des-
Afluență de turiști la Poiana Brașov

Foto t AGERPRES

După cîteva 
în care soliști 
peretă dăruiau 
cîteva din cele mai celebre 
ale istoriei operetei, de la Offen
bach și Herve la Strauss, Zeller 
și Miflocker, Casa de discuri „E- 
lectrecord" a luat inițiativa pre
zentării integrale a celor mai de 
seamă capodopere ale atît de 
popularului gen al operetei. Noul 
ciclu de înregistrări a început cu 
una din cele mai cunoscute crea
ții — celebra „Văduva veselă" a 
lui Lehar,

Imprimarea, bucurîndu-se de 
concursul unor reputafi artiști li
rici — Teodora Lucaciu, Văii Ni- 
culescu, Ion Dacian și Cornel Fi- 
năfeanu (și al Orchestrei Simfoni
ce a Cinematografiei, dirijate de 
Paul Popescu) cuprinde (cu ex
cepția unor numere de mai mică 
importantă în ansamblul lucrării) 
cea mai mare parte a celebrei 
operete a lui Franz Lehar.

Mă număr printre tinerele muncitoare ale patriei noastre și-s mîndră de acest lucru așa cum sînt mîndră de tinerețea și viața mea, curată și limpede. Este drept, nu lucrez la Onești, intr-un combinat atît de frumos cum lucrează Bostan, ci într-o fabrică de ciment. Dar mie mi-au rămas din anii de școală, din ce mi-au spus părinții, învățătura, că numai prin muncă se poate realiza ceva deosebit. Tu însă, n-ai nici un respect față de muncă. Nu numai că nu te respecți pe tine ca om — pentru că munca sa îi dă omului adevărata valoare — dar nu respecți munca tovarășilor tăi, nesocotești și munca celor care au înălțat Oneștiul — mîn- dria întregii țări. Pentru noi toți care muncim în patria noastră, pentru toți cei care au înălțat Oneștiul, ne sînt mereu vii în inimile noastre cuvintele tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, spuse cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei „La temelia tuturor înfăptuirilor din. 
anii construcției socialiste se află eforturile creatoare ale 
poporului nostru, MUNCA sa însuflețită, maxima mobilizare 
a tuturor resurselor și posibilităților interne ale țării".Sublinierea cuvîntului „munca" îmi aparține, am făcut-o înadins fiindcă și eu muncesc, încă de la 15 ani, adică de 9 ani. Și niciodată n-am roșit pentru munca mea. Iată de ce sînt mîndră și cred că aprecierea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej mi se adresează și mie. îi spun asta lui Bostan, lui Dima și altora ca ei. în toți acești ani munca mi-a adus numai bucurii, fiindcă eu însumi n-am trădat-o niciodată.

Sînt, ca și tine, Bostane, electrician. Nu lucrez în sectorul întreținere, ci in sectorul construcții al Combinatului siderurgic Hunedoara, dar, ca meseriaș, știu ce răspundere ai. Iar ca muncitor cu experiență știu și ce înseamnă să ai în colectiv unul ca tine: am avut și noi unul, Traian Peltican, frate „geamăn" cu tine la indisciplină, la chefuri, la neseriozitate. Ne încurca pînă la exasperare. Nu ne-am lăsat pînă nu l-am îndreptat (în asta are și el meritul lui, fiindcă a înțeles sfaturile noas.re). Acum este un muncitor de nădejde, îl dăm eiemplu.Citind despre tine și despre prietenii tăi îți dau un sfat t nu fi ca Dima, pasăre fără cuib. în viață, omul trebuie să se lege de-un loc, să se specializeze și să muncească acolo cît poate mai bine. Altfel nici tu, nici eu, nimeni nu se poate realiza pe deplin. PETRE SMARGHITAN
electrician, Combinatul siderurgic Hunedoara

Dar, tocmai fiindcă citisempre tine, Bostane, autobiografia tovarășului meu m-a impresionat în mod deosebit: totul în viața lui este curat, lipsit pînă și de cea mai mică pată. Și nu pentru că o spune el, noi îl cunoaștem bine. El și-a făcut un ideal din dorința de a rămîne tot timpul la această stare de deplină puritate, în viața personală, în muncă, în distracție.Și, făcînd o comparație, mă gîndeam la tine ; n-ai nici un motiv să nu te străduiești a fi la fel.
ION ENE BOSTINARUC.Z.L. Pitești

Ți-o spunem noi

poți fi un om bun

EMILIA VOICU
muncitoare, Fabrica de ciment „Ideal" Cernavodă

0 comparație
Este cald în sala de ședințe. Noi stăm pe scaunele tapisate și ascultăm o autobiografie. Toți sîntem tineri, vîrsta noastră nu trece de 20 de ani. Tovarășul nostru, Gheorghe Mihalache, dorind să intre în rîndurile utemiștilor, își expune autobiografia.N-are fapte senzaționale. S-a născut în 1946, în Alexandria, a fost crescut la o casă de copii din Focșani prin grija statului, a urmat la Reghin școala profesională, a absolvit bine, acum este tîmplar. Muncește bine. Totul foarte simplu.

Dragă Bostane,Iți scriu în numele tinerilor din organizația U.T.M. de la S.M.T.-Ianca, raionul Făurei. Am citit despre tine ; nu ne-a plăcut, ți-o spunem deschis. Cu oameni ca tine „nici griul nu crește, nici plinea nu dospește", cum spune o vorbă pe la noi.Despre munca noastră, a tractoriștilor, îți spunem doar atît: ca să iasă recolta bună, noi tragem brazdă adîncă, scoatem buruienile afară. Adîncește și tu brăzdarul, fii mai exigent, scoate pălămida și cucuta din sufletul și din mintea ta, fiindcă înțeapă și au și gust amar. Fă să crească recolta succeselor și să dospească plinea proprie-ți vieți, fiindcă ești tînăr, ai învățat la școlile noastre, n-ai nici un motiv să fii altfel...îți scriu eu, FĂTU IANCU
în numele tractoriștilor de la S.M.T. Ianca, Făurei

livezii o dă, de fapt,

recolta fiecărui pom

in parte
Mă declar total împotriva modului în care înțelege viața, munca un tînăr ca Bostan. Dar mă întreb totodată, dacă nu cumva și tovarășii cu care muncește, prietenii, organizația U.T.M. nu s-au ocupat cam puțin de el. L-au chemat, au mai intervenit, au ajutat să nu i se desfacă contractul de muncă.Dar asta este tot?Eu asemui munca de educație cu munca acelor grădinari care, plantînd pomii, se îngrijesc ani la rînd de creșterea lor, pînă cînd îi dau pe rod. Bostan nu ajunsese încă să dea roadele așteptate în muncă, de aceea grija, preocupările pentru el trebuiau să fie și mai mari.Utemiștii, tovarășii săi să nu uite că frumusețea și recolta livezii o dă de fapt rodul fiecărui pom în parte.ANGHELINA PANTELIMON

Turda
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De-adun puteri de fluvii maii 
spumoase-n val, de simt câ-s jar, 
de merg pe drum înnoitor — 
Partidului îi sint dator

(„Partidului ii sînt dator" ION BĂNUȚĂ)

AUTOR - PUTEREA POPULARA

Gintare

■
1 unărea. De demult i-aI fost cîntată frumusețea :

I volbura cazonelor, între 
munții pietroși, fierăs- 
truind înaltul, pașnica 

| trecere fertilă peste bă- 
răganele rominești, o- 

glinda paradiziacă și primăverile Deltei. 
Dar cum ai putea s-o tinți acum, fără 
luminile care-i marchează ca un kilo
metraj înalt, trecerea peste păminturile 
noastre? Dunărea a intrat într-o nouă 
geografie: geografia creată de omul so
cialist. Colaborează cu constructorii ma
rilor șantiere, cu arhitecții noilor așe
zări, irigă pămînturi, cunoaște eforturile 
hidroamelioratorilor care redau zeci de 
mii de hectare agriculturii, călătorește 
cu navele proaspăt ieșite din hala șan
tierelor noastre, spre mare; poposește în 
jurul bacurilor-dormitor ale secerători- 
lor Deltei; cunoaște chimia, înalta ten
siune și lucrarea științifică a pământu
rilor și, cu visele oamenilor, pornește în 
viitor.

O călătorie cu Dunărea, azi, înseamnă 
o călătorie prin însăși istoria nouă a pa
triei ; popasurile de-a lungul marelui 
fluviu înseamnă popasul în contempo
raneitate.

Anii socialismului i-au însemnat poe
tic și patetic noua existență. Cîntarea 
Dunării de azi este cîntarea luminilor, 
a noilor pămînturi unduind în soare, 
la primele lor recolte; este cîntarea 
noilor așezări moderne și a noilor în
drăzneli. Cîntarea Dunării e un poem 
partinic — poemul comuniștilor și va
stelor planuri creatoare ale partidului.

Aici.
la kilometrul I 

al viitorului

n om s-a plecat peste ape. Pe 
mîini mai are mortar, pe obraji 
stropii de var strălucesc. Omul

își vede fața in apă și ride înveselit. 
Lingă fața lui, încadrîndu-i-o, se re
flectă construcțiile. Oglinda matinală a 
fluviului îi cuprinde alături, ca intr-o 
stampă: frumusețile și creatorul lor.

Aici, aproape de vechiul port Moldova 
Veche, sînt, în plină desfășurare, lucră
rile de construcție ale portului indu
strial Moldova Nouă. In viitoarele dane 
vasele vor încărca minereu cuprifer, 
pe care-l vor transporta spre uzinele 
prelucrătoare.

La un pas (un pas istoric!) de vechea 
așezare măruntă, Moldova Veche, sat 
adunat între nisipuri, se ridică cartie
rul muncitoresc al Moldovei Noi, un a- 
devărat orășel pe harta țării socialiste: 
1500 de apartamente, cantină-restau- 
rant, școală, dispensar, o mare casă de 
cultură, cu arcade și capiteluri la intrare, un hotel; 90 de apartamente au și 
fost date în folosință. In ferestre se a- 
prind lumini, înfloresc mușcate, fețele 
copiilor rîd la soare. Cîțiva ani în 
urmă, vechea așezare ducea o existențe 
despre care nu se putea scrie mare lu
cru. Dar prin munții aceștia, roși de 
vreme — niciodată n-am văzut munți 
cu obraze mai vechi, ca în această 
parte a Banatului — geologii făceau 
cercetări febrile. „Ținînd seama de sarcinile importante ale metalurgiei neferoase — arăta tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în Raportul prezentat la 
cel de-al 111-lea Congres — este necesară concentrarea lucrărilor de prospecțiuni și explorări în regiuni cu perspective favorabile, precum și efectuarea de cercetări pentru stabilirea celor mai raționale procedee de prelucrare a minereurilor".

In cîțiva ani a luat ființă aici, pe 
firul unei ape, afluent anonim al Du
nării, Complexul industrial Moldova 
Nouă. Actul de naștere al acestui com
binat, ca al atitor altor mari obiective 
industriale din țară, a fost întocmit, 
așadar la Congresul al III-lea al parti
dului ; planul de directive a deschis 
perspective de viitor atîtor locuri unde 
nu se întîmpla nimic; atîtea biografii 
își au destinul în ritmul acestor trans
formări !

Aici, la Moldova Nouă, tinărul com
binat al metalurgiei neferoase își ri
dică de acum construcțiile stației de 
descărcare, concasare și granulare, de-

X

Combinatul de ingiășăxlr.e chimice T. Măcu.-eie. Aspect parțial al iabricii de acid sulfuric
Foto : AGERPRES

pozitul de minereu sfărîmat, stația de 
măcinare, flotare și filtrare. Și-n vreme 
ce minerii croiesc abataje în roca dură 
a munților, aici se montează mașini — 
mașinile cele mai moderne, produse la 
noi în țară. Toate aceste instalații intră în rodaj tehnologic, anul acesta.

Aici, la intrarea în țară, aproape de 
primul ei kilometru pe pămîntul ro- 
mînesc, Dunărea întilnește viitorul. Viitorul care se măsoară în aceiași pași istorici ai zilelor noastre, apropiindu-l 
cu repeziciune pe mîine, de azi.

Șantierul 

luminii

unărea călătorește mai departe. O 
urmăm, trăind împreună cu ape
le, arenturc din Cazane, spre 

Porțile de Fier. Și totuși, emoțiilor vechi le iau locul, rind pe rînd, altele. 
Călătorim, de japt intr-un șantier al luminii. Pe toată această porțiune de 
105 kilometri. unde se va întinde viitorul lac de acumulare al hidrocentra- 
lei de la Porțile de Fier, se duce o ac
tivitate continuă. Geofizicienii fac mă
surători microseismice, proiectanții și 
constructorii de drumuri croiesc un alt
traseu șoselei și căii ferate, așternînd pe 
hirtie de proiect, deocamdată, arcuirea îndrăzneață a viaductelor și serpenti
nelor care vor străbate munții. E un 
peisaj măreț în care Dunărea și stîncile se înfruntă. Omul, pe măsura lor, în
drăznește. Iată, se pregătește cea mai 
patetică și mai frumoasă confruntare a 
lor. Acum trebuie scrisă o nouă Romi- nie pitorească; acum, în zilele acestea in care, la chemarea partidului, se scrie aici capitolul ei cel mai impresionant.

La Gura Văii au poposit constructorii. Zn toamnă conducerile de partid și 
de stat ale Romîniei și Iugoslaviei au 
inaugurat festiv construcția celei mai mari hidrocentrale de pe Dunăre. Dunărea își ra cunoaște adevărata ei mare 
putere : 10 000 000 000 kilovați/orâ. pro
ducția anuală de energie.

Așezarea de la Gura Văii cunoaște de pe acum toate prefacerile acestei întemeieri. De fapt, e un triplu șantier : șantierul propriu-zzs care organizează 
colonia, care a lucrat la platformă și Ia 
batardou, la stația de 110 kv și la ter
mocentrala coloniei; șantierul con
structorilor de drumuri care adaugă a- 
cum noi linii ferate fostei pâri, acum 
importanta gară Gura Văi; a șantieru
lui; și „șantierul cercetătorilor*. dacă 
se poate spune astfel— Căci, mc. ales 
cercetătorii au făcut cunoștință eu 
Dunărea, în faza aceasta. Cu rasele lor 
..Porțile de Fier* și „Cercetătorul* care 
iau probe din stinca de la fund a apei, 
pe locul unde se va construi barajul: 
cu sondorii care sapă un puț subfluvial. 

pentru continuarea cercetărilor, Aa fața 
locului*. Cu constructorii batardoului. 
Dunărea a cat piept de asemenea. In toamnă a renii, cum știa ea de mei de
mult, in anii cind reușea să-i înfricoșeze pe oameni, să-i facă să fugă din 
fața ei. De data aceasta, insă, nu s-a mc; ir.tîmplct cșa. Palplanșele de oțel înfipte în stinca de la fund i-c« rezistat. Trec și acum trenuri pe aici ; trec rase. 
Zilnic. Și totuși, oamenii care stau la 
geam nu mai caută unicele frumusez. 
ale fluviului, nu-și arată numai locurile 
vechiului pitoresc — aici Porțile de Fier, acolo insula Ada-Kale. Acum oa
menii privesc locurile acestea în schimbare. Caută cu ochii regiunea unde se ra înălța barajul, locul ur.de va f. 
ecluza malului acesta și porturile noi: 
privesc acest început de luptă cu Dunărea — lumină. Este o nouă întilnire cu viitorul, pe pămîntul lui azi. E o nouă 
transformare la care Dunărea nu ra fi 
doar martoră, ci și părtașă. Pretutin
deni sînt transformări, înnoiri; pretu
tindeni, în anii noștri, oamenii munci;, conduși de partid, realizează prin fapte 
de eroism, profilul acestor zile, profila', 
viitorului. Aici, la Porțile de Fier, pe țărmul Dunării, s-a deschis cel mei 
mare șantier al anilor noștri. Și trebuie adusă laudă generației șantierelor. 
acestor constructori care fac popas la 
țărmul fluviului, în acest prim an, c- 
cestor generații născute în epoca de mari și glorioase transformări. Și, desi
gur, dacă se va scrie o nouă Rominie 
pitorească, va trebui vorbit neapărat despre ei. creatorii acestui nou pito
resc atit de bogat în conținut.

Turnuri noi

la Dunăre

5-a împământenit, de o vreme, o 
expresie care cuprinde, concis, 
fluxul continuu al construcțiilor 

noastre: „pasul lanțului*. In virtutea 
acestui ritm, etapele construcțiilor se 
înlănțuie: dulgherii și mozaicarii fini
sează etajele de jos, în vreme ce con
structorii mai așează cărămizile ultime
lor etaje, iar montorii își încep treaba 
tind constructorii n-au părăsit încă 
șantierul. Despre acest uriaș „pas al 
lanțului*, despre aceste fenomene în 
flux se poate vorbi, privind acest șan
tier continuu — Dunărea.

Deschideți cărțile vechi de geografie, 
acele manuale care consemnau lucid și 
zgircit existența unor mărunte porturi 
de cimpie. Tumu Măgurele, Oltenița, 
Călărași... Duceau o existență măruntă, 
somnolentă, anonimă. Dunărea cuno
ștea pe de rost aceleași așezări insalu
bre ale mahalalelor, aceleași pavilioane 
de lemn din parcuri în care fanfara 
militară dădea concerte duminicale, în 

fața negustorilor de grine, birtașilor și a altora ca ei, „protipendada* ; aceleași 
silozuri țnntecoase. aceleași pontoane 
lingă care dormitau șalupe hîrbuite.

Regimul nostru de democrație populară a trezit la viață și aceste așezări din cimpie. Tumu Măgurele și Călăra
șul, devenite cetăți ale chimiei, cunosc 
oameni și fapte contemporane, fluviul 
.’.noilor al acestor zile trecind ca o al
tă Dunăre pretutindeni.

Pe 2 iulie 1964, colectivul Combina
tului de la Tumu Măgurele raporta 
partidului terminarea lucrărilor de 
construcții-montaj a Fabricii de acid 
sulfuric, cu șase luni înainte de termen. -Succesele noastre, se spunea în tele
grama de mulțumire adresată tovarășu- 

Gheorghe Gheorghiu-Dej. se dato- resc în primul rind îndrumărilor prețioase date de dumneavoastră, cu prilejul vizitei făcute pe șantier, în noiembrie 1963 și care au constituit pentru r.oi un puternic imbold in mobilizarea tuturor forțelor, la îndeplinirea angajamentului luat".
La scurtă vreme după această victo

rie a constructorilor, iată, se înalță cu 
-epeziciune celelalte obiective ale com
binatului : fabricile de acid fosforic, de săruri de fluor, de amoniu și acid a- zotic.Treceți prin orașul de azi, răscolit de excavatoare, printre dughenele 
demolate ale vechiului centru, în locul cărora încep să se ridice blocurile ae
rate; priviți giganticul depozit de fos- 
forite, cu arcuiri elegante, fabrica de 
".grășă minte complexe — construcție 

inspirată, numai din oțel și sticlă; pri- și comparați aceste noi aspecte, cu 
::ografiile îngălbenite din vreun album 

— Tumu Măgurele, vechiul, uitatul port 
dunărean. Alăturarea exclude orice 
asemănare.

Dunărea călătorește mai departe, tre
cind prin Șantierul naval Oltenița, cel mai tinăr șantier al țării — opera re
gimului nostru, pentru a ajunge la ce
lălalt combinat chimic, ridicat la Călă
rași. Adevăratul certificat de naștere al 
orașului industrial a fost semnat odată 
cu primele jaloane fixate pe un cîmp 
gol: începea construcția Combina
tului de celuloză. Fabrica de celuloză 
din Bărăgan va produce, printre alte 
sortimente, și hirtie de scris. Tone de 
hirtie de scris își vor începe călătoria 
de aici, din Bărăganul în care, cu cite- 
va decenii in urmă se consemna pro
centul impresionant de 65 la sută anal- 
fabeți, la sate. In planul măreț al par
tidului, de valorificare superioară a 
tuturor bogățiilor țării se înscrie și combinatul bărăgănean. Cele 
mai moderne utilaje, automatizare, 
înalta specializare a muncitorilor... Din 
cele 350 000 tone de paie, materia 
primă asigurată de Bărăgan, vor ieși, 
anual, 50 000 tone celuloză, 66 000 tone 
hirtie de ambalaj și de scris, 5 000 tone 
caiete.

La cel mai tinăr combinat chimic 
din țară media de virstă a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor e la fel de 
tînără: 21 de ani. Operatorul chimist 
Radu Dinică are 18 ani, Ion Stan, de 
la stația conexiune are 19 și tot atit de 
tinăr e și Gheorghe Georgescu, specia
listul recunoscut de pe acum, care lu
crează la mașina unde se produce hir- 
tia de ambalat,

Talentele fiilor acestor pămînturi, ele 
însele, nu intră oare într-un vast plan, 
de valorificare superioară a bogățiilor 
umane din țara noastră?

Geneză 

contemporană

Dunării se 
de măsuri 
dezvoltarea 

a produc- 
Boianu — 

Răul,Sticleanu și 
două incinte

Dar adevărata înfruntare cu oame
nii au cunoscut-o apele pe alte 
șantiere. Pe acele șantiere asal

tate de screpere și buldozere, de gre- 
dere și excavatoare, de drăgi și dra
gline. Erau sute de mii de hectare, în 
țară, pe care Dunărea hălăduia în voie, 
primăvara. Pămînturi fără de folos, pe 
care creșteau sălciile, pelinul și ciuli
nii ; pămînturi părăsite, cutreierate de 
vînturi. Punerea în valoare a mănoa
selor terenuri din Lunca 
încadrează în ansamblul 
luate de partid, pentru 
intensivă și multilaterală 
ției agricole. în Balta 

Gura Borcei 
care au fost fertili

zate și îndiguite, 5 000 de hectare au 
dat, în toamna anului 1964, prima re
coltă de porumb și floarea-soarelui. Nu 
recoltă, ci „gîrlă", într-o revărsare ne
cunoscută pînă acum. Intr-o revărsare 
a rodniciei, după neuitatele revărsări 
cu care Dunărea „fericea", din cînd în 
cind, aceste locuri, pustiindu-le. Aici, 
în bălțile din jurul Călărașului, 18 000 
de hectare vor fi redate agriculturii. 
Lor li se vor adăuga cele 28 000 hectare 
din Balta Greaca, la desecarea căreia 
se lucrează acum. Aici au venit grupele 
a IlI-a și a IV-a de utilaje, care s-au 
remarcat pentru realizările din Insula 
Mare a Brăilei.

Gostinul-Prundul-Greaca; Boianu — 
Sticleanu, Gura Borcei — Răul, Arsa- 
che — Mahîru, Măcin —23 August, In
sula Mare a Brăilei și Brateșul de jos, 
iată șantierele hidroameliorației, șan
tierele cîmpiei. 231 de km de diguri au 
fost ridicate de oameni, în calea ape
lor ; 17 000 000 metri cubi de terasa- 
mente ; 130 000 hectare redate agricul
turii, față de cele 74 300 ha cît fusese 
prevăzut inițial, pentru prima etapă. 
Pretutindeni a fost introdusă o mecani
zare intensă, pretutindeni îngrășămin- 
tele și ierbicidele au fost aduse să întă
rească cucerirea oamenilor. Locul albă
struiul bălților somnolente, bălți înto
vărășind Dunărea, cîndva imperiu al 
inerției, a fost luat de verdele viguros 
al lanurilor, de salba de smaragd a tim
purilor cucerite de om.

In hotarul Bărăganului, în incinta 
insulei Brăilei sau la Greaca s-a dat un 
mare asalt, pentru cucerirea pămîntu- 
rilor noi. Și iată că geografiile vor tre
bui să se modifice; vor trebui adăugate 
aceste noi reliefuri, aceste noi bogății, 
de-a lungul Dunării.

Cjîte experiențe dramatice, tite lupte și victorii, tite zile și nopți petrecute în apropierea constructo
rilor sau mecanizatorilor de pe șantie
rele de cucerire a pămînturilor noi! 
Dunărea călătorește printr-o geografie 
vie, Dunărea călătorește în contempo
raneitate ! A trecut prin arcul înaltei 
tensiuni, prin arcul de triumf al chimiei, prin arcul verde al primelor re
colte de pe noile pămînturi. Se apropie 
de mare. O străbat cargourile care 
aduc și duc bogățiile acestui pămînt. E un circuit al prosperității zilelor noa
stre, sub soarele socialismului.

Trecind printre păminturile noi, Du
nărea întilnește Brăila, cu marele ei combinat de la Chișcani. Prin concepție, prin tehnicitatea inaltă, prin în
zestrarea tehnică, de ultimul tip (40 la 
sută din utilaje și instalații sînt opera 
industriei rominești), marea fabrică de 
fibre artificiale, din cadrul Combinatului de celuloză din stuf înscrie, în tabloul economic al țării, o nouă linie de 
vigoare și îndrăzneală care duce în 
viitor. Super-super-cordul, noul produs 
care va fi fabricat la Combinatul de la 
Chișcani în anul 1965, ii face cinstea. 
Este materia primă pe care o vor folosi 
Uzinele „Danubiana", la fabricarea an
velopelor rominești. Dar aici, la Brăila, 
această primă întilnire cu stuful me
tamorfozat în celuloză, în super-super- 
cord și fibre artificiale anunță cealaltă 
mare întilnire, cu Delta-șantier, cu 
Delta străbătută de agregatele de recol
tat stuful.

Dar, va trebui să călătorim încă prin 
apropierea viitorului Combinat siderur
gic gălățean, pentru a adăuga fluviului, 
trecerii lui pe acest pămînt, un nou arc 
de triumf — acela al oțelului. E o că
lătorie într-un viitor nu prea îndepărtat, 
spre primele șarje gălățene: spre acest 
viitor poți călători cu noul cargou de 
10 000 tone, care va fi creat curînd la 
Șantierul naval din Galați.

Cine n-a văzut cum se construiește o 
navă, cum i se arcuiește silueta metali
că, cum se adaugă și se înalță, pe zi ce 
trece, cum îi cresc punțile și catargele, 
nu poate înțelege acest soi de oameni 
— constructorii de nave, pasionații și 
visătorii. Sînt oameni cu care Dunărea 
stă de atîtea ori de vorbă, oameni cu 
care sărbătorește lansarea la apă a a- 
tîtor cargouri și motonave, operele fie
cărui an, aici, în cala șantierului care 
cîrpea altădată vase construite altundc.Și într-o altă zi părăsești influores- 
cența arhitectonică a orașului Galați, 
grădinile suspendate ale etajelor noului 
cartier Țiglina.

Cobori cu Dunărea la vale, spre Tul- 
cea — poarta Deltei. Pentru întîlnirea 
cu noul oraș trebuie să ștergi din amin
tire sau, dimpotrivă, să reînvii pentru 
confruntare, orașul vechi, măgărușii 
poposind cu cotigele lor în jurul pieței, 
casele vechi albite de praf. Trebuie să 
ajungi la Tulcea de azi într-o amiază, 
cînd lumina scaldă faleza nouă, tind 
blocurile, adevărat frontispiciu al ora
șului nou, apar în toată tulburătoarea, 
ior frumusețe; trebuie să te amesteci 
seara, cu tineri îndrăgostiți ai orașului 
care străbat cu pași ușori faleza inun
dată de lumini, să mergi la un specta
col în impunătoarea sală a Casei de 
cultură a orașului.Și, privind curgerea ceamurilor încărcate du stuf, să cunoști cealaltă mare 
bogăție descoperită pe aceste pămînturi, 
în anii regimului nostru. Partidul a 
lansat apelul pentru cucerirea miilor 
de hectare de stuf care trebuia să se 
transforme în atîtea produse bogate. 
E a 9-a campanie de seceriș în Delta 
Dunării. Cele 40 de coloane ale Trustu
lui de amenajare și valorificare a stufu
lui înscriu aici, pe pămîntul dintre Du
năre și Mare încă o istorie despre în
drăzneală, în epopeea pentru cunoaște
rea și stăpînirea tainelor naturii. Deve
nită vast laborator și șantier Delta își 
trăiește geneza. Este aceeași putere^ a 
oamenilor, aceeași pasiune, aceeași în
drăzneală de a visa, aceeași revărsare 
de talente. în revărsarea de bogății a 
acestui pămînt.

Fusese obișnuită Dunărea, cu aflu
enții ei, cu apele călătorind din toată 
țara, arcuindu-se lin către marea co
loană vertebrală a albiei ei. Și iată că 
în anii noștri a cunoscut și altfel de 
afluenți, afluenți omenești — moldo
veni, ardeleni și maramureșeni, mun
teni și vrînceni, porniți ca într-o altă 
baladă, să-i trezească luminile, să înal
țe turnurile chimiei în cimpie, să cuce
rească pămînturi și să construiască
nave.

A întîlnit undeva, aproape de Moldo
va Nouă, un constructor oglindindu-și 
obrazul în undele ei, alături de noul 
complex industrial și <de orășelul ră
sărit ca din pămînt; și-a întîlnit, a- 
proape de vărsare, undeva, la Maliuc, 
chipul unui cercetător hidrolog, luînd 
probe de ape, fișîndu-i calitățile, înlăn- 
țuind fenomene și idei, în aceeași pași 
uriași ai înnoirii. Și între aceste două 
chipuri noi, ale acestui pămînt, înainte 
de a se revărsa în mare, fluviul s-a tul
burat de adîncimea atîtor înțelesuri, cu 
tite-l adaugă acești ani de desăvîrșire 
a construcției socialiste în țara noastră.

In seri, tind întîrzii la țărmul fluviu
lui auzi un cîntec și nu știi — sînt oa
menii care cîntă Dunărea sau Dună- 
rea-i cîntă pe oamenii acestei istorii...

FLORENȚA ALBU
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Sport
SPARTACHIADA DE IARNĂ ÎN ORAȘUL SUCEAVA

A

întrecerile etapei I

in faza organizare
U.T.M. de lan aceste zile, și în 

asociațiile sportive 
din orașul Suceava 
se desfășoară între
ceri la diferite pro
be, din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a

tineretului.
La asociația sportivă „C.F.R. 

Suceava“ au fost asigurate din 
timp condițiile materiale nece
sare desfășurării întrecerilor: 
mese de tenis, schiuri și săniuțe, 
haltere, precum și saltele pentru 
întrecerile de trîntă. In. parcul 
gării s-a amenajat un patinoar.

Încă de ia deschiderea sparfa- 
chiadei, asociația sportivă a an
trenat pe sportivii fruntași, evi- 
dențiați cu ocazia altor competi
ții, care au executat în fața tine
rilor demonstrații la diferite dis
cipline. La trîntă au participat 
la demonstrații sportivii Coștiug 
Gheorghe și Pulu Constantin, la 
haltere Constantin Vasile și Gri- 
goraș Ilie, la tenis de masă Dul
gherii Dumitru și Sfabu Mihai. 
De asemenea, o echipă de gim- 
naști a evoluat cu exerciții cu
prinse în regulamentul insignei 
de polisportiv.

In urma popularizării întrece
rilor, a organizării unor demon
strații, numeroși tineri s-au în
scris pentru a participa la între
cerile spartachiadei.

In prezent, zilnic au loc între
ceri la diferitele discipline. Au 
participat pînă acum 500 tineri 
din cei 700 cît și-a propus aso
ciația sportivă și organizația 
U.T.M. să antreneze în cadru! 
spartachiadei. La tenis de masi. 
de pilda, s-au înscris pe foile de 
concurs 103 concurenți, la șah 
131, la schi, 42, la haltere 23.

Acum asociația pregătește un 
concurs de orientare tw’stica la 
care se preconizează o partici
pare numeroasă.

Etapa I a spartachiadei se 
bucură de atenție și preocupare 
și din partea asociației sportice

și a organizației
Fabrica de piele și încălțăminte 
„Străduința" din Ițcani, care au 
antrenat în întreceri un însemnat 
număr de tineri.

Există însă în orașul Suceava 
asociații sportive cu un însemnat 
număr de membri care nu au în
treprins acțiuni eficace pentru 
antrenarea masei de tineret la în
trecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă.

Asociația sportivă de la Com
binatul de celuloză și lurtie cu
prinde aproape 900 membri. Ciți 
tineri au participat pînă acum la 
întreceri ? Nici un final! Preșe
dintele asociației sportice, toc. 
Pascal Gheorghe, și secretarul 
comitetului U.T.M„ llie Cojoca
rii, fiind întrebați de această si
tuație, se scuză cu nevinovăție:

— Să vedeți. Aici nu se poate 
face nimic, deoarece nu arem 
încă o bază materială caraapun 
zătoare: solă, șchun, schiuri etc 
Puteam să cumpărăm ceea mate
riale. dar toți bana i-am cheitaX 
cu deplasările echipei de fotbal. 
acem și 4000 lei datorii -

Dar, oare nu există fi ■*•—*-* 
ne prevăzute in regal 
spartachiadei care oferi 
tați de activitate sport*

Au fost scăpate din vedere, de 
pildă, întrecerile de patinaj, schi. 
săniuțe per.tru care exută con
diții excelente in Sucataca. la re
gulament este prevăzută fi o ahi 
disciplină interesantă : cxacwal 
de orientare turistică, iar orașul 
Suceava, cu împrejurimile ian, 
oferă condiții bune desfărunin 
unei astfel de întreceri. Afit aso
ciația sportivă cit și orgeai-ație 
l'.T.M. au datoria ca. in -Me 
care au mai rămas pentru etapa 
l să popularizeze regulamentul 
spartachiadei, să folosească toate 
posibilitățile care există pentru 
antrenarea unui număr cit mai 
mare de tineri la întrecerile com
petiției.

Un alt exemplu : la Combina-

tul de industrializare a lemnului 
au fost luate o serie de măsuri 
în scopul desfășurării întrecerilor 
din cadrul spartachiadei. Astfel, 
au fost procurate 14 perechi 
schiuri, s-au confecționat din re
surse locale și prin muncă patrio
tică 3 mese de tenis, s-au asigu
rat sobele pentru triată. Insă și 
la C.I.L., asociația sportivă și or
ganizația U.T.M. au rămas oare
cum in faza de— organizare a întrecerilor. Deși peste 300 tineri 
s-au înscris să participe la dife
rite discipline, zilnic ei participă 
dour la jocuri -amicale' de șah, 
tenis de mată. Fină in prezent na s-au organizat întrecerile etapei 
I. De-abia zilele acestea orga
nizatorii — asociația sportivă și 
organizația U.TJt. — țși propu
seseră să întocmească grafice ia 

desfășurăm întrece™.
Ite asociații rportscc. ia 

ratreceri, a fost antrenat aa oaie de tineri. De piUâ. ie

Pămîntul îți dă dacă îi dai! In aceste zile, pe ogoarele gospodăriei agricole de stat din 
Războieni, regiunea lași, se lucrează din plin la împrăștierea îngrășămintelor naturale 
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întoarcerea tovarășului 
Alexandru Bîrlădeanu 
de ia lucrările sesiunii 

C. A. E. R.

Cu prilejul celei de-a

a semnării TratatuluiAmbasadorul Uniunii Sovie tice in R. P. Romină. I. K. Je- galin. a organizat joi după-amia- ză o intilmre prietenească cu poleiul celei de a XVII-a ani- • miri a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asisten- îâ mutuală între Uniunea Sovietică și R. P. Romină.Aa hiat parte tovarășii Emil Bodnăraș. Chivu Stoica, Constan-

XVII-a aniversări

romino-sovietictin cretanil membri ai C.C. al P.M.R..Tuzu. Grigore Geamănu. se- Consiliului de Stat, ai Consiliului de Stat și ai guvernului. reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali. oameni de știință și cultură, ziariști.

încheierea lucrărilor
sesiunii generale

a Academiei R.P. Romine
Joi s-au încheiat lucrările sesi

unii generale a Academiei R. P. 
Romîne.

In legătură cu darea de seamă 
privind activitatea Academiei pe 
anul 1964 și cu proiectul de ac
tivitate pe 1965, au luat cuvîntul 
aproape 50 de membri ai Aca
demiei și cercetători științifici.

Prezentând concluziile asupra 
acestor două puncte de pe ordi
nea de zi a sesiunii, acad. Ilie 
Murgulescu. președintele Acade
miei R. P. Romîne, a relevat ni
velul înalt al dezbaterilor, apor
tul pe care acestea l-au adus la 
îmbunătățirea planului de activi
tate al Academiei pe atinl în 
curs.

Adunarea generală a aprobat în 
unanimitate planul de activitate al 
Academiei pe anul 1965.

La punctul trei al ordinei de 
zi, acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro
mîne, a făcut o expunere asupra 
proiectului lucrării de prezentare 
a Academiei R. P. Romîne și a 
unităților sale. Proiectul lucrării 
a fost aprobat, urmînd să fie de
finitivat pe baza propunerilor și 
sugestiilor de îmbunătățire făcute 
în discuțiile pe marginea lui.

In cursul după-amiezii de 
miercuri, sesiunea generală a A- 
cademiei a ratificat alegerea pre- 
ședințiibr noilor secții, rezultate 
din scindarea secției de științe 
matematice și fizice, secției de 
biologie și științe agricole și sec
ției de limbă, literatură și arte.

Ca președinți de secții au fost 
aleși i

La secția I de științe materna-

tice — acad. Gheorghe Vrin- 
ceanu;

La secția If-a de științe fizice 
— acad. Horia Hulubei;

La secția V-a de științe biolo
gice — acad. Emil Pop ;

La secția Vl-a de științe agri
cole și silvice — acad. Eugen 
Rădulescu ;

La secția Xl-a de științe filo
logice — acad. Iorgu Iordan ;

La secția XII-a ele literatură .și 
arte — acad. Alexandru Philip- 
pide.

In aceeași zi, a avut loc alege
rea noilor membri ai Academiei 
R. P. Romîne. Au fost aleși :

La secția I de științe matema
tice : Membri titulari i Octav O- 
nicescu, Victor Vîlcovici.

La secția VflI-a de științe me
dicale : Membri titulari : Con
stantin Iliescu, Bazil Teodorescu. 
Membru corespondent: Leon 
Daniello.

La secția IX-a de științe eco
nomice, fifozofice și juridice : 
Membri corespondenți : Mircea 
Biji, Gheorghe Zâne.

La secția Xl-a de științe filolo
gice : Membri corespondenți : A- 
lexandru Bălăci, Șerban Ciocu- 
lescu, Ion Coteanu, Jean Livescu, 
Dimitrie Macrea, Gheorghe Jvă- 
nescu, Haralambie Mihăescu.

De asemenea, au fost aleși ca 
membri de onoare și membri co
respondenți ai Academiei R. P. 
Romîne un număr de oameni de 
știință din străinătate.

Joi la amiază, au fost decer
nate, într-un cadru festiv, premi-. 
ile Academiei R. P. Romîne pe 
anul' 1963.

In continuare, acad. Dumitru 
Dumitrescu, secretar prim al A- 
cademiei R. P. Romîne, a dat ci
tire unei scrisori adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R. In 
scrisoare se arată, printre altele, 
că membrii Academiei R. P. Ro
mîne. oamenii de știință, cercetă
torii din unitățile Academiei își 
exprimă hotărîrea de a obține noi 
realizări în dezvoltarea creației 
științifice în Republica Populară 
Romină.

Cuvîntul de închidere a sesi
unii a fost rostit de acad. Ilie 
Murgulescu.

DE TOATE • DE TOATE> Afacen-
Dactilografiere cu
ajutorul respirației

A C ÂIETH

Pe scurtCampionatul școlar de schi
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care 
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lacul
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Interzis.Prima foarfecăSe schimbă
pentru femeidimensiunile

oceanelor ?

(Agerpres)la plină cursă

de tipul celor folosite astăzi au fost găsite în Iran, în morminte datind aproximativ din anul 800 e.n.

;c;IA. La D<r. o1, 
se desiăș 

tipele de s.
continentul american cu apro
ximativ 40 cm in iiecare an. 
Dimensiunile Oceanului Paciiic 
cresc an de an, in timp ce ale 
Atlanticului se micșorează.

Safiane a sporturilor de iarnă din Elve- 
oară in prezent cursuri internaționale pentru i/vare a celor surprinși de avalanșe. In iotogța- 

iie: aspect din timpul antrenamentului

R. F nomi- 
cuprinde a- 
i din toate

l-T-M.
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La spitalul din Mandeville Angîial s-a construit o mașină ie aeris care permite bolnavi- or imobilizați din cauza unor afecțiuni ale coloanei vertebrale. să poată scrie la mașină. Mașina funcționează cu a- espirației. Aerul ex- ane in mișcare prin- err. de contacte pneu- c la pe ie mașinii de După exerciții, bolnavii ;unge să scrie 30 de cuie pe mraut. ceea ce repre- ă • peri Cinemat^rafe

Orașul Abrud, stră
veche așezare roma
nă din Munții Apu
seni, a găzduit în zi
lele de 30-31 ianuarie 
întrecerile tinerilor 
schiori școlari din ca
drul fazei pe regiunea 
Cluj.

Lupta pentru prime
le locuri s-a dai în
tre reprezentanții ra
ioanelor Cluj și Cîm- 
peni, care au dominat 
întrecerile campiona
tului școlar. Firește, 
spectatorii abrudeni 
și-au încurajat favori- 
ții — reprezentanții 
raionului Clmpeni — 
majoritatea din ei e- 
levi ai Școlii medii 
„Horia, Cloșca și Cri
șan’ din Abrud. Pro
bele de slalom uriaș 
șl slalom special — 
băieți și fele — au 
lost dominate de re
prezentanții Clujului, 
Szabo Aron șl Tomo- 
ti Iudith.

Sub posibilități 
evoluat unul din fa- 
vorițil probelor amin
tite, elevul Felea Mir
cea, de la Școala me
die din Abrud, 
la slalom uriaș 
clasat doar pe 
trei.

Probele de iond și 
ștaietă au revenit re
prezentanților din...

Tara Moților. Un fru
mos succes au obținut 
elevii: Scrob Maria si 
Oprea Andrei de la 
Școala medie „Horia, 
Cloșca și Crișan’ A- 
brud, care, la s fir și Iul 
Întrecerilor, au fost 
declarați dubli campi
oni regionali ia pro
bele de lond și șta
fetă. De remarcat că 
eleva Scrob Maria se 
află Ia a doua între
cere sportivă, prima 
fiind campionatul ra
ional, pe care l-a 
cîștigat de o manieră 
categorică.

Iată acum și rezul
tatele tehnice :

Fete : 3 km fond — 
Scrob Maria — Școala 
medie Abrud , ștaietă 
3x3 km — Scrob 
Maria, Clra Ileana —

Școala medie Abrud, 
Rus Ana, Școala me
die Baia de Arieș ; 
Slalom uriaș — Tomo
ri Iudith — Cluj ; Sla
lom special — Tomori 
Iudith — Cluj.

Băieți: 5 km iond. 
Oprea Andrei — Școa
la medie Abrud; șta
fetă 3x5 km — Oprea 
Andrei, Creț Mihai'— 
Școala medie Abrud. 
Hădărugă Gheorgh?
— Școala medie Ba
ia de Arieș ; slalom 
uriaș — Szabo Ar or 
Cluj; Slalom special
— Szabo Aron

VLADIMIR 
VESCAN 
profesor

Florea,
ie al Comitetului de 

m Cultură și Artă, func- 
uperiori dm M misie ml 

Externe. Institutul ro- 
■u relațiile culturale cu dea și CS.C-A., oameni 

ntă și cultură, precum și memhri ai Ambasadei Italiei la 
tacuruțU și uiți membri ai corpu
lui difiomctic.

Microscuter pliant

Savantul japonez Masahisa 
Torao, de la Observatorul as
tronomic din Tokio, a declarat 
că, iăcind observații asupra 
stelelor, a constatat că insulele 
japoneze se îndepărtează de

Prima foarfecă a apărut prin anul 300 tem. la Roma, in Galia. Nu se știe cine a inventat-o, dar cert este că pînă arunci nu existau foarfeci nicăieri.Foarfecile din antichitate nu semănau cu cele din zilele noastre. Brațele lor nu erau unite printr-un șurub, ci prin- tr-o lamă metalică. Foarfeci

Primele cursuri de dactilo- 
grafie pentru femei au fost 
organizate la New York în 
acul 1881. Ele au fost condam
nate sever de toate organiza
țiile de femei din vremea a- 
ceea. Se considera că dactilo
grafa este o treabă exclusiv 
pentru bărbați.

Comori pe dealuri 
sterpen-au putut fi terminate. Ele cotinuă și acum. în fiecare zi, eînd timpul permite, un mare număr de tineri sînt prezenți la lucru. Cu forțele lor au mai fost desfundate încă 3 hectare pentru viță, s-au săpat 1200 de gropi și s-au defrișat mă- răcinișurile de pe 4 hectare, în primăvară lucrarea va fi gata. Apoi, în timpul lor liber au acoperit cu coceni, paie și hîrtie tulpinile puieților din livezile tinere. Pomii sînt o- crotiți împotriva rozătoarelor și a gerurilor mari.Asemenea acțiuni am întîl- nit în multe alte părți ale raionului Vaslui: la Telejna, Muntenii de Sus, Miclești, Ta- nacu, Chercești. La cooperativa agricolă de producție Ivă- nești, unde în acest an vor fi plantate 25 de hectare cu vie și 10 cu pomi fructiferi, tinerii continuă munca. Chiar în zilele mai puțin favorabile, ei ies pe dealuri la defrișări, la transportul în platforme a gunoiului de grajd, bine fermentat, destinat livezilor.O experiență valoroasă există și în cooperativa agricolă de producție din comuna Roșie- ști. De cinci ani încoace, dealurile sterpe, la poalele cărora se întind terenurile arabile, sînt în continuă schimbare. In locul mărăcinilor au fost plahtați, pe 90 de hectare, a- proape 20 000 de pomi. Anul treput au intrat pe rod primele 13 hectare plantate cu

cinci ani in urmă. Prin valorificarea fructelor din livada tinără s-au obținui venituri de circa 80 000 de lei. înainte vreme se obțineau pe un hectar cel mult 400 de kg de fin de calitate slabă. Cooperativa a- gricolă Roșiești mai avea și peste 200 de hectare cu vie hibridă, bătrină. in petecuțe mici, răzlețite in terenul de șes, în vreme ce pantele ce străjuiesc satul nu produceau nimic. Via hibridă nu numai că dădea producții mici de struguri, de slabă calitate, dar îngreuna mult și lucrările, mai ales pe cele mecanizate. Tractoriștii făceau ocoluri multe, nu puteau să are cum trebuie din cauza petecelor cu viță. Sub îndrumarea organizației de partid, cooperatorii au hotărît să mute viile... pe dealuri.După ce au defrișat bosche- ții, au săpat terenul cu casma- lele, pe curba de nivel, la a- dîncimea de 60—80 de centimetri. Tinerii au participat cu toții la aceste lucrări. Ei au prestat peste 6 000 de ore de muncă patriotică. Acțiunea începută acum cinci ani a dat anul trecut primele roade : 60 de hectare cu viță nobilă au intrat pe rod. De pe un hectar cu viță nouă, plantată pe dealurile improprii pentru alte culturi, s-a obținut un venit de aproximativ 10 000 lei. Pe locul viței bătrîne care s-a scos din șes, s-a cultivat porumb. S-au realizat cîte 5 000 kg boabe în medie la hectar. Anul trecut noul sector de producție al cooperativei a

adus venituri in valoare peste 700 000 lei.— In acest an ara planificat să mai piantăm 20 de hectare cu viță și 10 cu pomi — spunea Tovarășul Gheorghe Radu, președintele cooperativeL A- cum lucrăm la defrișarea bos- chetilor. Ia gropi și desfundări. La lucru sînt zilnic mulți tineri. Membrii comitetului U.T.M. au discutat cu ei și se ocupă in continuare de antrenarea lor activă la întrecerea dintre brigăzi și dintre echipe. S-au săpat pînă acum 1 200 de gropi și s-au defrișat 10 hectare, unde vom desfunda terenul. Dacă timpul ne per-

respunzător. cu rădăcini deshidratate, cu muguri ofiliți, în vară a fost secetă. Pentru a salva puieții, care începuseră să se ofilească, am cărat cu butoaie și cisterne multe vagoane de apă. Cu toate acestea, 3 000 de puieți s-au uscat.De altfel, trebuie spus că și in alte părți (la Solești, Telej- na, Dănești, Codăești) nu s-au prins foarte mulți puieți. Pe cele 1071 de hectare plantate anul trecut (prin acțiuni bine organizate, planul de plantări a fost depășit cu peste 600 de hectare) nu s-au prins aproape 20 000 de puieți. Muncă și bani cheltuiți în zadar. Uni-

le dezvoltării sectorului viti- pomicol impun asemenea măsuri. în acest an, țăranii cooperatori vor cîștiga noi terenuri. Vor fi defrișate 340 de hectare, se vor planta 300 de hectare cu vie nobilă și 130 cu pomi fructiferi.Experiența valoroasă a multor organizații de bază U.T.M. din raion, arată că la aceste acțiuni tinerii participă cu drag. Dacă ei sînt antrenați zilnic la muncă, dacă li se explică importanța economică a fiecărei lucrări, ei răspund la toate chemările. Comitetul raional U.T.M. Vaslui are datoria să stimuleze inițiativele

Tară mîndră, 
ca o floare

URMĂRI DIN PAGINA I
mite, pînă în aprilie sîntem gata. Avem materialul săditor asigurat. într-un beci ferit de umezeală, am depozitat 51 000 de butași obținuți de la școala de viță care a luat ființă anul trecut. Avem cială,U.T.M. a recomandat 35 de tineri, care au lucrat cu multă sîrguință. Toți urmează acum un curs de vitipomicultură anul I. Vrem să avem horticultorii noștri, și iată de ce. Anul trecut, de exemplu, am trimis la G.A.S. Isaccea cîțiva cooperatori să ridice 4 000 de puieți de gutui. Necunoscînd ce calități trebuie să îndeplinească un puiet, cei trimiși au luat material săditor neco-

o echipă spe- în care organizația
tățile care livrează material săditor cooperativelor de producție din raion (G.A.S. Moara Grecilor, Crasna, Isaccea și altele) au datoria să acorde o mai mare atenție îngrijirii puieților și butașilor. Pe timpul iernii să fie bine ocrotiți de ger, să nd pătrundă umezeala în silozuri, să se cerceteze materialul ca nu cumva să prindă mucegai.Este bine, de asemenea, că, la Vaslui, consiliul agricol raional acordă acum sprijin cooperativelor de producție să-și dezvolte școlile de viță, ori să creeze altele noi. în acest an t vor funcționa 26 școli de viță pe 80 de hectare, iar pepinierele se vor mări. Perspective-

bune, să sprijine organizațiile U.T.M. în această privință. A- cum, cind se dezbat sarcinile de plan pe anul în curs, organizațiile U.T.M. trebuie să-și stabilească planuri de muncă cu obiective precise, pe fel de lucrări, cu termene de execuție, cu angajamente concrete, stabilind numărul de tineri care va fi necesar în anumite . perioade. Așa cum am văzut, in multe părți se lucrează. Acțiunile interesante trebuie popularizate, aduse la cunoștința celorlalte organizații U.T.M. din cooperativele agricole de producție, pentru ca și ele să antreneze tinerii la defrișări, săpatul gropilor, desfundatul terenurilor destinate viitoarelor livezi și podgorii.

cheie rea cooperativizării agri
culturii a adus, pretutindeni, 
un suflu înnoitor. Cooperativa 
agricolă de producție, recoltele 
și veniturile ei, au ridicat an de 
an nivelul de trai al membrilor 
cooperatori.

Alta este azi și rața comunei. 
Peste 100 de membri coopera
tori și-au construit case noi. iar 
alții și le-au refăcut pc cele 
vechi. In comună au iost con
struite două localuri de școală, 
un cămin cultural, dotat cu o 
bibliotecă și aparat de proiecție, 
un magazin universal modern, 
a luat ființă un dispensar cu 
cadre medicale bine pregătite. 
Toți copiii de vîrstă școlară 
învață carte. Transportul de la 
Mîndrești fa Tecuci se face cu 
autobuzele l.R.T.A. Unii din 
copiii țăranilor au devenit în 
ultimii ani profesori, învăță
tori, ingineri, medici etc. In- 
tr-una din seri, am ținut Ia 
căminul cultural o călătorie pe 
harta patriei — scrie în înche
iere corespondentul. Întreaga 
noastră țară, e mîndră, ca o 
iloare".

Alți corespondenți se referă 
în scrisorile lor, la înnoirile 
din cartierele mărginașe ale 
marilor orașe industriale:

,,ln cartierul Bereasca din 
Ploiești — ne scrie corespon
dentul nostru Ion Mirea — în 
anii puterii popuiare au fost 
obținute realizări de seamă în 
buna gospodărire a cartierului 
și crearea de condiții optime 
copiilor din cartier pentru a 
învăța.

Prin activitatea desiășurată 
de deputafi și cetățenii din 
cartier, avind sprijinul perma
nent al statului popular, au 
iost amenajate unele străzi, s-a 
extins rețeaua de apă și lumi
nă in cartier. Printre construc
țiile ce s-au tăcut aici se re
marcă noua clădire a Școlii de 
8 ani nr. 16. Școala are 9 săli 
de clasă, laborator, sală de 
sport — dotate cu tot mobilie
rul necesar. Aici depun o ac- 

. tivitate rodnică cei 22 de pro- 
iesori și învățători care pregă
tesc un număr de aproape 600 
de eievi“.

împreună cu viitorii 
deputați

pe teme ca „Mărețele realizări 
obținute de poporul nostru pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului", „Să cunoaș
tem bogățiile și realizările din 
regiunea noastră", „Satul nos
tru ieri, azi și mîine" etc. Ele 
au fost urmate de seri literare, 
spectacole date de cele peste 
1000 de formații artistice de 
amatori. Au fost organizate, 
de asemenea, expoziții tema
tice și vitrine cu cărți și bro
șuri care vorbesc despre rea
lizările regimului democrat- 
popular. La numeroase case 
ale alegătorului printre care 
cele din Comuna, Bărăgan, 
Topraisar etc., s-au organizat 
70 de întîlniri între vîrstnici 
și tineri care votează pentru 
prima oară. La aceste întîlniri 
au participat peste 5 000 de 
tineri.

CAN-CAN (film pentru ecran 
panoramici rulează la Patria (o- 
rele 9.30; 12,30; 15,30 18,30; 21,30'.. 
TITANIC—VALS rulează la Re
publica (orele 9,30; 11,45; 14s
16,30; 18.45; 21), București (orele 
930; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Grivița (orele 10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) , Modern (orele 9,45; 12:
14,15; 16,30; 18,45). PAULA CAF
TI VA rulează la Luceafărul (ore
le 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

- 20,45), Feroviar (orele 9,15; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . VENEȚIA, LUNA ȘI TU
rulează la Carpați (orele 10; 12; 14; 
16). YOKMOK rulează la Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;
21,15), Flamura (orele 10; 12; 16; 
18; 20). MOSCOVA — GENOVA 
rulează la Festival (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 10; 12,15; 15,30; 18;
20,30). RĂZBUNĂTORUL (cinema
scop) rulează la Victorie (orele 10: 
12; 14; 16| Î8,15| 20,30). Volga (o- 
rele 10; 12; 15, 17; 19; 21). SĂL
BATICII DE PE RÎUL MORȚI1 (ci
nemascop) rulează la Centrai (ore
le 10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 
20,30). CEI ȘAPTE MAGNIFICI

(cinemascop) rulează la Lumina 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). POVES
TE NEINVENTATĂ rulează la 
Union (orele 16; 18,15; 20.30), Fla
căra (orele 15,30; 17,45, 20,30).
PROGRAM PENTRU COPII — (di
mineața ora IO); LA PATRU PAȘI 
DE INFINIT (după-amiază) rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 18,15; 
20,30). Floreasca (orele 16; 18,15:
20,30). ROMINIA PE MERIDIA
NELE " 
MIEI, O 
SCINTEII, 
PREFAȚĂ 
lează
10 - __ 
TÎND ÎN _ _ ______
Ciulești (orele 9,30; 12, 15-, Î7,3(h 
20), Aurora (orele 9,45; 12, 14,15. 
16,30; 18,45; 21). CEI TREI MUȘ
CHETARI (cinemascop) rulează Ja 
Infrățfrea între popoare (orele 
10,30; 15,15; 19). EROI CURAJOȘI 
CA TIGRII rulează la Cultural (o- 
rele 15,45; 18,15; 20,30), Colentina 
(orele 16; 18,15; 20,30). CLIMATE 
(cinemascop) rulează la Dacia 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). UN NOU 
GHILGAMEȘ rulează. la Buzcști 
(orele 15,30; 18; 20,30). Pacea (o- 
rele 16; 18; 20). ȘAPTE ANI DE 
CĂSNICIE (cinemascop) rulează 
la Crîngași (orele 16, 18,15;
20,30). VIAȚĂ UȘOARĂ rulează 
la Bucegi (orele 10; 12,15; 16;
18,15; 20,30). JUDECĂTORUL DE 
MINORI rulează la Unirea (orele 
11; 16; 18,15; 20,30), Munca (orele 
14; 16,15; 18,30; 20,45). AH, EVA 1 
tulează la Tomis (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mi
orița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45). LOCOTENENT CRIS
TINA rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). ÎNTÎLNIRE CU SPI
ONUL rulează la Populai (orele 
16; 18,15; 20,30), Drumul Sării
(orele 15,30; 17,45; 20). CALA-
BUCH rulează la Arta (orele 15; 
17,45; 20,30), Cotroceni (orele
15,30; 18: 20,30). DRUM PERICU
LOS (cinemascop) rulează la Mo
șilor (orele 15,15, 17.45, 20,15).
GHINIONISTUL rulează la Cosmos 
(orele 15; 17; 19; 21). UMBRELELE 
DIN CHERBOURG rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30). ȘE
FUL rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; 20,30), Ferentari (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45). SOȚIE PEN
TRU UN AUSTRALIAN (cinema
scop) rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21).

pjltic IU; lOjlO;
ROMINIA PE MERIDIA- 

LUM1I, CETĂȚILE CHI- 
' NOAPTE
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LA UN
Timpuri
în continuare). C1N- 
PLOAIE rulează la

la
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concret
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cursant

toți tinerii, să fie înde ridicare chestiunea

GHEORGHE PANĂ 
secretarul 

Comitetului U.T.M. din co
muna Uliești, raionul Găești

în ajutorul propagandiștilor
p •••Sprijin

A-l obișnui pe tînăr să studie
ze individual nu este deloc o 
treabă tișoară. Este mai ușor 
să audiezi o expunere decit să 
buchisești în carte, să știi să 
discerni ce este mai important, 
iar la nevoie să-ti scoți și unele 
notițe. Dar această deprindere 
poate fi formată. Și tocmai în 
această privință comitetul 
U.T.M. pe comună a întreprins 
unele activități care au avut 
rezultate bune. împreună cu 
comitetul organizat.ei de bazl 
U.T.M, de la cooperativa agri
colă am ajutat birourile organi
zațiilor U.T.M. pe brigăzi si 
pregătească și să țină adunări 
generale în acest scop. Refera
tul prezentat în aceste adunări 
despre studiul individual a dat 
naștere la dezbateri interesante. 
Au luat cuvintul cu acest pri
lej propagandiști, tovarăși pro
fesori, invitați la aceste adu
nări, care le-au făcut tinerilor 
recomandări prețioase in ve
derea muncii cu cartea. Am 
inițiat, totodată, și un schimb 
de experiență intre propagan
diști, cu scopul de a generaliza 
metodele bune folosite iu mun
ca de îndrumare a studiului 
cursanților.

Și rezultatele nu au întîrziat 
șă se vadă: tovarășii Radu Bo
boc și Ioniță Tudor, propagan
diști la cercurile politice , Să 
ne cunoaștem patria socialistă', 
și-au făcut de pe acum un obi
cei ca înlre două senunarn să 
stea de vorbă cu fiecare dintre 
cursanții care intimpină greu
tăți în studiu. Ajutați de pro
pagandiști, tinerii Ion Con
stantin, Marin Găitănaru, Marin 
Mircea, Ioan S. Ioan și alții au 
reușit să parcurgă întregul ma
terial bibliografic, să studieze 
o seamă de documente de 
partid, iar participarea lor la 
cele două convorbiri care au 
avut loc pină acum să fie ci: 
se poate de activă.

Dar a-i îndruma pe tineri in 
studiu înseamnă totodată și a-i 
învăța să facă o legătură fi
rească intre ideile teoretice si 
problemele concrete ale muncii 
din cooperativa noastră, ale 
vieții lor de fiecare zi. Pentru 
a fi mai bine înțeles am si 
dau cîteva exemple din temele 
studiate pînă acum: la lecția 
„Să ne cunoaștem patria — 
Republica Populară Roniînâ' — 
propagandiștii au fost îndrumați 
să folosească harta țării și gra
fice care oglindeau dezvoltarea 
în ritm rapid a tuturor ramu
rilor industriale, dezvoltarea 
economică a regiunilor patriei. 
A fost confecționat un panou 
comparativ pentru a ilustra 
roadele bogate obținute de la 
un an la altul de cooperativa 
noastră agricolă. Lecția „Pa
gini din trecutul de luptă re
voluționară a poporului romin', 
a fost însoțită de organizarea 
unei vitrine cu cărți de litera
tură politică și beletristică care 
tratau tocmai aspecte ale pro
blemei studiate. O parte din 
cărțile expuse au fost citite de 
către tineri. Aceasta a făcut 
ca ideiie din lecție să fie apro
fundate și mai mult, iar dez
baterile să capete un caracter 
cît se poate de antrenant. Stu
dierea lecției „Statul în socia
lism" a fost precedată de o ex
punere pe aceeași temă, ținută 
în fața tinerilor de către tova
rășul președinte al comitetului 
executiv al sfatului popular co
munal. Ne-am gîndit, de aseme
nea, să pregătim pentru tinerii 
înscriși Ia învățămîntul politic 
și expunerile: „Cum pot con
tribui tinerii de la noi din co
mună la întărirea economico- 
organizatorică a cooperativei 
agricole" (expunere ce va fi 
ținută de tovarășul Alexandru 
Drăgan, președintele cooperati
vei agricole) și o altă expunere 
despre participarea tineretului 
la întreaga viață obștească din 
comună. Cu sprijinul organiza
ției de partid și al conducerii 
cooperativei agricole vom or
ganiza, de asemenea, o excursie 
la Muzeul regional și la Hidro
centrala „16 Februarie" de pe 
Argeș.

Sîntem convinși că procedînd 
în felul acesta, îi vom ajuta pe 
tineri să-și însușească și mai 
aprofundat problemele cuprin
se în tematica cercurilor poli
tice U.T.M.

înțeleagă și mai bine ce au de făcut în viitor.
Ciclul de conferințe cuprinde și alte expu

neri menite să contribuie la îmbogățirea cuno
ștințelor politice ale tinerilor noștri, la educa
rea dragostei lor față de muncă. Una din ex
punerile ce urmează să se țină are ca temă 
„U.T.M. — ajutor ai partidului în educarea

xperiența anului trecut ne-a do
vedit că oricît de bine am alege 
o temă pentru ciclul de conferin
țe, dacă nu pregătim temeinic 
expunerea, conferința nu își a- 
tinge scopul. De aceea, ne-am 
adresat unor tovarăși competenți,

pentru a ține expuneri în fața tinerilor. Confe
rința „Marile realizări obținute de poporul no
stru, sub conducerea partidului, în anii regimu
lui democrat-popular", audiată de aproape toți 
tinerii din cooperativa noastră de producție, a 
fost ținută de tovarășul Petru Alb, profesor la 
școala de 8 ani din sat. Urmînd pe hartă tra
seul unor excursii făcute prin țară de tineri, 
făcînd apel la cifre și date publicate în presă, 
vorbitorul le-a prezentat tinerilor un tablou 
amplu, convingător asupra celor mai impor
tante înfăptuiri ale oamenilor muncii din țara 
noastră, conduși de partid.

Expunerea „P.C.R. — conducătorul și organi
zatorul luptei maselor populare pentru înfăp
tuirea insurecției armate din august 1944' a 
fost ținută de tovarășul Adam Ursu, profesor 
de istorie. Folosind materialul bogat pablicat 
în presă, a povestit pe înțelesul tinerilor cele 
mai importante episoade ale acestui eveamer.- 
ajutindu-i să înțeleagă semnificația bai î,io- 
rică. In scopul înțelegerii problemelor despn.-- 
se din expunere, comitetul organizației de bou 
U.T.M. a inițiat citirea broșurii ..20 de aai de 
Ia eliberarea Rominiei' de către toți tinerii »- 
vizitarea muzeului regional din orașul Timi
șoara.

Prin conținutul său bogat, adecvat sarcxmlor 
cooperativei noastre. cnnferjta . Dezic tarea 
intensivă si multilaterăiă a agriculturii aoestre 
socialiste grija pentru păstrarea și iafleraee 
averii obștești a cooperative, agnceăe* uaală 
de inginerul agroaoa loe Popesc a a «vet. de 

ntor. In aceasta cooienaU s-a vorba faiși 
contribuția in muncă a merilor pentru icriz.- 
rea ecoeomicâ-orgamxatcr-u:! a cooperative, a- 
gricoie. Referirile concrete ia tinerii care s-an 
evidențiat fn auncă. au dat exponent * carac
ter concret, ajutiadu-i totodată pe tznen să

• PE ÎNȚELESULJ

ANA PETRESCU 
respoasaâi:li cu eăucaha auaunuti in co- oulotul orgaauatze: de bată U.TM. de la 
coopezctr.e agncoM din satul Izvin. raio- 

aul Titaisoata

iroul Comitetului raional U.T.M. 
Adjud. acordă o atenție deosebită 
ciclurilor de conferințe pentru 
tinerii de la sate. Pentru prezen
tarea temelor stabilite au fost 
invitați să vorbească în fața ti
nerilor activiști de partid și de

stal, specialiști In domeniul agriculturii, profe
sori etc. Nu demult, în comunele Corbita, Tă- 
năsoaia, Sascut Tîrg, Cociu, a fost prezentată 
tema: „Munca, o chestiune de onoare și ero
ism". Expunerea s-a referit concret la telul 
cum muncesc tinerii din aceste comune, a evi
dențiat hărnicia multora dintre ei, dragostea 
lor iați de cooperativa agricolă. Pe marginea 
acestei expuneri s-au purtat 
de interesante.

Tini nd seama că ne aflăm 
nie de alegeri, ne-am gîndit 
iala tinerilor expuneri care să vorbească des
pre transformările petrecute in viata satului. 
In comuna Godinești, de pildă, expunerea „Sa
tul nostru ieri și azi" a fost prezentată sub 
larma unui simpozion. Au fost invitați să ia 
cuvintul cooperatori virstnici care au povestit 
tinerilor despre viața lor in trecut și azi. des
pre schimbările profunde petrecute în satul lor.

Cu deosebit interes au ascultat tinerii din 
comunele Păunești, Glăvănești, Ploscuțeni, Co- 
păcești. Ruginești și altele expunerile despre 
„Zootehnia — sector de bază al cooperativei’, 
..Cinstea și mindria de a fi crescător de ani
male", „Consolidarea economică-organizalorică 
a cooperativei agricole, o sarcină a iiecărut 
tînăr", „Grija față de avutul obștesc" etc. 
Faptul că aproape toate aceste expuneri s-au 
bazat pe numeroase exemple din cooperativele 
agricole de producție au avut darul de a-i aju
ta pe tineri să desprindă o seamă de învăță
minte prețioase pentru activitatea lor viitoare.

discuții deosebii

în plină compu
să prezentăm în

VASILE HARET
secretar al Comitetului raional U.T.M. 

Adiud
Zilnic tinerii din cartierul 
23 August-București, iati 
parte la diferite manifestări 
care au Ioc la Casa alegă
torului de aici. In fotogra
fie i un grup de tineri răs
foind broșuri care vorbesc 
despre realizări ale regi

mului nostru

Foto i AGERPRBS

ACTIVISTUL UN BUN CUNOSCĂTOR
AL PROBLEMELOR ECONOMICE

A

In

întimpinarea
*■&-

<n anii puterii populare șt in cea au apărut și s-au dezvoltai no» rannm e tnale : petrolieră, chimica, forestieră. ~ riion. își desfășoară actzvztazea teci de umtâț. pole socialiste. Birou! cocritetulu. ’-•■•■-i' UT ținut seama de sancmUe speczfxe care stau fa întreprinderilor si unitâțAor Mnmie soetahs:tunel cind a organizat pregătirea act-vzșîzâor care sânt <fa să îndrume organizațiile L'.TN. din bxîustne r- agrind» La indicația biroului comitetul -, razanai de pazziz. ia * de pregătire al cadrelor am pvevfaut aMtaan onor fa tante documente ale partidului nostru petvfad dezvoltare dustriei și agricultura. De asemenea. :n cactru. -țr.- pregătire a aparatului ccnutetul-. raanal — cu sțx-.jzsui cadre de specialitate — au fost dezbătui pe lart .— vind calitatea produselor care se fabrică in fatreprsoderiie nului nostru, principalii indici de calitate ai acestor prada mijloacele practice, concrete prin care se poate asigura at rea acestor indici. Sînt dezbătute, de asemenea, probteate I de organizarea locului de muncă, de prețui de cost, îiMăstlnc în mod deosebit pe factorii componenți ai prețului ce c: căile de reducere a acestuia, creșterea pradodMH^I > cii etc.De curind. tovarășul Gheorgbe r*---------Inrarn. secretar *1 comitetului raional de partid, a ținu: o expunere despre sarcinile economice pe anul 1965, care stau în fața intreprindenior industriale și ale unităților agricole socialiste din raionul nost.-- și îndatoririle ce le revin organizațiilor U.TM. pentru a contribui la realizarea lor. La această expunere s-a ț» obibliografie pentru studiu. Seminarul organizaț a contribuit la

«A

aprofzzKurea idelor principale, prilejuind totodată dezbateri mseresame legate de modul cum sînt aplicate in viață invă- țamaneie desprinse din. expunere și din studiul bibliografiei.Experiența ne-a dovedit că s-a procedat bine atunci cind în pregătirea acttvtști’oj- s_a insistat in mod deosebit pe cunoaștere* «stor probieme specifice sectorului in care își desfășoară aceștia act.-.rtatea^ Așa. de pildă, instructorii care îndrumă or- Cmdzațiîle U.TJL din întreprinderile industriale au audiat expunerea : „Produsele noastre pentru export* ținută de un ,-pec-al -t de la Vztna de sodă de la Govora. Vorbitorul a insistat fa mod deosebi: pe «nodul în care organizațiile U.T.M. de Ia această mare uzină ii ajută pe tineri să înțeleagă că sarcina .mtazBătățirii calității produselor e deosebi: de complexă, ea fiznd legată de specificul fiecărei secții, fiecărui produs. Expunerea a contribuit in felul acesta și la generalizarea experiențe: bune acumuiată de organizația U.T.M. în activitatea politică «fczsă pentru creșterea răspunderii fiecărui tînăr pentru calitatea produselor.Tinmd seama că in raionul nostru se acordă acum o mare pomicuituriL pentru activiștii care lucrează în agricultură am invitat pe inginerul Constantin Popescu de la cooperativa agricolă de producție din Riureni. care a ținut o expunere pe această temă. El s-a referit, in special, la contribuția pe care și-o pot aduce tinerii la plantarea pomilor pe terenurile ir. pantă și slab productive.Aceste expuneri au avut un rol important în pregăfirea activiștilor noștri. Dar cunoștințele acumulate trebuie folosite in munca practică. Or, in această privință, un accent deosebi: noi l-am pus pe ajutorarea concretă, pe teren, a activiștilor de

către membrii biroului comitetului raional, pe generalizarea experienței bune din munca activiștilor U.T.M.Comitetul U.T.M. de la Uzina de sodă Govora și cel de la CIL. Rfmnicu Vîlcea au acumulat o experiență bună privind ridicarea calificării profesionale a tinerilor.Secretarii comitetelor U.T.M. din aceste întreprinderi au explicat detaliat celorlalți activiști ai noștri cum este practic organizată în întreprinderile lor munca de sprijinire a tinerilor . ■■ ■ . caUtOMl jaaesîonals. Și yezul-tatele unor asemenea schimburi de experiență nu au întîrziat să se vadă.Evident, că preocuparea comitetului raional U.T.M. pentru înarmarea activiștilor cu temeinice cunoștințe economice nu se oprește aici. Pornind de Ia sarcinile pe care Plenara C.C, al P.M.R. din r.oiembrie-decembrie 1964 le-a stabilit pentru acest an, de la indicațiile Plenarei C.C. al U.T.M., noi vom pune in continuare, accent și mai mare pe însușirea de către activiști a unor temeinice cunoștințe economice. Vom da o atenție deosebită problemelor privind calitatea produselor și în primul rînd a celor destinate exportului, vom studia mai aprofundat căile concrete de întărire economico-organizatorică a coopera
tivelor agricole de producție, o seamă de probleme legate de dezvoltarea zootehniei și a pomiculturii. în felul acesta, așa ,ne-o dovedește și practica de pină acum, îndrumarea, ajutorul concret pe care îl vom da organizațiilor U.T.M., va avea o mai mare eficacitate.

CONSTANTIN CIZMARU
prim-secretar al Comitetului raional U.T.M.

Rîmnicu Vîlcea

alegerilor

Adunări
ale tineretului

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

ITINERAR CULTURAL

La Combinatul de indu
strializare a lemnului, 
în adunări generale 

U.T.M. pe secții și schim
buri, secretarii organizațiilor 
de bază și membrii comite
tului pe combinat au orga
nizat discuții despre alege
rile de la 7 martie. Astfel, 
în adunările generale U.T.M. 
de la fabrica de placaj, tov. 
Victor Stănculescu, secreta
rul comitetului U.T.M. pe 
combinat, le-a vorbit ute- 
miștiior despre acest mare 
eveniment subliniind dato
ria fiecărui tînăr de a-l în- 
tîmpina cu noi realizări în 
muncă.
au avut loc și la fabrica de 
mobilă, la fabrica de che
restea foioase etc.

e găsim in ano
timpul serilor 
lungi, bune de stat 
la sfat, ori cu car
tea în mină, ano
timpul cel mai 
prielnic desfășu

rării activității cultural-edu
cative și sportive la sate. Tinerii țărani cooperatori, me
canizatori sau lucrători ai gos
podăriilor agricole de stat se 
îndreaptă acum zilnic spre că
minul cultural, spre club sau 
casa laborator. Și fluxul tineretului spre aceste lăcașuri de răspîndire a culturii și științei nu este întimplător. Pentru ei, ca și pentru ceilalți țărani, sînt organizate actitrități care îi interesează, care răspund 
preocupărilor lor. Dar mai bine să poposim împreună, in 
această după amiază, in co
muna Maxenul. Consultind 
programul activităților îți este 
greu să te hotărăști la care 
dintre ele să iei parte. La „tri
buna cooperatorului fruntaș' 
are loc un jurnal vorbit cu 
tema: „Să hrănim rațional 
animalele în timpul iernii". 
Numărăm in sală peste 60 de 
tineri. Cu cîteva zile in urmă, 
aceeași „tribună" a fost închi
nată tinerilor fruntași in creș-

ferea animalelor. Tot astăzi 
are loc o șezătoare in care se 
va vorbi despre .„Alegerile ăia trecut și de ari*, după care se 
va prezenta spectacolul iatila- 
lat ^Si-nflorească viața-n 
sat".

Dar să mergem mai departe. 
La căminul cultural am Să- 
poca e mare însuflețire. Tine
rii se întrec iatr-uw concurs 
^ine știe, cistigă" de mult a- 
nunțat și pregătit, pe tema 
crtșterii animalelor. La școală, o „ședință" a cercului tinerilor naturăliștL In „ședință" se proâ-jc, pe cale de labora
tor, tunete și fulgere, ninsoare și ploaie, cdică se formează convingeri științifice despre 
cauzele fenomenelor din natură. Sala bibliotecii e plină 
de oameni — cei mai mulși tineri. Unul vrea o carte, altul 
vrea să știe in ce lucrare găsește ceva despre formarea scoarței păminlălui. Un membru al comitetului U.TJf„ însoțit de un grup de tineri, discută șt defini urează programul serii literare ^Aiexandm Sahia*. Tot in această seară sînt sărbătoriți — cu cursul artiștilor amatori 
comună — cooperatorii 
brigada L

Și acesta nu este decit 
foarte scurt itinerar.

In toate satele, in aproape 
toate organizațiile se desfă
șoară in aceste zile o bogată și multilaterală activitate cul- 
tural-educativă. Acesta este 
fără îndoială și rodul manei: 
desfășurate de organele și or
ganizațiile U.T.M., sub cor.dv-

«a

In satele regiunii Ploiești

Asemenea adunări

con- 
dm 
din

cerea organelor și organizațiilor de partid.
Pentru întreaga perioadă de 

iarnă, comitetul regional 
U.TM. și-a propus în primai rind generalizarea unor activități care și-au cîștigat de pe acum aprecierea tineretulu:, urmărind in mod deosebit îmbunătățirea conținutului lor.Serile cultural-distractire tematice, sau cele închinate sărbătoririi unor tineri fruntași, concursurile gen „Cine știe, cișrigă" axate în special pe tematica cursurilor agrozootehnice, jurnalele «white,

apărat fn unele comune cile- ra manifestări noi, interesante. care au rețraut atenția. Lc indicația biroului comitetului 
regional de partid noi am trecut la studierea și generalizarea celor mai valoroase dintre ele.,^iua cîntecului. dansului și poeziei" este tocmai una du» aceste manifestări. Acțiunea 
este inițiată de tinerii din comunele Izvoarele, Pietroșița și Moroeni, din raionul Tirgovi- 
țte și este izrorită din dorința lor de a învăța cît mai multe

cintace, poezii, de a ști s«O acțiărae mrudită cu aceasta, de generalizarea căreia 
ne ocupăm, de asemenea, este și -Ziua cnuradtti. danswlui și a portului Mțumat* organizată tu coatuua Rial Alb. O ase
menea activitate răspunde pe depbu interesului manifestat de tineri pentru a cunoaște mai bine și a duce mai departe rruaițM cinteceior și dansurilor. Această manifestare prilejuiește adevărate parade ale 
portului popular, adevărate 
iesxwaluri ale cîntecului și dau suini popular.Cu un profund caracter educație. aceste două activități au marea calitate că atrag în jurul lor toți tinerii din co- mund. Acestea au fost de altfel și principalele motive care 
ne-au determinat să ne ocupăm cu multă atenție de gene
ralizarea lor.

No» am studiat totodată și generalizăm acum experiența 
organizațiilor U.T.M. din coo
perativele agricole de produc
ție din comunele Ciorăști și Cola teu. din raionul Rm. Să
rat. Aici, activitatea cultural- 
educativă este organizată și se

desfășoară pe brigăzi de pro
ducție. Organizațiile U.T.M. 
respective și-au format brigăzi 
artistice de agitație, echipe de 
dansuri populare, colective de soliști vocali și instrumentiști. 
In brigăzi se organizează jur
nale vorbite, seri de întrebări și răspunsuri, concursuri între 
recitatori și soliști.

In această perioadă, o deo
sebită atenție acordăm îndru
mării și ajutorării organelor 
și organizațiilor U.T.M. pri
vind organizarea de cît mai 
multe activități cultural-edu
cative specifice campaniei 
electorale, pregătirii și pre
zentării, în colaborare cw cele
lalte organizații de masă, a cit lai multe programe cultural- 
artistice cu un bogat și variat 
conținut, adecvat acestui mare 
eveniment din viața poporului 
nostru.

Tot în această perioadă or
ganele și organizațiile U.T.M. 
de la sate mobilizează masele 
de tineri la o participare in
tensă la tradiționala „Lună a 
cărții la sate" care a început 
la 1 februarie.

VASILE ZAHARIA 
secretar al Comitetului 

regional U.T.M. — Ploiești

/n cadrul acțiunilor în
treprinse de Comitetul 
orășenesc U.T.M. Pi

tești în vederea alegerilor, 
zilele trecute a avut loc o 
întîlnire a tinerilor de la în
treprinderea textilă, Combi
natul do industrializare a 
lemnului, I.P.M.P.B. și din 
alte întreprinderi din oraș 
cu tovarășul Călinescu Va- 
sile, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popu
lar orășenesc. Cu această 
ocazie, tinerii au ascultat 
conferința „Orașul Pitești — 
oraș în plină dezvoltare". 
Apoi a urmat un program 
de muzică populară susținui 
de formația 
stal ,,Barbu

Filarmonicii de
Lăutaru"

La Casa
alegătorului
BACĂU (de la corespon

dentul nostru).

CALIFICAREAentru membrii comisiei noastre problema sprijinirii organizațiilor U.T.M. pentru ridicarea calificării profesionale a oa- De pînă din pă- mai mult sub raportul urmărind ca era posibil, la cursurileOr,
menilor, nu este nouă, ea ne-am ocupat și acum. Uneori, însă, cate, cifric dacă scriși a calificării.este mult mai complexă. Și de lucrul acesta ne-am dat bine seama după ce am luat cunoștință de concluziile roului comitetului orășenesc de partid care a analizat, nu demult, activitatea de ridicare a calificării profesionale ; de sarcinile trasate în acest domeniu de recenta Plenară a C.C. al U.T.M. Am înțeles în primul rînd că pe tînăr trebuie să-1 îndrumăm spre acea formă de îmbogățire a cunoștințelor lui profesionale care să răspundă în cel mai înalt grad

U.T.M. de „Elastic11, altele, în- în diferite a califică-maibi-

și intereselor lui generale de a cunoaște și unor necesități practice, cărora trebuie să le facă față în secția sau în atelierul în care lucrează. Și nu sînt puține organizațiile U.T.M. din întreprinderile orașului nostru care au în această privință o bună experiență.In organizațiile la „Independența", „Automecanica" și cadrarea tinerilor cursuri de ridicarerii s-a făcut pe baza unor temeinice discuții cu fiecare om în parte, conform dorințelor și nevoilor lui. De aici și seriozitatea cu care tinerii studiază, frecvența bună. Membrii comitetelor U.T.M. din aceste întreprinderi, atunci cînd este necesar (și asemenea cazuri au fost), pe baza sugestiilor date de tineri au făcut propuneri conducerii întreprinderii pentru înlocuirea unor teme cu altele care să răspundă mai bine cerințelor producției, nevoilor cursanților.

IN PAS CU CERINȚELE PRODUCȚIEI ,-1 s uite din acțiunile or- LKZ 9an,za*e ia casa ale
gătorului de la clubul 

din Bacău sînt des-Dar nu peste tot se petrec lucrurile așa. La întreprinderea „Libertatea" (ca să luăm doar un singur exemplu) ajutorii de meșteri erau încadrați în același curs de ridicare a calificării profesionale cu muncitori cu o pregătire mult inferioară lor. E lesne de în-

nizațiile U.T.M. numai pentru ca tinerii să fie încadrați în forme corespunzătoare pregătirii lor. Foarte important este a le ajuta să desfășoare o asemenea muncă politică care să ducă la dezvoltarea interesului, a răspunderii tinărului pentru continua sa pregătire

maiștri și șefi de secție, lectorii cursurilor de calificare, tovarăși din conducerea întreprinderilor respective. Folosind exemple concrete, date, cifre și fapte din secții, ei au dovedit „pe concret" tinerilor necesitatea ridicării continue a calificării profesionale pen-
Din experiența noastră în sprijinirea tinerilor pentru a-și ridica

calificarea profesională

țeles că participarea la un a- semenea curs, cu o tematică care să răspundă celor cu o calificare mai slabă, nu le era de prea mare folos. Acest neajuns a fost adus la cunoștința conducerii întreprinderii care a hotărît înființarea de cursuri speciale pentru ajutorii de meșteri, cu o tematică mai complexă.Și pentru că vorbeam despre cursuri, noi am înțeles că nu este suficient să ajutăm orga-

profesională, aceasta indiferent de faptul că este muncitor, inginer sau tehnician.La propunerea comisiei noastre, organizațiile U.T.M. te întreprinderi ca dența", „Steaua „Elastic" etc., au pus în discuția adunărilor generale problema răspunderii fiecărui tînăr pentru ridicarea calificării sale profesionale. La aceste adunări au participat

membrilor de pildă, din mul- „Indepen- Roșie*.
tru bunul mers al porducției, avantajele directe pe care le vor avea ei personal. Că asemenea adunări au avut o mare eficacitate o dovedesc seriozitatea cu care tinerii învață.Dar, așa cum a subliniat și Plenara C.C. al U.T.M., problema ridicării calificării profesionale a tinerilor nu se rezumă în nici un caz numai la cursurile organizate în a- cest scop. Ele își au, bineînțeles, importanța lor și încă

foarte mare. In activitatea multor organizații U.T.M. s-au evidențiat însă și alte forme care și-au dovedit practic e- fîcacitatea tocmai pentru că au răspuns unor necesități concrete. Conferințele tehnice, concursurile pe meserii, studierea cărții tehnice de specialitate, schimburile de experiență cu fruntașii în producție etc., sînt numai cîteva e- xemple în acest sens. Sarcina comisiei noastre este de a cunoaște ceea ce s-a dovedit valoros, de a ajuta ca experiența pozitivă să zată.La IRUM periență în concursurile fază de masă. Membrii comisiei au studiat atent această experiență. In ce constă ea? Toți tinerii secției, care au a- ceeași meserie, primesc întrebările și materialul bibliografic stabilite de un colectiv de maiștri și ingineri. La prima etapă a concursului — și cea mai importantă — participă absolut toți tinerii. Organiza-

fie larg generali-există o bună ex- ceea ce privește pe meserii cu

ția U.T.M. se îngrijește ca tinerii să găsească materialul bibliografic indicat, dar mai ales, să-1 studieze cu atenție. Totodată, la cabinetul tehnic sînt organizate ore de consultații care nu o singură dată s-au transformat în dezbateri foarte antrenante. Urmează a- poi etapele următoare ale concursului la care întrebările sînt din ce în ce mai complicate. La aceste concursuri au de învățat nu numai concu- renții, ci și spectatorii. Comisia noastră și-a propus să generalizeze această experiență.Atît experiența bună pe care o află membrii comisiei pe teren, cît și deficiențele constatate sînt aduse la cunoștință biroului comitetului orășenesc care stabilește de fiecare dată cum și în ce direcție trebuie să intervină comisia.ing. DUMITRU VINEREANU 
secretar cu problemele 

economice al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Sibiu

C.F.R.
tinate tineretului. Zilele tre
cute, de pildă, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Bacău a 
invitat la casa alegătorului 
un numeros grup de tineri, 
care la 7 martie vor vota 
pentru prima dată. După ce 
li s-a răspuns la o seamă de 
întrebări privind „rolul sfa
turilor populare, ca organe 
locale ale puterii", formații
le artistice alg clubului au 
prezentat un frumos program 
artistic.

In prezent, Comitetul oră
șenesc U.T.M. Bacău pregă
tește o întîlnire a tinerilor 
care muncesc în cîteva în
treprinderi ale orașului Ba
cău (Combinatul de indu
strializare a lemnului, Com
plexul C.F.R. etc) cu oameni 
în vîrstă, cetățeni care lo
cuiesc în această parte a 
orașului. Tema întîlnirii: 
„Alegerile în trecut și azi".



I I I,
Evenimentele de la Vientiane Piața comună:

VIENTIANE. — „Prima con
statare ce se poate face, de pe 
acum, este că generalul Kupra
sith Abhay pare să devină noul 
„om forte" al Laosului și că 
generalii Fumi Nosavan și Siho 
Lamphutakol, a căror atitudine 
a lost ambiguă în tot timpul 
crizei, vor trebui să dispară, 
fără îndoială, de pe scena poli
tică" — se spunea într-un co
mentariu transmis vineri dimi
neața de agenția France Presse 
din Vientiane. Potrivit unor 
surse militare, în cursul puter
nicelor lupte de stradă desfășu
rate miercuri la Vientiane, au 
fost ucise aproximativ 60 de

persoane. Numărul răniților 
nu este încă cunoscut. In aceste 
lupte, luxosul complex de vile 
care compune locuința lui Furai 
Nosavan, liderul fracțiunii de 
dreapta și vicepremier al gu
vernului, a iost în întregime 
mistuit de flăcări, în urma 
bombardării de către trupele 
guvernamentale.

Agențiile de presă relatează 
că după ce încercările forțelor 
rebele au eșuat, guvernul lui 
Suvanna Fuma și trupele con
duse de generalul Kuprasith 
dețin controlul situației la 
Vientiane.
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Comunicat comun iugosiavo-grcc

Dificultățile

Hlu-i vorba de

melancolie...

Uniunii vamale
iw

wmnnîncărcatan, cu-

BELGRAD. — După nunță agenția Taniug, grad a fost dat publicității comunicatul comun cu privire la vizita în Iugoslavia a președintelui guvernului Greciei, Gheorghios Papandreu, și a ministrului de externe, Stavros Costopoulos.în comunicat se arată că punctele de vedere ale celor două țări într-o serie de probleme internaționale și bilaterale sînt foarte apropiate. Este menționat acordul celor două părți asupra necesității depunerii de eforturi din partea tuturor țărilor pentru întărirea păcii în lume și rezolvarea conflictelor dintre state cu mijloace pașnice pe calea tratativelor, eliminînd folosirea forței precum și asupra necesității ca relațiile dintre țări să se bazeze pe egalitatea și neamestecul în treburile interne.Se constată că relațiile dintre țările balcanice s-au îmbunătățit, fapt la care au contribuit, printre altele, progresele realizate în relațiile Iugoslaviei și Greciei cu celelalte țări balcanice.Cele două părți au căzut de acord să înființeze o comisie interministerială permanentă la nivel înalt în legătură cu dezvoltarea reluțiilot multilaterale între cele două țări.

cum a- la Bel- Gheorghios Papandreu invitat pe Petar președintele Vecei Federale a R.S.F. să facă o vizită de Grecia. Invitația a fost acceptată.
l-aStambolici, Executive Iugoslavia, răspuns în

'■ ■-

.JMEXIC. La Ciudad de Mexico x-a deschis expoziția „Repu-

»
Consfătuirea liderilor

mișcării congoleze

de eliberare
DAR ES SALAM. — In capi

tala Tanzaniei s-au dat publici
tății documentele adoptate de 
consfătuirea liderilor mișcării 
de eliberare națională din Con
go, care a avut loc între 27 și 
30 ianuarie.

într-una din rezoluții se ara
tă că s-a hotărît înființarea u- 
nui Consiliu revoluționar su
prem al Congo-ului din care 
urmează să facă parte repre
zentanții tuturor grupărilor pa- 

asumă 
armate 
Congo, 
revolu-

triotice. Consiliul își 
conducerea acțiunilor 
ale insurgenților din 
Componența Consiliului
jionar suprem urmează să fie 
precizată la conferința conducă
torilor mișcării de eliberare 
națională, care va avea loc în
tr-un viitor apropiat.

A Kosîghin a plecat la Hanoi
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, la 4 februarie a plecat 
la Hanoi o delegație a Uniunii 
Sovietice, condusă de Alexei 
Kosîghin, membru al Prezidiu
lui C.C. ----- -al P.C.U.S., președintele

Miniștri alConsiliului de
U.R.S.S.

Pe aeroportul 
aflau conducători de partid 
de stat, alte persoane oficiale, 
precum și membrii Ambasadei 
R.D. Vietnam la Moscova.

Vnukovo se
Și

blica Populară Romînă în plin progres'. Expoziția a atras un

nune număr de vizitatori. Iată, în iolograiie, vizitatori în fața

unui stand prezentînd obiecte de artă populară

Moscova

a

Conferința de presă

președintelui de Gaulle

7oi după-amiază, preșe
dintele Franței, Charles 
de Gaulle, a ținut la Pa

latul Elysee, în prezența a a- 
proximativ 1000 de ziariști 
francezi și străini și a nume
roși diplomați, prima sa 
conferință de presă din acest 
an și a 11-a de la venirea sa 
la putere.

Referindu-se la situația din 
cadrul O.N.U., generalul de 
Gaulle a propus întrunirea la 
Geneva a unei conferințe a 
reprezentanților Statelor Uni
te, Marii Britanii, Uniunii So
vietice, Franței și R. P Chine
ze, care să examineze proble
mele legate de O.N.U.

Făcînd un bilanț al activi
tății O.N.U., președintele Fran
ței a subliniat că în numeroa
se acțiuni nu s-a respectat 
Carta și „în această serie de 
încălcări ale propriei sale le
galități, Organizația Națiuni
lor Unite a suferit o profundă 
transformare care o face să-și 
piardă unitatea, prestigiul și 
posibilitățile de funcționare, 
de unde provine și criza în 
care se află în prezent". „Nu
mai revenind la prudență și 
la prevederile Cartei poate 
O.N.U. să-și regăsească echili
brul", a subliniat el. „Trebuie 
ca Washingtonul, Moscova, 
Londra, Pekinul și Parisul să 
se înțeleagă pentru a reveni 
la punctul de plecare, așa cum 
în trecut s-au înțeles pentru 
a fonda Națiunile Unite".

Răspunzînd la o întrebare, 
generalul de Gaulle s-a refe
rit la întrevederea pe care a 
avut-o la Rambouillet cu can-Declarațiilepreședintelui Johnson

WASHINGTON 4 (Ager
pres). — După cum transmite 
agenția U.P.I., într-o cuvîntare 
pe care a rostit-o miercuri 
seara în cursul unui banchet 
oferit de „Liga împotriva de
făimării" președintele Johnson 
a declarat: „Am motive să 
cred că conducătorii U.R.S.S. 
ar primi în mod favorabil vi
zita mea în țara lor, după cum 
eu aș fi fericit să fac o ase
menea vizită. Sper că va pu
tea avea loc acest schimb de 
vizite încă înainte de sfîrșitul 
acestui an".

„După cum am spus adesea 
în trecut, cea mai lungă din
tre călătorii începe tot cu pri
mul pas și cred că asemenea 
vizite ar liniști o lume îngrijo
rată, dovedind că cele două 
1 ri ale noastre depun eforturi 
pentru pace".

In continuare, președintele 
Johnson a amintit că el și-a 
exprimat speranța în legătură 
cu o vizită în S.U.A. a noilor 
conducători sovietici, Kosîghin 
și Brejnev.

Referindu-se la aceeași invi
tație formulată în mesajul 
despre Starea Uniunii, pre
ședintele Johnson a spus: 
„Sînt mulțumit de faptul că 
această invitație se bucură de 
atenția vie, constructivă — și, 
sper, rodnică — precum și de 
interesul guvernului sovietic".

De aceeași problemă s-a 
ocupat președintele S.U.A. 
în cadrul conferinței sale 
presă ținută joi.

La această conferință 
presă, Johnson s-a referit 
asemenea, și la declarațiile 
generalului de Gaulle. El a de
clarat că va fi fericit să stu-

dieze părerile expuse de gene
ralul de Gaulle cu privire la 
Carta Națiunilor Unite în con
ferința sa de presă. El a refu
zat, însă, să facă vreun co
mentariu în legătură cu pro
punerea președintelui Franței 
de a se convoca o conferință 
a celor cinci mari puteri, in
clusiv R. P. Chineză, pentru a 
se proceda la o reexaminare a 
Cartei O.N.U.

celărul vest-german, Erhard. 
El a arătat că în cursul 
acesteia a fost abordată 
problema germană, dar a 
refuzat, să precizeze propune
rile avansate cu acest prilej, 
în vederea soluționării acestei 
probleme. „Pot numai, a afir
mat de Gaulle, să vă declar 
care sînt, în ansamblul lor, 
vederile Franței în legătură 
cu problema germană. Pentru 
Franța problema germană se 
rezumă la trei chestiuni strîns 
legate între ele : să se facă în 
așa fel încît Germania să de
vină un element sigur al pă
cii și progresului ; o dată cre
ată această condiție, să fie 
ajutată în reunificarea ei; să 
se pornească la această acțiu
ne și să se aleagă cadrul care 
să permită ca această acțiune 
să fie dusă la bun sfîrșit.

Subliniind că problema ger
mană este în esență europea
nă președintele Franței a spus 
că o condiție a soluționării a- 
cestei probleme este „să se re
cunoască pretutindeni și, în 
primul rînd, de către Germa
nia că orice reglementare care 
s-ar referi la ea trebuie să 
implice în mod necesar regle
mentarea frontierelor sale și 
aceea a armamentului său, de 
acord cu toți vecinii săi, acei 
din Est și acei din Vest".

Abordînd problema sistemu
lui monetar occidental, de 
Gaulle a făcut un istoric al a- 
cestuia, scoțînd în relief fap
tul că în prezent sistemul 
„Gold Exchange Standard", 
care conferă dolarului și lirei 
privilegiul de echivalent al 
aurului, nu mai corespunde 
realității. Franța preconizează 
ca acest sistem să fie schimbat 
pentru ca dezechilibrul funda
mental existent să înceteze. 
„Noi apreciem — a spus el — 
că este necesar ca schimburile 
internaționale să fie stabilite 
pe o bază monetară indiscuta
bilă, care să nu favorizeze 
nici o țară. Nu poate exista 
un alt criteriu, un alt etalon 
decît aurul".

In altă ordine de idei, gene
ralul de Gaulle a afirmat că 
relațiile dintre Anglia și Fran
ța ar putea fi considerabil mai 
strînse. în ce privește relațiile 
cu țările Orientului Mijlociu 
și cele din Africa de nord, 
președintele francez a decla
rat că ele evoluează în mod 
favorabil.

MOSCOVA 4. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite :însărcinatul cu afaceri ad- interim al Republicii Populare Romîne * Sinu, a zilei de 4 februarie o întilni- re prietenească cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între R. P. Romînă și U.R.S.S.Au participat A. Kirilenko, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., L. Iliciov, secretar al C.C. al P.C.U.S., I. Novikov, vicepreședinte al Consiliului

în U.R.S.S., organizat în Titus seara
de Miniștri al U.R.S.S., și alte persoane oficiale, mareșali și generali, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Moscova, oameni de cultură, ziariști.

alendarul 
din acest 
prinzind multe do
sare rămase în sus
pensie din anul pre
cedent la care au 
fost adăugate altele

care vor trebui soluționate sau 
definitivate în cursul anului 1965. 
a făcut ca reprezentanții „celor 
șase” din cadrul Comunității E- 
conomice Europene (C.E.E.) să 
înceapă o serie de negocieri 
încă din prima lună a anului. în
trunirile din luna ianuarie la care 
au participat miniștrii agriculturii, 
apoi de finanțe, precedate de se
siunea „Parlamentului european” 
(organism numărînd 142 de de- 
deputați din țările Pieții comune) 
au scos în evidență apariția unor 
noi probleme, care constituie, fie
care în parte, obstacole în calea 
unificării economice din cadrul 
C.E.E.

Cu numai cîtva timp în unnă, 
în preajma deschiderii lucrărilor 
primei sesiuni din acest an a 
Consiliului ministerial' al Pieței 
comune, agențiile de presă sub
liniau apariția unor noi neînțe
legeri în înfăptuirea uniunii va
male a „celor șase”. Astfel, con
form proiectului prezentat de 
comisia C.E.E. și de R. F. Ger
mană se propunea înlăturarea in
tegrală a barierelor vamale pînă 
la 1 iulie 1967. Aceasta urma să 
fie realizată în două etape : pînă 
la 1 ianuarie 1966 să fie reduse 
tarifele vamale cu încă 10 la 
sută, urmînd ca în cea de a doua 
etapă, pînă la 1 iulie 1967, să fie 
înlăturate și ultimele tarife.

După cum relatează agenția 
de presă vest-germană D.P.A, 
guvernul francez s-a pronunțat

WASHINGTON. — Cu 44 
voturi pentru și 38 contra Se
natul S.U.A. a acordat preșe
dintelui Johnson dreptul de a 
hotărî în continuare furniză
rile de produse alimentare Re
publicii Arabe Unite.ROMA. — Miercuri seara au luat sfîrșit la Roma lucrările ședinței Consiliului național al partidului democrat-creștin.Consiliul a aprobat prin a- clamații noua conducere „unitară" a partidului democrat- creștin și l-a reales pe Mariano Rumor în funcția de secretar general aj Partidului democrat-creștin. Participanții la lucrările Consiliului național al P.D.C. au aprobat în unanimitate un document politic care precizează că Consiliul național al Partidului democrat-creștin „va sprijini în mod loial programul guvernului condus Moro".Referindu-se Ia noului document Partidului democrat-creștin, agenția France Presse scrie că e vorba de un compromis care se traduce în practică prin reintrarea lui Fanfani și a adepților săi în noua conducere a partidului și în guvern, de unde au fost excluși în timpul constituirii celui de-al doilea guvern condus de Aldo Moro.

de Aldoaprobarea politic al

U.R.S.S. Fixarea traverselor pe ultima porțiune a importantei 
căi ferate Abakan—Taișe

Comentariul zilei

Alianțe electorale

împotriva acestui proiect de înlă
turare deplină pînă la 1 iulie 
1967 a barierelor vamale între 
țările Comunității 
Europene. 
PRESSE, 
guvernului 
problemă, 
francez a 
săi din Piața comună un contra- 
proiect de program ce urmează 
a fi discutat la actuala sesiune 
a Consiliului ministerial al C.E.E. 
Proiectul francez condiționează 
desființarea deplină a tarifelor 
vamale între partenerii Pieței co
mune de terminarea procesului 
de unificare economică și în ca
drul pieței agricole. De altfel, 
programul propus de Franța pre
vede menținerea a 10 la sută din 
tarifele vamale și după 1 iulie 
1967. reducerea totală unnînd să 
fie făcută abia în 1969. De ase
menea, programul propus de 
Franța preconizează ca, în scopul 
realizării pieței comune agricole, 
să se treacă la fixarea tuturor 
prețurilor produselor agricole 
pînă la 1 iulie 1965. După rela
tările agențiilor occidentale se 
pare că planul francez a avut 
de întîmpinat rezistență din par
tea unora dintre parteneri.

Existența unor păreri deosebite 
în problema formării „fondului 
comun de garanție europeană”, 
care urmează a asigura finanța
rea pierderilor de pe urma uni
ficării prețului la cereale, va crea 
noi implicații. Legarea dispariției 
totale a tarifelor vamale de cre
area pieței agricole comune pre
vestește dezbateri controversate 
în viitor între ■ „cei șase”.

Comentatorii politici din Bru
xelles sînt de părere că progra
mul francez privitor la înlătura
rea ultimelor tarife vamale ar pu
tea face imposibilă înfăptuirea 
planului comisiei Pieței comune 
privind realizarea Uniunii va
male pînă la 1 iulie 1967.

„Integrarea industrială și agri
colă” a constituit în cadrul actu
alei sesiuni a Consiliului ministe
rial al Pieței comune una din 
problemele importante a cărei 
rezolvare a fost amînată pînă la 
22 februarie. La această dată ur
mează să se reia discuțiile menite 
să se pună în mișcare „angrena
jul european”. Referindu-se la 
divergențele manifestate în ca
drul actualei sesiuni de la Bru
xelles a Consiliului ministerial al 
Pieței comune, agenția FRANCE 
PRESSE arată că „cei șase nu au 
putut încă să se pună de acord a- 
supra programului lor de lucru pe 
anul 1965, program care trebuie 
să ajusteze revendicările fiecăruia 
și în special dorința Franței de a 
pune capăt problemelor agricole 
și dorințelor Bon-nului de a rea
liza uniunea vamală în proble
mele industriale pînă în iulie 
1967".

Apariția unor asemenea disen
siuni într-o perioadă în care a- 
genda Pieței comune este foarte 
încărcată, complică și mai mult 
rezolvarea în termenul propus 
inițial a proiectelor de integrare 
economică definitivă între mem
brii Comunității Economice Eu
ropene.

Economice
Agenția FRANCE 

referindu-se la poziția 
de la Paris în această 
arată că guvernul 
înaintat partenerilor

IOAN TIMOFTE

a drept vorbind, războiul nu este un subiect prea potrivit pentru un foileton. Cine mai poate să rîdă cînd . oamenii se ucidunii pe alții ! Este părerea pe care o împărtășește și Humberto Silva, corespondentul din Angola al ziarului portughez „DIARIO POPULAR-, dacă ar fi să judecăm după corespondența sa din 16 ianuarie. Ea este scrisă, cum s-ar spune, cu cea mai mare seriozitate. Și totuși, citind-o, nu poți să nu zîmbești.Silva se plînge de „fenomenul lipsei de înțelegere dintre ostașii corpului expediționar și cadrele deDupă părerea lui, comandanții își îndeplinesc în modul cel mai conștiincios misiunea. Ei elaborează cele mai detaliate și mai ingenioase planuri de operații militare împotriva partizanilor. Iată însă că, la aplicarea unor asemenea planuri, se ivesc neplăceri. în loc să pornească plini de entuziasm la atac, tinerii ostași își pun între ei întrebarea: oare această operație nu ne va costa viața ?După părerea ziaristului portughez, asemenea întrebare este „cel puțin stranie". El filozofează : „Cum e posibil un război fără pierderi? Nu degeaba se spune: Ia război, ca la război". La aceasta cu greu s-ar putea obiecta. Numai că, asemenea filozofii nu par să-i poată entuziasma pe soldații corpului expediționar. însuși Silva citează fapte care ilustrează această realitate. „La un atac în apropiere de Santo-Poinbo corespondentul — am prilejul să aud soldați vociferau că nu să-și riște viața, mai tîrziu, Ia Golungo, soldați dintr-un de douăzecișicinci și-au simulat răni ușoare ca să nu mai ia parte la un asalt. E un lucru foarte obișnuit să vezi cum, oricînd dau de un detașament mai important de rebeli, soldații noștri caută să se desprindă cît mai repede de inamic".îp contact cu asemenea realități, Humberto Silva își compune o mină de cumplită indignare. „Toate aceste lucruri sînt perfect anormale'1 perorează el. Ce anume e anormal ? Poate faptul că tinerii portughezi caută să-și salveze viața în loc să moară pentru interesele unui pumn de bancheri?! Este absolut normal ca tinerii să nu dorească să se sacrifice într-un război colonial odios. Nevrînd sau aceste den tul LAR“ se dovedește a fi înzestrat cu o deosebită înclinare spre ridicol. Merită să reproducem integral sugestiile lui: „Dacă vrem să combatem melancolia și lipsa de entuziasm, să-i facem pe soldați să se simtă mai puțin înstrăinați, mai aproape de casă. O inițiativă bine venită ar fi să se trimită unităților mai multe... discuri cu muzică portugheză".EM. RUCĂR

comandanți".

povestește avut cum mulți vor Cîteva zile zece detașament și-au ușoare ca să

neputînd să înțeleagă adevăruri, corespon- . lui „DIARIO POPU-

dul socialiștilor. în departamentul Sena, care în afara Parisului mai cuprinde 39 comune (aproape 5 000 000 alegători), comuniștii și socialiștii au decis să prezinte liste unice. Dat fiind zona teritorială afectată, importantă atît ca influență politică cît și ca pondere în masa alegătorilor, acordul a căpătat o semnificație pe care observatorii au subliniat-o. „LE MONDE" scria că „noile acorduri consa
cră într-un mod evident evoluția relații
lor dintre partidul comunist și partidul 
socialist". Pentru „LA CROIX", neliniștit, era vorba de o „amenințare de front 
popular". Tactica socialiștilor s-a dovedit însă a fi contradictorie. Unii lideri au încurajat local alianțe cu centru-dreapta și chiar cu dreapta-, refuzînd propunerile de colaborare ale stîngii. „Diversitatea situațiilor", la care se face apel spre a justifica zig-zagurile socialiștilor, a dus la contradictoriile formule electorale utilizate de SFIO. Tactica socialistă diferă de la un departament la altul, dezorientînd pe partizanii SFIO, în ansamblu consta- tîndu-se grija unor fruntași de a se evita generalizarea lisțelor unite de stînga. La Marsilia, problema alianțelor a declanșat printre socialiști disensiuni ce pot avea implicații pe un plan mai larg. Primarul socialist al Marsiliei, Gaston Defferre, care intenționează să candideze în alegerile prezidențiale, a preconizat o alianță cu forțele de dreapta, nesocotind o evidentă aritmetică electorală care demonstra că, la precedenta consultare, stînga (P.C.F. și SFIO) obținuse în marele port 68 la sută din voturi. Unirea celor două formațiuni oferea perspectiva unei victorii clare. Defferre a respins însă ideea alianței cu comuniștii, ceea ce a determinat frămîntări în organizația SFIO. Deputatul socialist Daniel și alți fruntași SFIO au decis să meze - -- —.......................tituie lor a ferresă declare că „singura primejdie veritabilă la Marsilia vine din partea partidului comunist", făcînd în acest fel apel la forțele dreptei spre a-i susține realegerea. „LE POPULAIRE”, organul SFIO, a declarat „intolerabilă" indisciplina socialiștilor din Marsilia. Guy Mollet a venit în sprijinul lui Defferre, aprobînd sancțiunile severe împotriva militanților care au promovat colaborarea cu comuniștii.Episodul de la Marsilia poate avea re-

percusiuni mai ample decît cadrul strict al SFIO. Defferre încearcă să se prezinte în alegerile prezidențiale drept candidat al unor largi sectoare ale opoziției. Sciziunea din propriul său „fief" îi creează probleme în consultarea municipală, care în alte condiții nu prezenta pentru primarul socialist dificultăți reale. „Dacă 
ar pierde primăria din Marsilia pare a- 
proape imposibil ca dl. Defferre să-și mai 
mențină intenția de a se prezenta drept 
candidat pentru Elysee și de a-și conti
nua campania" — aprecia „LE MONDE". Dintr-odată viitorul lui Defferre, ca unul din protagoniștii bătăliei prezidențiale, apare incert. Situația aceasta este o consecință directă a atitudinii sale în fața ideii unei largi alianțe democratice. Cînd candidatura i-a fost pusă în circulație de amicii politici, Defferre a ținut să precizeze că „nu intenționează să negocieze 
și să discute spre a se ajunge la un fel 
de catalog electoral comun". „Nu sînt 
partizanul unui program comun" — rostea el la Clermont Ferrand. Această modalitate de abordare nu putea favoriza apropierea tuturor forțelor pe care prietenii politici ai lui Defferre le avuseseră . în vedere, atunci cînd îl lansaseră pe primarul Marsiliei în cursa prezidențială. Deocamdată, pentru scrutinul din martie Defferre este optimist și afirmă că sciziunea nu i-a redus șansele realegerii.In altă zonă a vieții politice franceze se manifestă nemulțumirea U.N.R. față de ceea ce ziarul „LA NATION" denumea 
„straniul joc al M.R.P.". Partidul de guvernământ U.N.R. constată că, în anumite departamente, M.R.P. (Mișcarea Republicană Populară) nu ezită să meargă pe aceeași listă cu forțe ale opoziției. La Arras, de pildă, M.R.P. îl sprijină pe Guy Mollet. U.N.R. apelează la o coaliție cu M.R.P. socotită capabilă să depășească stînga. Comisia politică a U.N.R. a examinat la începutul acestei săptămîni evoluția electorală. Unii factori de răspundere din U.N.R. minimalizează valoarea de „test politic" a alegerilor municipale, limitîndu-le semnificațiile pe un plan local.Observatorii din capitala franceză cred totuși că votul de la 14 martie va oferi indicații prețioase privind repartizarea influențelor politice, prefațînd astfel confruntarea de Ia sfîrșitul lui 1965.

și implicațiile lorBRUXELLES. — Observatorii politici din Bruxelles continuă să fie circumspecți în privința înregistrării unor rezultate pozitive în actualele negocieri dintre Chombe și Spaak în problema contenciosului belgiano-congolez. Potrivit agenției France Presse, între ministrul belgian de externe, Spaak, și Chombe a intervenit un acord prin care se abandonează primul subiect de pe ordinea de zi, adică al pachetului de acțiuni congoleze, și s-a trecut la discutarea celui de-al doilea punct, relativ la datoriile interne și externe ale Congoului. Din vocabularul observatorilor politici nu lipsesc nici în cea de-a treia zi a tratativelor termenii de .„lungi și delicate tratative". Din surse neoficiale se afirmă că Moise Chombe, împreună cu „echipa sa economică", formată din 20 de miniștri și înalți funcționari congolezi, ar putea părăsi Bruxellesul vineri seara sau sîmbătă, plecînd direct la Leopoldville.
CONGO. Luptători dintr-o unitate a forțelor patriotice, in 

timpul unui marș prin junglă

sen anul acesta, francezii întîlnesc cu urnele de două ori. La mijlocul lui martie au loc alegerile municipale, iar către sfîrșitul anului, in decembrie,1 va fi ales președintele țării. Primul act electoral capătă însemnătate .prin aceea că precede alegerile prezidențiale, constituind, într-un fel, o „repetiție" generală. De obicei fizionomia politică a municipalităților reflectă într-o anumită măsură influențele locale, un raport de forțe care nu este totdeauna concludent și pe care, uneori, îl influențează și prezența sau absența unor personalități. De astă dată lupta pentru mandatele în organele locale dobîndește un caracter politic mult mai acut, tinzînd să devină o demonstrație a forței diferitelor tendințe. De aci provine și o deplasare simțitoare a problemelor dezbătute în bătălia electorală : temele de interes local sînt eclipsate de preocupările de ordin general.Modificări în tehnica-electorală („sistemul listelor blocate" duce la împiedicarea alianțelor între cele două tururi de scrutin în orașele cu peste 30 000 locuitori) au stimulat înțelegerile între partide încă înainte de prezentarea alegătorilor în fața urnelor. Practica de pînă acum înregistrase asemenea înțelegeri în ajunul celui de al doilea tur de scrutin. Nevoia de a elabora alianțe preliminare a obligat formațiunile politice la un examen profund al orientării electorale.Tendința de concentrare a forțelor stîngii a găsit un ecou mai mare în rîn-

■locală a Matalon nu-1 ursă cons-pe Defferre. Ei au hotărît liste comune cu comuniștii. Gestul provocat o furtună în SFIO. Def- i-a acuzat de „trădare" și a ajuns
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