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Produse doro-sodice

ca-

cifra admi-
lel la producția glo-

8A DEA PESTE PLANUL ANUALlei la producția mar-

fonti din cocs eco-
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Telegramă

VARȘOVIA

Mult stimate tovarășe Gomulka,

tore.

tea. ci

tone 
tone

oțel 
laminate finite ;

GHEORGHE 
OHEORGHIU-DEJ,

cocs metalurgie ; 
tone

nară de la 90A Ia 9X5 la sută; 
cloruri de calciu hidratată de 
7»A4 la 7334 la sută:

— întreaga producție de sodă
ustică să fie de calitate superioară;

— să mărească litrajul mediu de 
acetilenă pe kg de carbid cu un 
litru ;

TÎRNÂVENI

Prim-secretar
al Comitetului Central 

Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez

rim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Președintele 

Consiliului de Stat 
Republicii Populare Romtne

— 5»
— 50
— 50
— 15
— 33

Tovarășului

WLADYSLAW GOMULKA

A
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

Pe șantierul Combinatului petrochimic F

Lucrări de hidroameliorații

industriale se va 

satisfacerea în mâ- 
oțel și laminate ale

,,Atenția principală în domeniul dezvoltării 
acorda sporirii PRODUCȚIEI SIDERURGICE, pentru 
sură din ce în ce mai mare a nevoilor crescînde de 
economiei naționale.

In anul 1965 producția de fontă va ajunge de circa 2 milioane do 
tone față de 846 de mii de tone in 1959 ; producția de oțel Ia 3,3 mili
oane de tone față de 1,4 milioane tone în 1959 ; producția de laminate 
finite pline (inclusiv bare pentru țevi) va ajunge la peste 2 milioane de 
tone, iar producția de țevi de oțel la peste 500 mii de tone"

(Dm Dsrecnvere Coogresuhu «1 d-lee •! ?V»|

ANII DE UCENICIE

j

cZe brigăzilor

Produse
noi

Străduindu-se să lărgească gama 
pompelor industriale, muncitorii 
tehnicienii și inginerii Uzinelor de 
pompe din București au început 
să fabrice două tipuri noi de ast
fel de agregate pentru industria 
chimică. Noile pompe, cu capaci
tăți medii, au fost solicitate de în
treprinderile industriale din aceas
tă ramură care urmează să intre 
în producție anul acesta.

★
Ce! mai recent produs realizat 

la Uzina de mașini electrice-Bucu- 
rești, este un grup de sudură, fo
losit cu rezultate bune la asam
blarea unor piese, prin procedeul 
de sudură automată în întreprin
derile constructoare de mașini și 
pe șantierele de construcții. Pre
văzut cu aparate moderne, acest 
utilaj permite reglarea intensității 
curentului de Ia distantă și conec
tarea Ia diferite tensiuni de ali
mentare cu energie electrică. în
tre 220—500 volți.

♦

Angajamente in întrecerea socialistă

Fontă, oțel și laminate 
cu caracteristici tehnice superioare

Siderurgiștii reși(eni sînt hotăriti 
să dezvolte experienfa bund in desco
perirea și valorificarea rezervelor in
terne, pentru a realiza și depăși pla
nul pe 1965 la toți indicatorii.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de aici și-au propus ca sarcină prin
cipală îmbunătățirea calității pro
duselor și folosirea mai bună a agre
gatelor.

Centralizîndu-se angajamentele lua
te în întrecerea socialistă pe locurile 
de muncă, colectivul Combinatului 
siderurgic Reșița și-a luat următoare
le angajamente in întrecerea socia
listă :

— să mărească cu 0,7 la sută re
zistența cocsului metalurgic;

— să reducă cu 2,5 la sută valoa
rea rebuturilor față de 
să;

— prin modificarea 
de elaborare a oțelului 
tățească calitatea

tehnologiei 
să îmbună- 

discurilor și a 
bandajelor de cale ferată și să re
ducă rebuturile față de norma ad
misă cu 5 Ia sută ;

— să asimileze discurile șl ban
dajele pentru noul tip de vagon de 
călători, să elaboreze în cuptoarele 
„Martin" oțelul aliat cu crom, man-

gan și titan, să lireiant pradSal 
cornier tip flanșă ;

SA DEPĂȘEASCĂ PLANUL 
ANUAL CU:

— 6 000 000 lei 11 producția gto- 
bală ;

— 10 000 OM lei la producția 
marfă :

— 750 tone cocs metalurgie :
— 3 000 tone fontă din cocs eco

nomisit :
— 10 000 tone oțel;
— 3 200 tone laminate finite ;
— 0.25 la sută la productivitatea 

muncii;
— 2 500 000 lei economii la prețul 

de cost;
— 1 000 000 lei beneficii.

DIN CARE, PÎNĂ LA 1 MAI: ■
— 1 900 000

bală;
— 3 200 000

«;
— 250 tone
— 1000

nomisit;
— 7 500
— 1100

— 3 MO OM lei la producția glo
bală:

— 3M
— 500
— 400
— 300
— 120

MUNCIȚI
CU DĂRUIRE!

— 54 tone bicromat
— 90 tone sulfat de
— 3 OM m p plici de faianță.

de sodiu; 
sodiu;

DIN C ARE. PÎNĂ LA 1 MAI :

— 730 OM lei la producția globală;
— 720 OM Iei la producția marfă;
— 110 tone carbid ;

acid sulfuric; 
sulfat de aluminiu; 
produse de gresie; 
bicromat de sodiu ; 
sulfat de sodiu ;

— 1 OM m p plăci de faianță;

tone 
tone 
tone 
tone 
tone

Pfanui de măsuri tehnico-oiganiza- 
torice adoptat pentru realizarea an
gajamentelor prevede, printre altele i 
punerea în funcțiune a indicatorului 
de nivel radioactiv la buncărele de 
șarjă ; îmbunătățirea contactelor e- 
lectrice la electrozi i sistematizarea 
instalației pentru captarea și purifi
carea gazelor de Ia cuptorul 4/ îm
bunătățirea uscării produselor de 
gresie și a sistemului de cernere la 
morile de faianță prin modificarea 
sistemului de vibrație a sitelor/ 
creșterea randamentului la electro
liza cloruri! de sodiu.

carbid;
acid sulfuric; 
sulfat de aluminiu; 
produse de gresie

I OM lei la producția marfă; 
tone 
tone 
tone 
tone

Vă dorim, dragă tovarășe Go- 

ulka, viață lungă, sănătate și 

uncă rodnică spre prosperita- 
și fericirea poporului polonez,

re binele cauzei socialismului 

păcii rit și al dezvoltării con- 
ue a relațiilor de prietenie fră- 

dintre țările și popoarele

In numele Comitetului Central 

Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliului de Stat, al poporu- 
romîn și al meu personal vă 

t urări cordiale și sincere
licitări cu prilejul celei de-a 

a aniversări a zilei dv. de

să

O

Ea 
si 

de

cu 
2 000 
Cen- 

Bucu-

-MB bucurat rls- 
tsod corecția r_i- 
cîn: JfcfBtrt» ti- 
ieretui±", că ari: 

ca urulț: oameni 
ce prestigm au 
sre: la sfat cu ti- 

șcrkar și universitar 
despre muncă și învățătură, 
despre cum trebuie trăiți a- 
cești ani minunați ai tinere
ții. Rindurile scrise de colegii 
mei sînt pline da învățăminte 
pilduitoare. Nu e îndemnul 
dascălului de la catedră — fa
cem aceasta zi de zi, prin me
seria noastră — nici dădăceala 
vîrstnicului care vrea ca tână
rul să știe atit cît știe el; e în
demnul cald, părintesc, al unui 
prieten mai virstnic care 
dorește ca ucenicii pe care-i 
crește să învețe cite ceva din 
ceea ce a adunat el ca expe
riență de viață, ca zestre spi
rituală în anii numeroși și to
tuși atît de puțini.

„Cunoașteți-vă bine", „Mă- 
surați timpul cu rigla de 
calcul", „Perseverența — to
varăș de drum", „Modelele 
noastre de viață": sînt numai 
cîteva din sugestivele titluri 
dedesuptul cărora se înșiruie 
rînduri cu emoționante amin
tiri din anii celei mal fertile 
vîrste.

Eu mi-am început rîndurile 
cu titlul „Munciți cu dăruire". 
Rememorîndu-mi amintirile și 
învățămintele mă întrebam: 
Ce este mai important, ce me
rită a fi povestit, ce mi-au dat 
școala și facultatea, care sînt 
amintirile cele mal frumoase 7 
Dar cele triste, sau, mal co
rect, cele neplăcute?

E aproape imposibil să răs
pund tuturor acestor întrebări; 
mi-ar trebui prea mult spa-

prof. unhr. dr.
]«an Livescu 

membru corespondent 
AmderJe. R_rJi

----- •-----

al

♦

vacanță
Ne-a telefonat încă 

de joi seara — la re
dacție :

— Mîlne dimineață 
vă iau cu mine. Am-o 
intîlnire importantă' la 
care fin neapărat 
fiți martori...

. Și s-au întîlnit : 
— VACANTA — 
cei peste 100 000 
studenfi. I-a intîmpi- 
nat, cu o veselie ne
bănuită, la reședin/ele 
ei de iarnă : Ia clu
buri și case de cultu
ră studențești, în săli 
de spectacole, în săli 
de sport și patinoare 
...dar mai ales in 
munți.

...Orele 9,42. Din 
Gara de Nord, unu! 
din trenurile vacantei 
a pornit Ia drum 
tinerețea (peste 
de studenti din 
trul universitar

în direcția : 
Carpatl. 
compartimente, 
se revarsă in

rești) 
Munții

Din 
veselia
cascade. Pe multi din
tre animatorii ei ti 
cunoaștem. I-am mai 
Întîlnit in amfiteatre, 
in biblioteci, labora
toare — aplecați cu 
pasiune asupra cursu
rilor 
I-am 
examene, 
fericiți în mi ini 
netul, în care 
sorul abia Înscrisese o 
notă de 9 sau de 10. 
Acum se bucură de 
vacanfă.

Intr-un comparti
ment s-a încins o dis
cuție înflăcărată. Li
liana Clapan, Victoria 
Dragu, Dana Dumi- 
triu, Ștefan Dimitriu, 
Gheorghe T or os —
membri ai cenaclului 
literar a! Centrului u- 
niversitar București — 
s-au întîlnit în 
ma lor „ședință' 
pă sesiune. In 
compartiment, Victoria 
Grifu, Laura Ionescu,

Ra- 
Ma

ins ti-
Uni-

și tratatelor, 
întîlnit după 

stringlnd 
car- 

profe-

pri- 
du- 
alt

Gheorghe Lazăr, 
du Olteanu, Ion 
rin (student! la 
tutui politehnic, 
versitate, Institutul a-
gronomic), acompani- 
ați de chitara lui Ra
du Lăscut, intonează 
un cintec de excursie. 
Și repede, foarte repe
de, clntecul cuprinde 
tot trenul.

Vacanta își prezin
tă repertoriul. Aici, pe 
Valea Prahovei — in 
taberele de la Sinaia, 
Predeal, Trei Brazi, 
Girbova — studenții 
bucureșteni se vor 
intilni cu peste 4 000 
de colegi din celelalte 
centre universitare, 
împreună vor face 
excursii, vor organiza 
Întreceri de schi și 
săniuș, spectacole, 
seri literare, seri de 
dans... „Jurnalul de 
tabără' se va umple 
cu amintiri de neuitat 
din cele 10 zile de va
cantă.

Text:
A. VASILESCU 

Foto: GH. CUCU

țiu. Și atunci, să încerc să fac 
puțină ordine în ■mîntfri.

Poare e util să reper ua lu
cru cunoscut de cind lumea: 
necesitatea de a-ți organiza 
viața, de a-ți crea un „stil" de 
viață. Ca să mi-1 
divulg pe al meu, 
trebuie să încep 
prin a spune că 
din tinerețe m-am 
obișnuit să dorm 
puțin. Organismul 
s-a supus și nu 
simte nici astăzi 
nevoia să doarmă 
mult Am să vă 
explic și de ce am 
făcut aceasta. îmi 
era veșnic teamă 
că nu-mi va ajun
ge timpul să rea
lizez tot ceea ce 
aș vrea să reali
zez. O oră de 
somn în plus mi 
se părea o pierde
re ireparabilă în 
detrimentul acti
vității. Tot atît de 
important era în
să ce aveam să 
fac cu celelalte 
ore, căci este foar
te necesar să-ți 
organizezi partea
activă din zi, să știi ce ai de 
făcut astăzi. Subliniez ; să știi 
ce ai de făcut astăzi, dar în 
perspectiva zilelor următoare 
și, aș spune chiar, a anilor ur
mători. Nu este vorba pur și 
simplu de a lucra după un 
plan, pentru că orice plan se 
concretizează în decursul acti
vității, ci de a-ți fixa anumite 
țeluri pe care să le realizezi, 
Ia care să dorești și să ajungi 
avînd dinainte conștiința efor
turilor, autocontrolîndu-te con
tinuu, cu luciditate, pentru 
a constata cit și cum ai învă
țat, ce-ți lipsește pentru ca 
bagajul de drum în lunga că
lătorie spre profesie să fie su
ficient și, mai ales, bine orîn- 
duit.

Spiritul critic față de pro- 
pria-ți persoană îți este la fel 
de necesar ca și aerul, căci el 
te ferește de automulțumire, 
de risipă și stagnare, de 
plafonare, te îndeamnă mereu 
să descoperi ceea ce-ți lip
sește pentru a fi cu adevărat 
un om bine pregătit în specia
litatea ta, cu o multilaterală 
pregătire de cultură generală.

Formația mea este din do
meniul științelor umane, dar 
mi-am dat totdeauna seama 
că acestea nu sînt izolate, ci 
că sînt legate în dezvol
tarea lor atît de științele na
turii cît și de filozofie. Cred, 
de aceea, că nu o preferință 
pentru o altă disciplină în a- 
fara celei pe care ți-ai ales-o 
— ,așa numita „violon d’In- 
gres“ — te îndeamnă să 
studiezi în afara programei de

Dar știu un lucru: că m-am 
ocupat cu studiul matematicii 
paralel cu studiul disciplinei 
preferate — literatura. Mă re- 
creeam lucrînd exerciții de 
matematică, mă pasiona fizica 
și nu-mi pare rău că le-am 
dedicat ceasuri numeroase. 
Ba, dimpotrivă, sînt recunos
cător celor care m-au îndru
mat să studiez aceste discipli
ne, pentru că ele m-au ajutat 
foarte mult în formarea 
unui stil de muncă ordonat, 
metodic, disciplinat.

Profesiunea în care lucrez 
și pe care o îmbrățișează atî- 
ția și atîția tineri solicită cer
cetarea a zeci și zeci de izvoa
re, îți impune să dărui lecturii 
— dar unei lecturi sistematice, 
judicios planificate — toată 
viața. Nici acum nu uit mo
destul geamantan cu care ve
neam la universitate, în fie
care început de săptămînă, 
să-mi iau în el „bagajul" pen
tru următoarele șapte zile: 
cărțile pe care trebuia să le 
citesc, pe care voiam să le 
citesc.

Parcă-i aud pe unii tineri 
de la institutele tehnice spu- 
nînd: „ce mare lucru vi se 
cere vouă, cei de la științele 
umane ?“ îmi permit să-i con
trazic. Lectura este o activi
tate de studiu profund, migă
los și complicat, care presupu
ne, mai întîi, organizare și a- 
poi un nou efort de gîndire 
interpretativă asupra textului. 
Nu se pune problema CÎT ci-

(Continuare în pag. a Il-a)

Sate electrificate
în pagina a Il-a rubrica:

SFAT RODNIC PENTRU NOI ÎNFĂPTUIRI
Ieri, au Început în Întreaga țară întîlnirlle între candidațil Frontului Democrației Populare fi a- 

legători. Atmosfera de analiză gospodărească, propunerile și angajamentele cetățenilor de a par
ticipa electiv la realizarea lor, dau acestor Intilniri un caracter de lucru —• moment de chibzuință 
rodnică pentru no! înfăptuiri.

■
I
I
I

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru)

Cu fiecare săptămînă și zi, 
lumina electrică pătrunde pe 
tot mai multe ulițe și în tot 
mai multe case din satele re
giunii Argeș. Anul trecut 
au fost electrificate încă 52 
sate. Pentru aceasta s-au con
struit 61,4 kilometri de linie 
electrică de înaltă tensiune și 
98,7 kilometri de joasă tensiu-

ne. In satele deja electrificate 
s-a extins rețeaua de înaltă 
tensiune cu aproape 10 kilo
metri. Pînă acum în regiunea 
Argeș sînt electrificate 542 de 
sate, iar la sfîrșitui anului a- 
cesta li se vor mai adăuga 
încă 75. Au început deja lu
crările de electrificare în nu
meroase sate din raioanele 
Slatiiia, Drăgănești-Olt, Dră- 
gășani și altele.



INTILNIRILE CANDIDAȚILOR CU ALEGATORII Premiile Academiei R.P. Romine pe anul 1963
SFAT RODNIC STOI- 

„Func- 
globa-

NOI ÎNFĂPTUIRIPENTRU

Fiecare umărulva pune

Intilmrea can didatului Mircea C. Filip cu cetățenii din circumscripția ra
ională nr. 52

eri, sala de festivități a căminu
lui cultural din Deleni a fost lo
cul de întîlnire a numeroși ale
gători din satele Deleni, Maxud 
și Slobozia, raionul Hîrlău, cu 
candidatul lor în alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na- 

I țională, tovarășul Constantin Nistor, membru 
al C.C. al P.M.R., președintele comitetului 

I executiv al Sfatului popular regional Iași.
Și de astă dată cetățenii au vorbit cu mîn- 

drie despre noile obiective industriale con- 
Istruite în regiunea Iași despre îmbunătățirile 

tot mai mari din domeniul social-cultural. 
Astăzi în regiunea Iași, cadre medicale cu 

I înaltă calificare veghează asupra sănătății 
| oamenilor muncii în cele 33 spitale profilac

tice, dintre care 21 funcționează numai la 
sate.

Mihai Zamfir, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular comunal, Alexandru 
Victor, directorul școlii generale de 8 ani, 
cooperatorul Dumitru Axinte, cadrele medi

I 
I 
I 
I
I

Secția de științe matema
tice

PREMIUL „SIMION 
LOV“ — lucrările : a) 
ții raționale pe soluții
le de ecuații diferențiale olo- 
morfe' Autor: Martin Jur- 
chescu; b) „Lucrări în teoria 
aripei subțiri 
rodinamică".
Dragoș.

PREMIUL 
ȚIȚEICA" — 
domeniul geometriei diferen
țiale globale și topologice, 
realizate in anul 1963. Autor: 
Costache Teleman ; b) Lucra
rea „Teoria calitativă a ecua
țiilor diferențiale" și un nu
măr de 9 articole realizate în 
anul 1963. Autor: Aristide 
Halanay.

PREMIUL „GHEORGHE 
LAZĂR" — lucrările: a)
„Sisteme aleatoare cu legături 
complete, cu o mulțime arbi
trară de stări". Autor: Ma
rius Iosifescu; b) ..Lucrări 
despre teoria stabilității solu
țiilor sistemelor diferențiale 
cu aplicații în teoria reglării 
automate". Autor : Constantin 
Corduneanu.

în magnetoae- 
Autor: Lazăr

„GHEORGHE
a) Lucrări în

I
I
l
I
I 
I
I
I
I
I
I
N

I
I
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I

I 
I

cale Margareta Cosma și Maria Sava, s-au 
referit la realizările pe care comuna Deleni 
le-a înregistrat în ultimii patru ani. Ei au vor
bit despre cele 15 săli de clasă noi, despre 
noua clădire a căminului cultural din satul 
de centru, despre cei 7 km de drumuri ame
najate și întreținute pe care s-au așternut 
650 m.c. piatră și despre multe altele. La în
făptuirea tuturor acestora, cetățenii tineri și 
vîrstnici din satele amintite au contribuit 
prin muncă patriotică. Tineri ca Dumitru 
Cibuc, Eugenia Ciobanu, Constantin Enache, 
Emilia Cerchez, Dumitru Creangă sînt doar 
cîțiva din cei peste 8 000 de participanți la 
activitățile gospodărești edilitare și care, la 
un loc, au realizat prin munca lor voluntară 
economii în valoare de peste 700 000 lei. A- 
cești tineri au lucrat zile în șir la convoaiele 
de căruțe care au scos și adus din cartierele 
locale aproape 800 m.c. de piatră pentru re
facerea drumurilor și temelia noilor construc
ții ori la tăierea, fasonarea și scoaterea din 
pădure a lemnului necesar, precum și la spar
tul și așternutul pe drum a 335 m.c. de piatră. 
Ca un barometru care arată creșterea conti
nuă a nivelului de trai al locuitorilor din a- 
ceste sate, este suficient să arătăm că în ulti
mii 4 ani 308 familii și au construit căse noi, 
68 și-au cumpărat aparate de radio și televi
zoare, iar valoarea mărfurilor desfăcute anul 
trecut de către magazinele cooperativei de con
sum din comună se ridică la aproape 1 800 lei 
pentru fiecare persoană.

în întîlnirile cu candidatul lor, cetățenii au 
făcut, în același timp, valoroase propuneri 
care, înfăptuite, vor schimba și mai mult în
fățișarea comunei. Așa, de exemplu, coopera
torul Ion Enache a propus să se construiască 
un magazin universal, Margareta Cosma să 
se introducă încălzire centrală la sanatoriul 
de copii și să se prelungească linia de auto
buz de la gara Hîrlău cu încă 8 km pină la 
Deleni, Olga Siminceanu — să se repare și să 
se pietruiască șoseaua de la Hîrlău la Deleni, 
iar învățătoarea Suzana Romanescu — să se 
construiască în comună o cabină telefonică.

Am relatat doar cîteva din propunerile fă
cute. Argumentîndu-le și chibzuind asupra 
lor, cetățenii și-au exprimat totodată angaja
mentul de a contribui activ la traducerea lor 
în fapte, de a participa la executarea între
gului volum de lucrări necalificate.

în încheiere a luat cuvîntul tovarășul Con
stantin Nistor care a apre
ciat că ridicarea de către 
participanții la discuții a 
unor importante probleme 
de interes obștesc, consti
tuie o dovadă a grijii pe 
care oamenii muncii o au 
pentru continua dezvoltare 
a circumscripției lor. Can
didatul și-a exprimat tot
odată convingerea că toate 
aceste propuneri făcute de 
către alegători, vor putea 
fi realizate, firește, cu 
Sprijinul lor nemijlocit.

•
Intr-o sală de clasă de 

la Școala elementară nr. 
93 din strada Haiducu 
Bujor, raionul Tudor Vla- 
dimirescu, s-au adunat 
aseară peste o sută de 
cetățeni tineri și vîrst
nici. Ei au venit în nu
măr mare ca să se întîl- 
nească cu candidatul lor 
pentru circumscripția e- 
lectorală nr. 52 în ale
gerile de deputați în sia- 
tul popular al raionului 
Tudor Vladimirescu. Nu 
era nimeni dintre cei 
prezenți să nu-1 cunoas
că pe tovarășul Mircea 
C. Filip, tehnician prin
cipal la mașinile de cal
cul electronice de Ia In-»

știutul de fizică atomică. 
In urmă cu patru ani tot 
ei îl aleseseră deputat 
și, după cum s-a arătat 
la înfîlnire, el și-a 
deplinit îndatoririle, 
circumscripția lor s-au 
înregistrat lucrări de fo
los obștesc, care au 
schimbat continuu înfăți
șarea cartierului: la un 
număr apreciabil de imo
bile s-au făcut reparații 
capitale și parțiale care 
au costat sute de mii de 
Iei; după scoaterea liniei 
de tramvai de pe strada 
Labirint, această arteră 
a fost pavată și asfalta
tă; au fost curățite cele
lalte străzi, s-a amenajat

în- 
/n

un post de prim-ajutor 
al Crucii Roșii iar în lo
cul unui teren viran s-a 
amenajat un parc de o- 
dihnă.

La intîlnirea cu can
didatul lor cetățenii au 
chibzuit gospodărește și 
asupra problemelor care 
se cer rezolvate în vii
tor. Ei s-au referit, in dis
cuții, la cîteva lucruri 
care trebuie să stea in a- 
tenția lor și a candidatu
lui. Alegătorii l-au asigu
rat pe tînărul candidat că 
ei vor pune întotdeauna 
umărul la înfăptuirea tu
turor acțiunilor de inte
res obștesc.

V. CĂBULEA

Discuție gospodărească
Ț&ranii cooperatori și mecanizatorii din 

satele Ciocirlia de '..............
s-au intilnit ieri 
candidatul F.D.P. 
nr. 4 Medgidia, în 
Marea Adunare Națională, tovarășul Nico
lae Carciog.

Sfătuindu-se cu candidatul lor asupra 
treburilor de interes obștesc, alegătorii au 
trecut totodată in revistă cîteva din reali
zările obținute de ei, cu sprijinul sfatului 
popular, în gospodărirea satelor lor.

Astfel, în ultimii patru ani în comuna 
Ciocirlia s-au construit 2 școli de 8 ani, 
3 magazine ale cooperației de consum, 2 
dispensare, unul uman și altul veterinar, 
s-a extins rețeaua electrică cu peste 14 km, 
s-a dat in folosință un frumos cămin cul
tural. Bunăstarea se face tot mai mult sim
țită în viața țărănimii cooperatiste. Ca do-

Jos si Ciociilia de Sus. 
le căminul cultural cu 

pentru circumscripția 
alegerile de deputați în

vadă a sporirii continue a veniturilor lor, 
peste 90 de țărani cooperatori și-au con
struit case noi, 33 din ei și-au cumpărat 
televizoare și aproape 300 de locuitori au 
în casă aparate de radio.

însuflețiți de rezultatele obținute pină 
în prezent, alegătorii au chibzuit împreună 
cu candidatul lor asupra unor noi înfăp
tuiri. Cu acest prilej alegătorii au făcut 
propuneri prețioase cum ar fi: prelungirea 
traseului de autobuze I.R.T.A., între satele 
Ciocirlia de Sus și Ciocirlia de Jos și a 
liniei Murfatlar — Cobadin, îmbunătățirea 
sistemului de alimentare cu apă potabilă a 
satelor, precum și alte asemenea propu
neri de ordin gospodăresc. Candidatul și 
alegătorii s-au angajat să rezolve împre
ună noile propuneri

G. MIHĂESCU

CONSTANTIN SLAVIC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași
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Secția de științe fizice:
PREMIUL „CONSTANTIN 

MICVLESCU- — lucrările: 
a) „Extincția fluorescentei so
luțiilor de rodamină B“. Au
tor : Emanoil Lucatu ; b) „Stu
diul comportării neutronilor 
termici în medii finite prin 
metoda caracteristicii de frec
vență ;. Autor : Ionel Purica ; 
c) Grupul de lucrări privind 
„Cinetica revenirii atomilor 
de recul". Autor : Tudor Cos- 
tea.

PREMIUL „DRAGOMIR 
HURMUZESCU" — a) Ion 
Hrianca. pentru contribuții la 
lucrarea „Cercetări asupra 
frecării interioare la materia
le feromagnetice" ; b) Mihai 
Rosenberg, pentru contribuții 
la lucrarea „Prepararea, con- 
ducția electrică și distorsia 
tetragonală a unor sisteme de 
manganiți".

Secția de științe chimice
PREMIUL „NICOLAE TE

CLU' — lucrările: a) „Meca
nismul reacției de oxidare a 
hidrocarburilor cu acid cro- 
mic și derivați". Autor : Ilea
na Necșoiu ; b) ‘Fenomene de 
transport în săruri topite".

Autor: Ștefania Ziica; c) „Ci
menturi cu întărire rapidă". 
Autor : Ovidiu Tițeiu.

PREMIUL „GHEORGHE 
SPACU“ — lucrările: a) „Reac
ții monomoleculare excitate 
fotochimic și radiativ". Autor 
Zeno Simon; b) „Cinetica 
transferului de căldură și 
transferului de masă". Autor : 
Elly Ruckenstein.

Secția de știinte tehnice
PREMIUL „AUREL VLAI- 

CU“ — lucrările : a) „Scurge
rea fluidelor prin medii po
roase neomogene" Autor: 
Theodor Oroveanu; b) „Cal
culul transmisiilor șonice cu 
discontinuități", 
mitru Cioc ; c) 
că și aplicațiile 
rea lichidelor", 
xandru Măruță ; d) 
plasticitate".
Răutu și Valeriu Petcu (colec
tiv condus de acad. Ștefan 
Bălan).

PREMIUL „TRAIAN VUIA" 
— lucrările: a) „Studii asu
pra uzurii și regimului de 
frecare limită, cu metode ra- 
diometrice". Autori: Dan Pa- 
velescu și Ivan Iliuc ; b) „Fil
tru electrostatic pentru fabrici 
de ciment". Autori: Romulus 
Zăroni și Dan Fințescu; c) 
Gheorghe Vasilca și Alexan
dru Nica, pentru contribuții 
la lucrarea „Studii 
suprafețelor 
parametrilor 
cuplurile de

Secția de 
PREMIUL

VIȚA" — lucrările : a) „Can
cerul bacterian al tomatelor". 
Autori: Ion Lazăr și Elena 
Bucur ; b) „Dezvoltarea post- 
embrionară la unele 
cavernicole de Gervaisia 
plopoda Gervaisiidae)". 
tor: Ion Tăbăcaru.

PREMIUL „EMANOIL 
ODORESCU" — lucrările : a) 
„Despre potențialul oxidore- 
ducător la algele filamentoa- 
se și la plantele acvatice su
perioare". Autor : Ion Fabian; 
b) „Cercetări palinologice re
feritoare la unele familii din 
ordinul Tubiflorales". Autori: 
Ion Tarnavschi și Didona Ră- 
dulescu.

Stănescu și Natalia Saru pen
tru contribuții la lucrarea 
„Soiuri poliploide de sfe
clă de zahăr create în R.P.R."; 
b) Marian Nemeș și Victor 
Pop, pentru contribuții la lu
crarea „Ridicări pedologice 
în partea de nord și nord-vest 
a Cîmpiei Transilvaniei “.

PREMIUL „TRAIAN SA- 
VULESCU" — lucrările : a) 
..Regenerarea arboretelor**. 
Autor : Nicolae Constantines- 
cu ; b) „Un aparat nou pen
tru serviciul de prognoză și 
avertizare (Mildiograf R. C.)“. 
Autor: Constantin Răfăjlă.

crarea „Infracțiunea contr; 
avutului obștesc" ; b) Miha 
Eliescu, pentru contribuții 1: 
lucrarea „Persoana fizică ir 
dreptul R.P.R."

PREMIUL „VASILE CON 
TA" — lucrarea: „Bazele bio 
fizice ale legii intensității c. 
aplicații în fiziologie, psiholo 
gie și în științele fizico-chi 
mice". Autor: Gheorghe Za 
pan.

Secția de științe istorice

Autor: Du-
„Ejecția soni- 
ei în pompa- 
Autor : Ale- 

„Cromo- 
Autori: Sanda

de fizica 
și determinarea 
funcționali la 

frecare1*.
științe biologice 
„EMIL RACO-

specii
(Di-
Au-

TE-

Secția de științe agricole și 
silvice

PREMIUL „ION IONESCU 
DE LA BRAD" — a) Zenobie

Secția de științe geologice și 
tre» r» ort* u f 5

PREMIUL „GHEORGHE 
MURGOCI" — lucrarea: 
„Carpații sud-estici de pe te
ritoriul R.P.R.“. Autor : Vin
tilă Mihăilescu.

PREMIUL „GRIGORE CO- 
BĂLCESCU" — lucrările: a) 
„Contribuțiuni 
Eocenului 
R.P.R.".
Bombiță ;
Eocenului 
sud-vest de 
Niță Vlaicu-Tătărîm.

PREMIUL „NICOLAE BĂL 
CESCU“ — Constantin Ange 
lescu, Leonid Boico și Elen 
Negruți-Munteanu, pentr 
contribuții la lucrarea „Dez 
voltarea economiei Moldove 
între anii 1848 și 1864".

PREMIUL „VASILE PIR 
VAN" — lucrarea: „Critobt 
din Imbros. Din domnia lt 
Mahomed al II-lea, anii 1451- 
1467“. Autor: Vasile Greci

la corelarea 
epicontinental din 
Autor: Gheorghe

b) „Stratigrafia 
din regiunea de la 

Cluj". Autor:

Secția de științe medicale 
PREMIUL „GHEORGHE 

MARINESCU" — a) Constan
tin Velican, pentru contribu
ții la lucrarea „Histochimia și 
fiziopatologia mucopolizahari- 
delor" ; b) Lucrarea : „Ele
mente de embriologie". Autor: 
Virgil Anghelescu.

PREMIUL „VICTOR 
BABEȘ" — a) Ansamblul lu
crărilor din domeniul culturi
lor celulare, realizate în anul 
1963. Autor : Ion Aderca ; b) 
Alexandru Bădănoiu, pentru 
contribuții la cercetările pri
vind reacția Imuno-biologică 
în boala canceroasă în gene
ral și keratoakanthom în 
special, realizate în anul 1963.

Secția de științe economice, 
filozofice și juridice

PREMIUL „PETRE S. AU
RELIAN" — Ion Desmireanu 
și Pascu Veiner, pentru con
tribuții la lucrarea „Uzinele 
Reșița în anii construcției so
cialiste".

PREMIUL „SIMION BĂR- 
NUȚIU" — a) Vintilă Dongo- 
roz, pentru contribuții la lu-

Secția de științe filologic 
PREMIUL „TIMOTEI CI 

PARIU" — lucrarea : „Dicțio 
nărui onomastic romînesc' 
Autor: Nicolae Constanți
nescu.

PREMIUL „B. P. HAȘDEU 
— lucrarea : „Mihail 
veanu" (monografie). 
Savin Bratu.

Sado 
Autor

și artSecția de literatură
PREMIUL „M. EMINESCU 

(poezie) — lucrarea : „Seri 
soare către anul 2000“ (volun 
de poezii). Autor : Ion Bănuț?

PREMIUL „ION CREAN 
GA" (proză) — a) lucrarea 
„Amar" (roman). Autor : Tra 
ian Filip ; b) Nicolae Dunăre 
pentru contribuții la lucrare 
„Arta populară în Vale; 
Jiului".

PREMIUL „GEORGE E 
NESCU" (creație muzicală) - 
lucrarea : „Sonatina pentri 
violină și pian". Autor: Tibe 
riu Olah.

PREMIUL „CIPRIAN PO 
RUMBESCU" (muzică) — lu 
crarea : „Contribuții 
muzicii romînești". 
Romeo Ghircoiașu.

PREMIUL „ION 
ESCU“ (plastică) — lucrările 
a) „în uzină" (compoziție — 
pictură în ulei) ; b) „Cîntă- 
reață amatoare" (portret com
pozițional — tablou). Autor 
Ion Pacea.

la istorii 
Autor

ANDRE

(Agerpres)

Munciți cu dăruire!
(Urmare din pag. I) 

tești, ci CUM citești. Mă ne
căjesc cînd întîlnesc în activi
tatea mea didactică studenți 
care citesc mult, dar fără cre
ion și hîrtie, cînd, deci, cu toa
te sfaturile, nu realizează un 
sistem de muncă. Sint nume
roase sisteme de lucru și fie
care își poate apropria up a- 
numit sistem. Eu recomand 
totdeauna lucrul pe fișe, pen
tru că i-am recunoscut va
loarea. Am o bibliotecă 
plină de fișe pentru tot ceea 
ce am citit incepînd cu anii 
studenției. Avantajul unui ase
menea sistem de lucru este a- 
cela că oricînd poți apela la 
ceea ce ai citit cîndva fără să 
mai trebuiască să parcurgi 
din nou sute și mii de pagini.

Din lectura articolelor a- 
părute în cadrul rubrici
lor și din numeroasele dis
cuții cu tinerii am dbdus că 
încă se mai discută dacă mun-

INFORMA TU
Vineri la amiază a sosit în 

Capitală, într-o vizită în țara 
noastră, ministrul finanțelor 
și afacerilor economice al 
Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, care va semna, conform 
înțelegerii anterioare dintre 
cele două părți, acordul co
mercial romîno-francez pe ter
men lung parafat în decem
brie 1964 la Paris. Oaspetele 
francez este însoțit de consi
lieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mi
hail Petri, ministrul comerțu
lui exterior, Mircea Mallța, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, precum și func
ționari superiori din diferite 
ministere.

Au fost prezenți Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai am
basadei.

★
Vineri după amiază, Alexan

dru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
primit pe ministrul finanțelor 
și afacerilor economice al 
Franței, Valery Gișcard 
d’Estaing. Oaspetele a fost în- 
«oțit de Michei Poniatowski,

prim colaborator al ministru
lui.

La întrevedere au luat par
te Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior.

A asistat Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
La Institutul de cercetări 

pentru mecanizarea agricultu
rii au început vineri lucrările 
sesiunii de referate științifice. 
Referatele ce șe prezintă sin
tetizează rezultatele unor cer
cetări din anul trecut cu pri
vire la mecanizarea lucrărilor 
în cultura porumbului pentru 
boabe, a cerealelor păioase, în 
viticultură, zootehnie și ame
najarea terenurilor pentru iri
gații.

La sesiune, iau parte și spe
cialiști din unități agricole so
cialiste și din întreprinderi 
constructoare de mașini agri
cola.

(Agerpres

Să discutăm despre 
tinerețe, educație, răspunderi

rganizația de bază 
U.TM. din secto
rul mecanic șef al 
Uzinei ,lamino
rul de tablă" din 
Galați a pus în 
discuția adunării 

generale comportările, concep
țiile de viață ale unui tînăr 
frezor.

îl cheamă Dumitru Crăciun. 
Nu găsești in toată uzina 

cinci frezori ca el. N-are decît 
douăzeci și patru de ani și a 
ajuns la categoria a Vil-a de 
calificare. Comisia de exami
nare a insistat în mod deosebit 
asupra lui. Nu voia să se în
șele. L-a examinat vreme de 
peste o oră.

A știut totul.
Examenul practic l-a trecut 

cu virtuozitate. Rapid și e- 
xact, cu ușurință și fantezie a 
executat toate operațiile în 
chip desăvîrșiț.

Și atunci, de ce s-au adunat 
acum peste 200 de muncitori 
tineri și vîrstnici, să discute 
„cazul Crăciun" ?

Ceea ce i se reproșează sînt

niște fapte, niște comportări 
care compromit titlul de mun
citor. Enumerate succint, a- 
ceste fapte demonstrează că 
Dumitru Crăciun, deși e bun 
meseriaș, are încă multe de 
făcut ca să se poată numi 
muncitor, în deplinul înțeles 
al cuvtntului.

A făcut într-o lună trei ab
sențe nemotivate.

A părăsit liceul seral, deși 
era în ultimul an.

Acum cîteva săptămîni a ve
nit la el plingind maică-sa. Ii 
cerea s-o ajute măcar cu puțin 
din ce s-ar cuveni. A venit 
plingind și a plecat plingind.

Băiatul își petrece o mare 
parte din timp rezemat de o 
faimoasă „bară" din centrul o- 
rașului, unde împreună cu alți 
derbedei aține calea trecători
lor aruneînd vorbe înjositoa
re în urma fetelor și perechi
lor care se plimbă.

De curind, pentru asemenea 
treburi a avut de-a face cu 
organele de miliție.

In uzină aruncă în stingă 
și-n dreapta glume de prost 
gust, le vorbește jignitor mun
citorilor vîrstnici, maiștrilor, 
tovarășilor lui de muncă.

ca elevului și a studentului 
este pur și simplu o înmaga- 
zinare de cunoștințe sau are 
în ea și un drum de creație. 
Eu cred că, în primul rînd, 
munca tinerilor care învață 
este o înmagazinare de cuno
ștințe, dar dacă rămîn numai 
la stadiul de înmagazinare, a- 
tuncT'munca lor este sterilă 
pentru că e mecanică. Numai 
dacă ’reflectezi asupra a tot 
ceea ce citești, înveți, aceasta 
înseamnă începutul actului de 
creație. Pentru că sînt două 
momente de creație : gîndirea 
asupra materialului înmagazi
nat și, in al doilea rînd, prelu
crarea, înainte de toate, în 
scris, a materialului înmagazi
nat. Fără a 
prima rămîne 
ceasta a doua 
după mine esențială : 
sura în care, pe baza gîn- 
dirii, tînărul ajunge la forma 
de fixare a propriilor idei în 
scris. Am insistat mai mult a- 
supra acestei probleme plecînd 
de la o deficiență care există 
în școala noastră, în special în 
școala medie, (și ea se reflectă 
și în universitate); faptul că 
tinerii noștri își fixează mai 
puțin în scris ideile, ceea ce 
nu rareori îi duce la superfi
cialitate Să crezi că este su
ficient să gîndești asupra unui 
lucru este o eroare. Cultura 
umană este o cultură scrisă.

Să-mi spun acum părerea și 
despre ceea ce, cu un cuvînt 
mai mult sau mai puțin bine 
înțeles, se cheamă vocație. 
Personal, din împrejurări lega
te de anumite tare ale vechii 
școli, am intrat în universita
te la 27 de ani, aveam atunci, 
deci, o vîrstă cînd gindeam in
dependent și puteam să-mi a- 
leg cariera. Oscilam, ca vo
cație, între matematică și filo
logie. Prin aceasta sînt, oare
cum, intr-o situație aparte 
față de tinerii noștri studenți, 
care trebuie să se decidă la o

doua 
ineficace, 

etapă

etapă, 
A- 

este, 
mă-

vîrstă mult mai fragedă. Cu a- 
tît mai mult îi îndemn să gîn- 
dească mult și adine asupra 
profesiunii alese, pentru 
nu cumva, mai tîrziu, să 
șueze. Există, de pildă, 
o atracție a tehnicii. Și 
firească 
este 
rința foarte mare 
dre inginerești.
este ceva : tinărul este 
nic să contribuie creator la 
realizările de astăzi și 
credința că în tehnică 
poate realiza mai bine aceas
tă dorință- Dar este suficient 
să dorești ? Tehnica îți cere, 
înainte de toate, să fii pregă
tit, să cunoști adine matema
tica, fizica. Trebuie deci să ai 
fundamentul necesar pentru 
a-ți realiza dorința. De foarte 
multe ori întîlnim tineri care 
se îndreaptă spre politehnică 
pentru că doresc aceasta. 
Foarte bine. Dar nu este bine 
că sînt atrași numai de o do
rință și nu sînt suficient pre
gătiți pentru realizarea voca
ției. Cînd ai o vocație, o cul
tivi și aceasta înseamnă îna
inte de toate să muncești cu 
dăruire. Pină la urmă, vocația 
înseamnă sudoarea muncii, din 
belșug.

Spuneam că 
frumoase. îmi 
multă plăcere 
de colegialitate 
unor colective de tineri. Eu 
am avut bucuria 
de am învățat am găsit 
colective care s-au închegat pe 
parcursul muncii comune. Ne 
legau tendințele spre lucruri
le bune și frumoase, lecturile 
comune, sprijinul reciproc 
pentru a ridica nivelul comun 
al muncii, amicițiile princi- 
ciale, care evitau răbufniri 
de individualism, de egoism și 
carierism.

Despre altfel de amintiri 
nu-mi face plăcere să 
besc prea mult

ca 
e- 

azi, 
e 

această atracție, 
justificată prin 

de
ce- 
ca- 

Apoi mai 
dor-

are
își

am amintiri 
amintesc cu 
de atmosfera 

din rîndul

că oriuh-

vor- 
și șînt

bucuros că tinerii de azi 
le cunosc în propria 
viață. Dacă, totuși, le 
minesc tinerilor, o fac pen
tru ca ei să știe a prețu 
mai bine viața luminoasă pt 
care o trăiesc astăzi, și pentri 
care noi, cei mai vîrstnici, î 
invidiem, dorindu-ne — ro
mantic și nerealist — să ma 
putem fi o dată elevi, să ma 
putem fi o dată sudenți. Pen
tru mine, ca și pentru alț 
colegi săraci, de pildă, vacan 
ța era o perioadă nu de odih
nă, ci de muncă. Eram bursiei 
dar ca să pot plăti taxek 
și să-mi pot cumpăra cărți 
trebuia să muncesc. Și az 
cînd mă duc la Iași prives' 
calea ferată dintre Nicolina ș 
Iași, la care am lucrat și ei 
în vremea cînd eram elev, 1: 
14—16 ani; tot așa acoperișu 
rile de la unele depouri al< 
Atelierelor „Nicolina" sin 
vopsite și de mine. Indepli 
neam aceste munci din nevoi; 
de a ușura greutățile materia 
le ale părinților. Sigur ci 
aceste amintiri nu sînt plă 
cute, deși și ele m-ai 
învățat cu munca. Orice ex 
periență de viață îmbogățeșt 
și maturizează, dacă știi să- 
relevi sensul. Noi nu știam c> 
este aceea o vacanță frumoa 
să. E bine să afle toate acești 
lucruri cei peste 7 000 d 
studenți, care au plecat ier: 
cu trenuri speciale, la munte 
în vacanță, miile de student 
care — la munte, la mare, 1; 
casele de cultură studențeșt 
trăiesc frumoase vacanțe stu 
dențești și se reconfortează 
sporindu-și puterile pentri 
o nouă etapă de muncă. Lo 
li se cere numai să învețe 
să-și exprime recunoștința fier 
binte față de partid și față d 
statul nostru, printr-o munc 
plină de dăruire în folosul pa 
triei socialiste. Este o cerin 
ță care implică o matură res 
ponsabilitate.

nv 
loi 
a-

A DOUA FATĂ -
E adevărat, este un frezor 

calificat, stăpîn pe meserie. 
Dar, oare, e de ajuns atit? îți 
este permis oare, bun meseriaș 
fiind, să ai comportări nedem
ne în viața ta „particulară"? 
Iată întrebări — și motive tot
odată — care au făcut ca orga
nizația U.T.M. să considere că 
este de datoria ei să se îngri
jească de sănătatea morală a 
lui Dumitru Crăciun.

In sală sint peste 200 de oa
meni. (Au fost invitați și mun
citori vîrstnici și tineri din 
alte sectoare).

— Ai abandonat liceul se
ral. De ce ? Ești singurul din
tre colegii tăi care au abando
nat liceul. Ce s-a întimplat ?

(La liceu eră un elev bun).
— Am vrut să merg la școa

la de maiștri!
— Și de ce nu te-ai dus ?
— Am aflat pe urmă că 

școala n-are o secție de aș- 
chiere...

— De ce nu te-ai interesat 
de asta înainte de a părăsi li
ceul ?

— Și pe urmă, eu stau de
parte, liceul e tocmai pe stra
da Traian... Și afară de asta 
ce vă interesează pe dumnea

voastră 1 Dacă vreau eu, fac 
liceul, dacă nu vreau, nu poa
te să mă oblige nimeni...

„După ce a lipsit o zi de la 
lucru — spunea maistrul său 
în adunare — l-am întrebat 
odată: — De ce ai lipsit ? 
Mi-a răspuns în doi peri : „Am 
avut — zice — niște probleme 
intime". Am insistat. „Am fost 
cu o fată, dacă chiar vrei să 
știiMi-a spus asta ca și 
cum ar fi fost un motiv care 
nu mai trebuie discutat.

In esență este vorba despre 
faptul că Dumitru Crăciun în
țelege cu totul greșit rolul și 
răspunderile lui de muncitor 
intr-un colectiv de uzină. 
Egoismul lui îl ține departe 
de niște cerințe de bâză: 
disciplina muncii, răspunderea 
pentru munca ce-ți este încre
dințată, respectul față de efor
tul unit al colectivului în a-și 
îndeplini sarcinile de produc
ție.

Iată și. alte fapte de-ale lui 
relatate de participanții la a- 
dunare.

ION DRĂGAN, un utemist 
care lucrează la o mașină ve
cină cu a Iui Crăciun, poves
tește :

„11 cunosc de cînd a venit 
în uzină. Lucrez alături de el. 
Am încercat să-i fiu prieten. 
Am încercat asta de mai mul
te ori. A fost imposibil. Nu s-a 
apropiat de niciunuț dintre 
noi. Nu-i plac preocupările 
noastre, felul nostru de a în
țelege viața. El are alți „prie
teni", în afara uzinei. N-are în 
uzină nici un prieten, deși lu
crează aici de cîțiva ani. Și 
asta mi se pare ciudat. Oare 
să nu fie nimeni dintre noi 
demn de prietenia lui ?“

ANGHEL MARIAN, mem
bru în comitetul U.T.M.:

„Ești un băiat inteligent, ta
lentat. Dar în ce direcție îți 
folosești inteligența ? Ți-o iro
sești în a-ți însuși un limbaj 
de bulevard, în a sfida bu
nele intenții ale tovarășilor tăi 
de muncă prin răspunsuri o- 
braznice, răutăcioase. Nu-ți 
face nimeni nimic și tu îi sfi- 
chiuiești pe toți cu niște re
plici tăioase, șmecherești, de 
prost gust. Ce rost, au toate 
astea, la ce-ți folosesc ?“

GRIGORE GOGA, maistru 
tînăr din secția Iui Crăciun:

„Intîmplător a trebuit într-o

zi să-l caut acasă. Nu ere 
L-am găsit pe colegul lui d 
cameră. Eț mi-a arătat lueru 
rile lui Crăciun. Deși ciștig; 
bine, n-are haine. Are, e drep 
cîteva cărți. Cărți vechi, soios 
se, din colecția „15 lei". lat 
pe ce se „bazează" educația l;.

Eu sînt maistru în sector ș 
știu ce poate el, știu adică c 
ar putea el să realizeze dac 
și-ar închina talentul pe ca 
re-l are și energia ca si va 
lorifice tot ce poate să dea.

Crăciun mi-a spus că vre, 
să devină maistru. Cum 
Unui maistru i se cere nu nu 
mai să cunoască bine meseria 
ci să fie din toate punctele d 
vedere un om integru, serios 
un prieten bun, un tovarăl 
bun de muncă, adică un orș 
care să dea tot ce are el ma 
bun în interesul muncii, al 
colectivului. Dar, după euri 
știu, Crăciun e departe de așs 
ceva.

MIHAIuACHE IORDACH1 
— strungar, șeful lui de echil 
pă :

„L-an; ajutat să facă numai 
lucruri bune. Dar nu primești 
nici un fel de sfaturi, de li 
nimeni, oricum i-ai vorbi, orii



LA C î M P
Cantități sporite de îngrășăminte organice

■
I I șezat în partea de 
I sud a regiunii Ar-

I I geș, teritoriul raio- 
L i nului Drăgănețti 
[ I Olt, cuprinde o ca
ll rietate de soluri, 

pornind de la cer
noziomurile levigate și pînă la 
solurile brun-roșcate de pădure 
cu tendințe de podzolire. Ex
periența unităților agricole frun
tașe arată că obținerea unor pro
ducții sporite la hectar, pe ori
care din acestea, depinde nemij
locit de ridicarea fertilității so
lului. La cooperativa agricolă de 
producție Stoicănești, de pildă, 
unde an de an s-au inițiat acți
uni de fertilizare a solului, se 
înregistrează o creștere continuă 
a producției la hectar. La griu, 
crește în 1964 comparativ cu 1962 
cu 300 kg, la porumb cu 1 516 
kg, la floarea-soarelui cu 400 kg, 
iar la sfecla de zahăr cu 14 000 
kg la hectar.

Iarna aceasta transportul îngră
șămintelor a constituit pentru or
ganizația U.T.M. unul din prin
cipalele obiective. Prin antrena
rea unui număr corespunzător 
de tineri în fiecare zi, cite 15—20 
tone de îngrășăminte colectate 
de la grajduri, saivane și ingră- 
șătorii iau drumul platformelor 
din cîmp. Mustul de grajd din 
cele 7 bazine special amenajate 
este transportat și el cu un butoi 
de 600 litri prevăzut cu o stropi
toare. Platformele sînt stropite si 
bătătorite bine, după care se în
velesc cu un strat de pâmînt. 
Procedîndu-se in acest fel, tngră- 
șămintele fermentează mai bine, 
sînt mai bogate în substanțe ac
tive. Tinerii au adunat și guno
iul de grajd din ogrăzile lor. In 
felul acesta, pînă la 1 februarie 
s-au dus în cîmp aproape 9 000 
de tone.

Incorporarea în sol a 27 000 
tone îngrășăminte organice în 
1962, 28000 tone in 1953
31 000 tone in 1964, a contribuit 
la creșterea simțitoare a produc
țiilor pe raion: la griu cu 413 kz 
in medie la hectar, la porumb ci 
1 387 kg, la sfecla de zahăr cu 
11020 kg și cu 345 la floarea- 
soarelui La o analiză făcută 
de consiliul agricol raional la 
începutul acestui an. a reieșit 
însă că posibilitățile tint mai 
mari față de cifrele stabilite 
pînă acum. Dacă întreaga can
titate de îngrășăminte organi
ce din perioada de stabulație ca 
fi transportată la cîmp, in plat
forme, acum cind peste 2 000 de 
atelaje sînt mult mai puțin ocu-

agricolă socialută in parte Cu 
acest pnlei am stabilit cate șt 
cum r« ritpunde dm partea co
mitetului raional V.TJ4. de fie
care organizație de bază U.TAI

In unele unități agriccle acti 
unde întreprinse cu tineretul nu 
w ndtcau le niceiul posibilități
lor. La Căimești, din cei 312 ti
neri participau doar 80—100. 
Cedaiți urmau m lucreze prin 
rotație, in zilele și săptăminde 
următoare .V» era un procedeu 
bun. .Am dâcutat cu membrii 
omttetului U.TJ4. la conahd 

de conducere al cooperotrcei 
.A reieșit ci acrit-.teica tsnenlor 
neimd bine organizată, trans
portul îngrășămintelor intirzie. 
Mergindu-te in acest ritm, pet-

cepță. Fiecare șâ-a ocupai locul 
unde fusese repartizat Bilanțul 
zilei s-a încheiat ca rezultate 
bune: s-au dur in câmp. Ie piat- 
’nrme, 420 de tone in loc de 
'.40—150. In zdeie ursnâtocre a 
crescut— temând la peste 500. Din 
totaU celor 16000 tone, acum 
nu mei «af de transportat decit 
aree 2 200 tone. Aste înseamnă 
ei in cel unit 4—5 zile întreagă 
cnetstate de mgrifăminte organi
ce ca fi pe cîmp.

.Am corint mei pe larg despre 
un exemplu. Cei nouă membri ai 
Fiirneiini tatonai U.TĂL ou pro
cedat ini eprospe la tri m coo~ 
peruheeie agricole de producție 
Fdte Sărută. Izvoare. Frunzcru. 
Bucșa, Stobirești p altele. în

Acțiuni a'e organizațiilor de bază U. T. M. din raionul Drăgănețti 
Olt pentru transportul îngrășămintelor naturale ia cîmp

pate, pot fi fertilizate in loc de 
1 500—2 000 de hectare (cit se 
realizau anual) peste 12500 de 
hectare. Cunoscind recomandările 
făcute unităților agricole cu pri
lejul acestei analize, biroul comi
tetului raional U.T2M. a stabilă 
un plan de măsuri. Pe baza ne
cesităților și ținindu-se mmm de 
angajamentele luate de ateuușt 
in cadrul adunărilor generale ele 
organizațiilor U.T.M.. l-a stubdit 
că peste 13 000 de tineri ce» 
participa la transportul a 234 000 
de tone de îngrășăminte naturale 
Nu ne-am oprit insa aid. în 
urma analizei consiliului agri
col raional, am început si ne o- 
cupăm mai îndeaproape de acea
stă acțiune. Mai întii am trecut 
la cunoașterea precisă a piarridut 
de fertilizare din fiecare raclate

te 40 la sută din cantitatea 
pianificctă urma să eșsmgi la 
ămp.^ abia la cară. Un aii cai
cul a arătat ci dacă toți cei -312 
tineri cm la muncă, mei pot lu
cra încă 48 de atelaje care erau 
rsefotosite.

Ingmerm agronom a sugerat 
atunci ai se organizeze echipe de 
âte 7—8 tineri, fiecare cu soreau 
precise.' incărcâtcr. descăroător 
ori ciâdstot de platforme. Fiecare 
ecisipi să deserveasci coatmuu 
cita 4—5 ateienr și si se former»

coopersticele agricole de produc
ție Drigănești-Ctt. Crăciunei, 
Seaca p Comuni, aistd trecut nu 
ș-au fertdszat decit sțsșrrefete nr- 

herturr. deși plenul de fertiliza
re prevedea de K—20 de ori moi 
emir. Cwr ena ana singură. 
Iama nu se transporta le cfmp 
suci măcar a tonă de gunoi dc 
țmșd. mr ca> nu mm era timp. 
Feutru a an se mai repeta sătua- 
ție și in acest ms, an fast lude

leiași zde. a fost erg mirată o e- 
dunare generală deschmi e arsa* 
eizatiei de bază U.T.M. Frapa

acord cu ee. Tot danci eu r«t 
consr^rwtr și echipele. .A Jom»

țosizarider U.TA4 dm Dmgi- 
nești Oh. Seaca p Ceiaauses.

Pe rid» Oksiu, l'adm r Căl- 
măturata. s-au 0ăsK rezesce an- 
portante de memspi. Cmsemigs 
mm men se aflau p finpt vedm- 
rde rieador dar ccmaaeie Mreras 
tei, Cilmițm, Sprim-ruate. Con- 
t ctățu. Bălăveizv Tstulcfti a 
Gfcsmpețenc Pate U 000 —
20000 de torte afiete in astfel de 
depozite au fost transportate de 
tsnen le ămp și iaspaăetMtc msr- 
form leite 300 kg le harta) pe 
solele ocupau cu griu- Ia cranu- 
neie Măruntei p Cel mătur aseme
nea deșrozee se eflau in rigole 
riurior. Nu se putee mere cu că
ruțele și nici sonete cu iopețde. 
AHind că sporul de producție ia 
hectar, in cxmdițide cmd pe ad-

ță, poete riungf la 200—300 kg 
la hectar, tmeru de aici nu ou 
eatat. Ei au confecțsonot time 
mari de nuiele p cu egaortd u- 
nor friugfm too* dm ripe 
mrantța necesari pentru rertiii- 
zarec fazsală a cile 80—100 hec
tare cu griu. Echipele coutitMte 
in acest scop cu p adminiftrat-o 
imediat.

Ca urmare a tuturor acestor 
acțiuni, a urmăririi îndeaproape 
c realizării acestui angajament 
important, tinerii au contribuit 
pînă acum la transportarea ji de
pozitarea la cîmp, in platforme, 
a peste 178 000 tone îngrășămin
te organice. Acțiunea continuă. 
Angajamentul utemișî-lor noștri 
prevede cn penă Ia data de 10—15 
februarie toate cele 2-34 000 tone 
îngrășăminte organice cor fi de
pozitate la cîmp, gata pregătite 
pentru fertilizarea a peste 10 000 
de hectare.

\TCTOR GOGOLAN 
prim-secretar cl Comitetului raio

nal U.TJd. Drăgăne-ști-Olt

La G.A.S. Sabaru — București s-au construit 30000 mp răsadnițe cu încălzire termică Prin 
acest sistem se economisesc 10 000 tone de îngrășăminte naturale ia/â de tipărise ro 5-

nuite cu încălzire biologică
Foto: AGERPRES

CINEMATOGRAFE

Anteaha fa calitate! Este o ce- 
tiață pe care o respectă ari: 
mainterui Ilm Cnschete de ia 
secția scuierie a Urinelot 
-Eiectropulere* — Craiova, ei’, 
ti controlorul tehnic de calitate 

Nicolae Ionică

Primii locatari 
ai anului

OR.APFA. — (de la cores
pondentul nostru)

Zona de vest a orașului O- 
radea. dbt imediata apropiere a 
Urinei de aiuaunc. amocste o 
armonioasă dervoitaie. în a- 
ceasta parte a orațurui s-au 
construit pine acum 720 de a- 
parlamente. De curiruL primii 
locatari ai anului 1965 s-au 
mutat in blocul F 1. cu 120 de 
apartamente, dat uleie acestea 
in iolosinți. Printre noii loca
tari. intilnim munalori de ia 
.Jnirățirea*. „Solidaritatea’. 
Combinatul avicol etc. Intr-un 
stadiu avansat se află ți lu
crările la blocurile B4, Bl, 
F 2, F3, F 4 și F 5, toîalîzînd 
460 apartamente.

port
r ane p Angliei din această lună 
Si a . mondialelor* de la Ljubljana 
(Iugoslavia) (15—25 aprilie).

*
Miercuri va părăsi Capitala ple- 

cind la Fraga, echipa feminină de 
tenis de masă Voința București 
care la 12 februarie va juca cu 
echipa Spartak Sokolovo in cadrul 
«a—itioalelor „Cupei campionilor 
europeni".

• S-a stabilit ca meciul dintre 
echipele C.S.M. Cluj si Spartak 
Prag a Sokolovo din cadrul semifi
nalelor „Cupei campionilor euro
peni* la tenis de masă să se 
dispute la 18 februarie la Cluj.

1730 cu meciul feminin Dinamo — 
Galatasaray după care va urma 
partida Rapid — Galatasaray.

• Turneul fi
nal al campiona
tului republican 
de hochei pe 
gheată se reia 
astăzi cu desfă
șurarea meciuri
lor din cadrul ce
lei de-a 4-a eta

„Luna cărții

la sateu
Corespondenții transmit:

Afluență

in librării

ORADEA — Bilanțul prilejuit 
de acest eveniment indică în re
giunea Crișanu o creștere tot mai 
accentuată a difuzării cărții. In 
cadrul cooperației de consum 
funcționează 31 de librării si 527

•aaaeae <U ucrâns pentru difuzaiea cărții. Față de anul 1963 va- 
-usraa cirțior viadute in 1964 este mai mare cu 200000 lei. Cei 
MS ădnzon de carte din diferite unități economice și instituții au 
efuduf cărți ta celoere de 400000 lei. La începutul lunii, la cămi- 
m4» c'^.rwraia au fast expuse conferințe, iar în douăzeci de locali
tăți gmpijn de intelectuali din Oradea, însoțiți de elevi ai școlii 
populare de artă, au șrrezentat montaje literare.

BACĂU.— Cititorii din comu
na Hemeiuși, raionul Bacău, me
canizatori și membri ai coopera- 

4. . , . tivei agricole de producție autinei’l CI’eatOI'1 inaugurat seria de manifestări la 
care vor lua parte în cursul lunii 

fdmiarie u o infi/nire .u membri ai cercului literar „George Baco- 
vitC din Bacău. Țăranii cooperatori au ascultat, în lectura membri
lor ceradui Biemr, poezS de Tudor Arghezi. Programul de lecturi 
a cupruu și poezii sau povestiri scrise de membrii cercului literar 
^George Bacovia", inspirate de activitatea oamenilor muncii din 
legiunea Bacău. In partea a doua a acestei acțiuni formațiile de 
ematen ele eămmului cultural din Hemeiuși au prezentat un pro
gram artistic.

Intilniri cu

Consfătuiri
cu cititorii

SUCEAVA. — ln comuna 
Dumbrăveni există o bogată ex
periență în organizarea muncii cu 
cartea. In luna ianuarie peste 300 
de tineri au împrumutat cărți de 
la bibliotecă. In ziua de 3 februa

rie s-a organizat o consfătuire cu cititorii cărții agrotehnice, iar în 
zilele următoare va avea loc o călătorie pe hartă cu tema „Marile 
obiective industriale de pe harta patriei", prezentarea unor recenzii 
(la romanele „Cordocanii", „Pădurea nebună”, „Vara oltenilor" și 
altele), o seară literară pe tema „Viața nouă a satelor oglindită 
in literatură”.

Ln mnaceOta tKM n fost cffbgat 
4a etayr—st Kaăn Neeulescu. care 
ta 4ecur iul < nw li. I Iin'.ni precedes- 
te • totekxat vn essir safîâen*- 
ea pamem. ac op iad pnaanl ioc firâ

Ia sitinai ramau fiaal Gh. Co- 
birzaa a reasît să dispusă cu 3—0 
ăe Negulescu sr Reții. Negulescu 
l-a furii» cu 3—0 pe Re*hi iar 
Grurgiacă cu 3—l pe Cobirxan *1 
cu 3—2 pe Retkr.

Peste citeva zile jucătorii noștri 
fruntași isi vor relua pregătirile 
io vederea participant la campio
natele in te mâți oca ie ale R F. Ger-

• Astăzi, sala 
sporturilor de la 
Floreasca găzdu
iește meciurile- 
retur din cadrui 
„Cupei campio
nilor europeni" 
la volei in care 
formațiile Dinamo

București (feminin) și Rapid Bucu
rești (masculin) primesc replica e- 
chipelor Galatasaray Istanbul. în 
prunele intilniri disputate la Istan
bul echipele noastre au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—0. 
Programul de astăzi începe la ora

pe. Jocurile care sînt programate 
pe patinoarul artificial din parcul 
„23 August* se vor disputa după 
cum urmează: Voința Miercurea 
Ciuc — Știința București (ora 10); 
Dinamo București — Știința Cluj 
(oi a 17) și Steaua — Tîrnava 
Odorhei (ora 19).

în clasament conduce Steaua cu 
6 puncte urmată de Voința — 6 
Duncte, Tîrnava — 4 puncte, Di
namo — 2 puncte, Știința Cluj și 
Știința București — zero puncte.

• Echipa de hochei pe gheață 
E. V. Fussen, campioana R. F. 
Germane, se află în turneu in Ca
nada. Hocheiștii din Fussen au ob
ținut două rezultate de egalitate: 
5—5 cu Halifax Schooners și 2—2 
cu Lancaster Mooseheades.

(Agerpres)

BAIA MARE. — La căminele 
culturale din Seini, Livada, Tu- 
rulung, Doba, Moftinul Mic și 
altele au fost organizate frumoase 
serbări ale cărții. Programele ar
tistice au cuprins recitări, con

cursuri „Cine citește mai bine” din operele lui Eminescu și Crean
gă. La căminul cultural din Ulmeni, raionul Cehu Silvaniei, peste 
300 de țărani cooperatori și elevi au vizionat piesa „Năpasta” de 
I. L. Caragiale.

ln multe cooperative agricole de producție au loc intilniri între 
ingineri și cooperatori la care se discută felul în care țăranii coo
peratori au aplicat în munca lor cunoștințele cuprinse în cărți agro
zootehnice. Comisiile raionale U.T.M. și-au propus să organizeze 
concursuri, șezători literare, discuții pe marginea cărților citite în 
satele și comunele regiunii.

Concursuri

Expoziții CONSTANȚA. — La Măoin, 
Babadag, Negru-Vodă, Băneasa 
și în celelalte reședințe de raion 
au fost organizate expoziții cu 
vînzare, iar în toate comunele și 
satele s-au deschis standuri și vi- 

beletristică, politică, agricolă și de

și standuri
trine cu cărți de literatură
știință. Unitățile cooperației de consum din regiune au fost apro
vizionate cu cărți in valoare de peste 350 000 lei. La căminele 
culturale, la casele alegătorului, în școli, la biblioteci și la cluburi 
se țin șezători literare cu temele „Succesele oamenilor muncii din
patria noastră oglindite în literatură”, „Din cărțile scriitorilor pre
ferați”, „Cartea care mi-a plăcut” și discuții cu cooperatorii agri
coli pe temele „Cum m-au ajutat cărțile agrozootehnice în obți
nerea unor producții bogate”.

CAN-CAN (film pentru ecran 
panoramic) rulează la Patria tu
rele 9,30; 12,30; 15,30 18,30-, 21.30'.. 
TITANIC—VALS rulează la Re
publica (orele 9,30: U,45| 14;
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- 
TIVA 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; 2130). Melodia (ore
le 9,15: 11.30; 13.45; 16: 18,15;
20,30),  Festival (orele 9,15: 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). VENEȚIA, 
LUNA ȘI TU rulează la Carpați 
(orele 10; 12; 14; 16). YDKMOK 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14 ;16,30; 19; 21,15). Fla
mura (orele 10; 12; 16; 18; 20).
MOSCOVA — GENOVA rulează 
la Excelsior (orele 10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30). RĂZBUNĂTORUL (cine
mascop) rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30), Volga 
(orele 10; 12; 15; 17; 19; 21). SĂL
BATICII DE PE RÎUL MORȚII (ci
nemascop) rulează la Central (ore
le 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30),  CEI ȘAPTE MAGNIFICI 
(cinemascop) rulează la Lumina 

CEL4 CU PETE
cine i-ar vorbi. I-am dat de 
înțeles că-i sîntem prieteni, în 
fel și chip. Cind venea la lu
cru, obosit după o noapte de 
chef, întii am încercat să-l do
jenim. Ne-a sfidat. L-am 
sancționat. N-a înțeles nimic. 
Pe urmă i-am trecut cu vede
rea unele abateri. Poate, am 
zis, în felul ăsta o să se apro
pie de noi. Nimic. Oricît am 
încercat să-l facem să se inte
greze în colectivul nostru a 
fost în zadar”.

ALEXANDRU GHEORGHE 
— inginer (șeful seeției în 
care lucrează Crăciun):

„Aș vrea să gîndesc puțin in 
locul iui asupra perspectivelor 
reale pe care le poate avea un 
tînăr ca el. Urma, va-să-zică, 
liceul seral. Mai avea un an și 
își lua examenul de maturi
tate. Ca să urmeze școala, are 
aici toate condițiile. E un mun
citor talentat, e un om inteli
gent, dotat, care asimilează u- 
șor. In mod firesc, după exa
menul de maturitate urmează 
facultatea. In 5—6 ani, de acum 
în colo, ar deveni inginer și 
încă un inginer bun. Așa l-am 
privit de la început pe Cră-

(orele 9; 12; 15; 18; 21). POVES
TE NEINVENTATĂ rulează Ia 
Union (orele 16; 18.15; 20,30). Fla
căra (orele 15,30; 17,45-, 20,301.
PROGRAM PENTRU COPII - (di
mineața ora 10): LA PATRU PAȘI 
DE INFINIT (dupâ-amlază) rulează 
la Doina (orele 1130; 13,45; 18.15: 
2030). Floreasca (orele 16; 18,15;
20,30).  ROMÎNIA PE MERIDIA
NELE LUMII, CETĂȚILE CHI
MIEI, O NOAPTE LA CASA 
SCÎNTEI1, TEMELII DE OTEL, 
PREFAȚĂ LA UN POEM ru
lează la Timouri Noi (orele 
19,15; 21). POST RESTANT ru
lează la Timpuri Noi (orele 
9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17.15). 
CÎNTÎND ÎN PLOAIE rulea
ză la Ciulești (orele 9,30; 12; 15: 
17,30; 20), Aurora (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; !8,45: 21).
CEI TREI MUȘCHETARI (cine
mascop) rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 1030; 
15,15; 19). EROI CURAJOȘI
CA TIGRII rulează la Cultural lei
tele 15,45; 18,15; 20,30), Coientina 
(orele 16; 18,15; 2030). CLIMATE 
(cinemascop) rulează la Dacia 
(orele 9; 12; 15; 18,- 21). UN NOU 
GHILGAMEȘ rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,39). Pacea (o- 

ctun, îndată după ce mi-am 
dat seama că e un tînăr în
zestrat. Și-am făcut totul ca 
să-l ajut. Pe urmă însă m-am 
izbit de neprevăzut. Ne sfidea
ză, respinge tot ce-i oferim. 
De ce ?

E adevărat, și-a însușit un 
anumit grad de calificare, un 
anumit ntvel de cunoștințe 
profesionale. Dar viața nu se 
oprește în loc. Totul evoluează. 
Va evolua ți el 7 Vreau si 
spun, va putea el să țină pasul 
colectivului trăind izolat de 
colectiv, fiind aici un figurant 
și nu un om care să înțeleagă 
interesele și țelurile colecti
vului ? Izolindu-se și prin con
cepții și prin atitudini de co
lectiv, se va exclude singur 
din el.

Pentru absențe nemotivate, 
conducerea secției, potrivit re
gulamentelor, t-a supv.mat 
prima lunară. A venit atunci 
și a vociferat. îl interesează 
foarte mult banii. De fapt, am 
impresia că asta e tot ee-l lea
gă de uzină”.

Această ultimi remarci a 
tovarășului inginer Alexandru

DE

(orele 
(orele 
EVA I 

0.30;

la Popular (orele 
2030). Drumul Sării 

1530: 17.45: 20). CALA-
rulează la Arta (orele 15: 
2030). Cotroceni (orele 

18: 2030). DRUM PERICU-

reie 16; 18, 20). ȘAPTE ANI 
CĂSNICIE (cinemascop) rulează 
Ia Crfngași (orele 16; 18,15:
20,30).  VIAȚĂ UȘOARĂ rulează 
la Buceg; (orele 10; 12,15; 16;
18,15: 2030) JUDECĂTORUL DE 
MINORI rulează la Unirea 
11; 16; 18,15; 2030). Munca 
14; 16,15; 18.30: 20.45). AH. 
tulează la Totms (orele 
1130. 1330, 16; 18,15: 2030), Mi
orița (orele 9; 11,15; 1330; 15.45; 
le. 15: 20.45) LOCOTENENT CRIS
TINA rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 2030). ÎNTTLNIRE CU SPI
ONUL rulează 
16, 18.15: 
(erele 
RUCH 
17.45, 
1530,
LOS (cinemascop) rulează Ia Mo
șilor (orele 15,15. 1745, 20,15).
GHINIONISTUL rulează Ia Cosmos 
(orele 15: 17; 19: 21). UMBRELELE 
DIN CHERBOURG rulează la 
torul (orele 1530; 18; 2030). 
FUL rulează la Rahova (orele 
18.15, 2030). Ferentari (orele 
16.15; 1830; 20.45). SOȚIE 
TRU UN AUSTRALIAN (cinema
scop) rulează la Progresul (orei* 
15; 17; 19; 21).

Vii- 
SE- 
16: 
14; 

PEN-

în- 
as- 
co-

Gheorghe a stimit în sală un 
freamăt. Și prin asta trebuie 
înțeles dezacordul tinerilor, al 
muncitorilor uzinei față de ci
neva care vede în actul mun
cii în primul rind nu raloarea 
lui socială și politică, ci numai 
una bănească, socotită prin 
calcule egoiste. Este tot ce poa
te să sublinieze mai mult 
străinarea unui individ de 
pirațiile majore ale unui 
lecfiv socialist de muncă.

Cei care au luat euvintul în 
adunare au încercat să desco
pere cauzele pentru care un 
tînăr ca Dumitru Crăciun a 
putut să ajungă la asemenea 
concepții și comportări. In pri
vința aceasta s-a vorbit mult 
despre anturajul' lui Crăciun, 
despre grupul lui de „prie
teni*.

„După mine — a continuat 
tovarășul inginer Alexandru 
— explicația este una singură. 
A nimerit intr-un cerc nefast 
de așa-ciși „prieteni* care-i în
tunecă mintea, care-l sustrag 
de pe drumul lui firesc, care 
au asupra lui o influență ne
norocită, ademenindu-l cu 
succese ieftine, intr-o viață de 
bulevard.

Singurul lucru serios la care 
ar trebui să se gindească în 
clipa aceasta Crăciun e situa
ția și perspectivele lui. Să 
compare: ce-i oferă pentru vii
tor viața de bulevard pe care 
o duce și ce-i oferă pentru 
viitor munca serioasă în uzi
nă, învățătura, colectivul să
nătos al uzinei. Să compare și 
să tragă concluzii”.

MARIN TRANDAFIR, se 
cretaral organizației P M.R 
din secție :

„Lucrul cel mai grav e, Cră- 
ciune, că le iei pe toate în 
glumă. Te crezi inteligent, 
deștept nevoie mare! Din tot 
ce ne-am străduit să te în
vățăm, n-ai învățat nimic. 
Te-am întrebat acum cinci 
minute de ce acostezi femei pe 
stradă, ca cel mai de pe urmă 
huligan, și ai dat un răspuns, 
ce să spun „inteligent foc”: 
„Noi — adică ceata noastră de 
huligani — nu acostăm numai 
femei căsătorite” Poftim ! A 
stat, ne-a ascultat și a „învă
țat*. Vezi, dragă doamne, ce a- 
vem cu el? Nu oprește pe 
stradă ca să le vorbească în- 
josttor numai femei căsătorite, 

ei și din celelalte”. In halul 
ăsta te-au adus „prietenii" tăi?

Ți-am mai spus, de multe 
ori ți-am spus: Rupe-te de 
„anturajul” nenorocit care te 
împiedică să vezi cine sînt a- 
devărații tăi prieteni și care 
este drumul tău în viață 1

Dacă ai atît de mult timp li
ber nu ți-l petrece „la bara 
derbedeilor" din centru, nu-l 
folosi ca să-ți irosești tinere
țea. Cu vîrsta asta nu te mai 
întilnești! Învață, fă lucruri 
care să te ajute să devii un 
om util societății noastre !

★
In organizația de bază 

U.T.M. a sectorului mecanic 
șef al Uzinei „Laminorul de 
tablă" din Galați este unicul 
caz de acest fel. Dar asta n-a 
liniștit pe nimeni. Meritul or
ganizației este că, în adunarea 
pe care a organizat-o, a urmă
rit nu numai să condamne 
concepțiile și comportările tî- 
nărului Dumitru Crăciun, ci 
să depisteze cauzele care-l îm
piedică pe el să fie un om 
complet, a urmărit adică să 
înlăture mai din adine tot ce 
ar putea ca asemenea concep
ții să se infiltreze și 
știința altor tineri.

In ce-l privește pe 
Crăciun, e greu de 
acum în ce măsură a înțeles el 
că trebuie să se redreseze. Din 
cuvîntul lui, rostit la sfîrșitul 
adunării, n-am putut desprin
de mare lucru. El, în vremea 

în con-

Dumitru 
precizat

din urmă, a pierdut deprin
derea de a vorbi intr-un lim
baj obișnuit, curat și limpede, 
ca cel cu care i-au vorbit în 
adunare tovarășii lui de mun
că. Deși părea emoționat, oa
menii din sală n-au putut tra
ge concluzia certă, că el și-ar 
fi înțeles pe deplin situația și 
ar fi tras concluziile necesare. 
Poate că faptele ulterioare vor 
dovedi că în adîncul sufletu
lui, Crăciun a înțeles ceva to
tuși. Poate că în curînd vom 
primi la redacție o scrisoare 
din partea colectivului de aici 
sau poate că Dumitru Crăciun 
însuși, ne va scrie despre 
bucuria unei schimbări în con
cepțiile și comportările lui.

Ce e sigur că a înțeles de pe 
acum, e că felul lui de a privi 
lucrurile, încercările lui de a 
nesocoti colectivul s-au lovit 
de opinia clarvăzătoare și ne
clintită a acestui colectiv.

In fața privirilor a 200 de 
oameni, după ce tot timpul în
cercase să „braveze”, 
în ultima clipă, a plecat 
nat capul.

Titlul de muncitor îl 
în toate împrejurările vieții, 
și în uzină, și în afara 
ca să poți spune cu mîndrie: 
„Sînt muncitor!“, acest titlu 
nu trebuie să-l pătezi cu ni
mic .Iată ce ar trebui să în
țeleagă, în primul rînd, Du
mitru Crăciun.

Crăciun, 
ruși-

porți

ei; și

MIHAI CARANFIL 

„Titlul de muncitor îl porți 
în toate împrejurările vieții, 
și în uzină, și în afara ei, și 
trebuie să-l porți cu mîn
drie, să nu-1 pătezi cu ni
mic" — iată unul din lucru
rile care i-au fost spuse iui 
Dumitru Crăciun. 
grafia din mijloc : 
privirilor a 200 de 
după ce tot timpul
se să braveze, Dumitru Cră
ciun, în ultima clipă, a ple

cat rușinat capul

In foto- 
In fața 
oameni, 
încerca-

Fontă, o(el și laminate 
cu caracteristici tehnice superioare

(Urmare din pag. I)

la— 500 000 Iei economii 
prețul de cost;

— 300 000 lei beneficii.
Pentru realizarea angajamen

telor luate s-a întocmit un plan, 
care prevede măsuri tehnice și 
organizatorice în scopul sourtă-

Necazurile 
unor cinefili
Iubitorii filmului din ora

șul Mediaș au Ia dispoziție 
cîteva săli de cinematograf, 
la care pot viziona filmele 
planificate în fiecare lună. 
Dar Informarea, in preala
bil, asupra lor este o pro
blemă dificilă. Cind e vorba 
ce film să aleagă, sînt ne- 
voiți să facă cros sau să se 
intereseze la vecini. Și a- 
ceasta nu pentru că n-ar e- 
xista panouri de populari
zare. Exista chiar două. Dar 
fiecare dintre ele anunță nu
mai filmele care rulează în 
raza cinematografelor în 

Cititorii ne sesizează

care sînt amplasate ; unul în 
centru — pentru două din 
cinematografe, altul, pentru 
celelalte, pe o stradă nu 
prea circulată. Cu mai multă 
grijă față de spectator, pen
tru buna lui informare, cre
dem că nu e prea greu să 
se afișeze programul săptă- 
mînal al filmelor din oraș pe 
toate panourile.

Un necaz mai mare îl au 
spectatorii ce vor să vizio
neze filmele la cinematogra
ful „I. L. Caragiale". Ca să 
ajungă în sala spațioasă, în
grijită, cu proiecție bună tre
buie să traverseze o alee 
care e însă plină de gropi, 
cind plouă se fac ochiuri de 
apă, etc. Cele cîteva cără
mizi aruncate din 2 în 2 
metri nu rezolvă problema 
bunei gospodăriri a spațiu
lui de acces la acest cine
matograf.

tii termenelor de reparații la 
cald în oțelării; extinderii la
minării la toleranțe restrinse; 
reducerii consumurilor specifi
ce la principalele materii pri
me; aprovizionării secțiilor in 
mod ritmic pe bază de grafici 
ridicării calificării și specializă
rii pe meserii etc.



In dram spre R. 0. Vietnam

Delegația sovietică a sosit la Pekin
PEKIN 5 (Agerpres) .Agenția 

TASS transmite:
La 5 februarie delegația Uniu

nii Sovietice, în frunte cu Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a so
sit la Pekin, în drum spre Repu
blica Democrată Vietnam.

Pe aeroportul din Pekin, dele
gația a fost întâmpinată de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Cen I, vi- 
cepremier 
externe, și 
ciale.

în seara
lai și Cen I, au oferit un dineu 
în cinstea lui Alexei Kosîghin și 
a delegației sovietice.

După dineu, între cele două 
părți a avut loc o convorbire.

Din partea chineză au asistat: 
Liu Siao, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Chi
neze, Ian Cen-u, șef adjunct al 
Marelui Stat Major al armatei

și ministrul afacerilor 
de alte persoane ofi-

aceleiași zile, Ciu En-

populare chineze de eliberare. 
Fan Tzî-li, ambasadorul R. P. 
Chineze în Uniunea Sovietică, Li 
Cian, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R. P. Chi
neze, și alte persoane oficiale.

Din partea sovietică au asistat: 
I. V. Andropov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., E. F. Loghinov, mi
nistrul aviației civile al U.R.S.S., 
V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.RSS„ K. A Verșinin, locțiitor 
al ministrului apărării al U.R.S.S„ 
prim-marețal de aviație, general
colonel G. S. Sidorovici, vicepre- 
președinte al Comitetului de stat 
pentru relații economice externe 
de pe lingă Consiliul de Mini
ștri al U.R.S.S. și S. V. Cervc- 
nenko, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Chineză.

Comentariul zilei

fără surprize

Norvegia nu se va alătura

la F. N. M.

lntr-o conferință de presă ținută 
la Londra, primul ministru norve
gian, Einard Gerhardsen, care se 
află într-o vizită oficială în Anglia, 
a declarat că Norvegia nu se va 
alătura viitoarelor forțe nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. (F.N.M.I, 
preconizate de S.U.A. El a ținut 
să precizeze că, după părerea sa. 
guvernul norvegian va adopta a- 
ceeași atitudine și față de propu
nerea britanică de creare a unor 
forțe nucleare atlantice (F.N.A.).

LEXICON

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul

R. P. Romine in R. P. Mongolă
ULAN BATOR 5 (Agerpres). — 

Noul ambasador al R. P. Romi
ne în R. P. Mongolă, Petre Niță, 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare președintelui Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
RE. Mongole, Jamsaaranghiin 
Sambu.

In cuvântarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Ro
mine a subliniat că poporul și 
guvernul romîn urmăresc cu 
sinceră bucurie realizările obti-

Zona latino-americană 
a liberului schimb

■
 n grup de țări la- 

i tino-americane au 
i semnat la 18 fe
bruarie 1960 Trata- 
I tul de la Montevi
deo prin care lua 
ființă „Zona latino- 

americană a liberului schimb" 
(Latin American Free Trade Aso- 
ciattion — L.A.F.T.A.). Fondato
rii noii asociații au fost Argenti

na, Brazilia, Mexic, Chile, Peru, 
Paraguay și Uruguay. Ulterior, a- 
cestora li s-au alăturat Columbia 
și Ecuador.

Aceste țări dețin peste trei 
sferturi din teritoriul continentu
lui și concentrează majoritatea 
covîrșitoare a populației latino- 
americane: peste 150 milioane 
locuitori. Statele membre ale 
L.A.F.T.A. posedă cele mai im
portante rezerve materiale și hi
droenergetice din regiune. Sub
solul lor este bogat în argint, 
cupru, bauxită, salpetru și fier. 
Pădurile acestor țări sînt patria 
arborelui de cacao, de chinină, 
de cauciuc etc., iar cîmpiile lor 
întinse și pampasul oferă vaste 
posibilități pentru dezvoltarea a- 
griculturii și creșterea anima
lelor.

Hotărîrea cu privire la înfiin
țarea L.A.F.T.A. a izvorît din 
dorința statelor participante de a 
face față dificultăților economice 
pe care acestea le întâmpină, în 
ciuda resurselor materiale de 
care dispun. Aceste dificultăți iz
vorăsc la rîndul lor din starea ge
nerală de subdezvoltare caracte
ristică întregii Americi Latine, 
precum și din unele condiții so- 
cial-economice specifice acestui 
continent (mai ales sistemul agrar 
feudal). Manifestările concrete 
ale subdezvoltării în țările latino- 
americane sînt, în special, mono- 
cultura, industria limitată mai ales 
la extracția unor materii prime, 
venitul extrem de scăzut al popu
lației, coeficientul ridicat al na
talității și mortalității, maladiile 
frecvente, analfabetismul cronic 
(care se referă la peste 70 la sută 
din populație), foamea generali
zată (două treimi din locuitori 
sînt subalimentați), etc.

Starea de subdezvoltare a Ame- 
ricii Latine este ilustrată elocvent 
de nivelul producției pe cap de 
locuitor din țările zonei latino- 
americane a liberului schimb. 
Acest nivel ajunge la aproxima
tiv 350 de dolari pe an. El este 
de 3 ori mai scăzut decît în Eu
ropa occidentală și de 6 ori mai 
mic decît în S.U.A. în ceea ce 
privește inegalitatea repartizării 
bogățiilor, exemplul reprezenta
tiv se referă la sistemul latifun
diar în virtutea căruia un număr 
foarte mic de proprietari, repre- 
zentînd pînă la 3 la sută din 
totalul populației, dețin majori
tatea terenurilor cultivabile.

Țările membre ale L.A.F.T.A. 
au socotit că prin înființarea or
ganizației lor vor reduce dificul
tățile de mai sus ți își vor re
dresa economia prin lărgirea pie
ței lor externe. Tratatul încheiat 
la Montevideo prevede un pro
gram de liberalizare a schimbu
rilor în interiorul L.A.F.T.A. în 
scopul dezvoltării comerțului ță
rilor membre. Astfel, s-a stabilit 
ca în decurs de 13 ani (adică 
pînă în 1973) să se reducă defi
nitiv barierele vamale ți restric
țiile cantitative dintre țările

L-AJF.TA. la majoritatea (circa 
80 la sută) produselor care for
mează obiectul comerțului dintre 
ele. Tratatul prevede ca reduce
rile tarifare să fie de 8 la sută 
anual, calculate la media taxelor 
aplicate de statele zone., țârilor 
terțe.

în primele luni după intrarea 
în vigoare a acordului de la Mon
tevideo, rezultatele au fost mul
țumitoare : s-a înregistrat o creș
tere însemnata a comerțului reci
proc, s-au făcut cîteva mii de re
duceri tarifare. Explicația începu
tului favorabil constă în faptul 
că primele negocieri s-au dus 
asupra mărfurilor tradiționale, 
care constituiau și înainte obiec
te de schimb între țările mem
bre. Cînd însă nomenclatorul 
acestora s-a epuizat, iar în lis
tele de reduceri vamale urmau 
să fie incluse articole noi, au 
început dificultățile care în ulti
ma vreme s-au agravat conside
rabil. A reieșit că de pe urma 
zonei în actuala ei organizare 
doar Argentina, Brazilia și Mexi
cul, din cauza piețelor lor inter
ne mai mari și a gradului lor mai 
înalt de industrializare (față de 
ceilalți parteneri), au de cîștigaL

Ziarul „NEUE ZURCHER 
ZEITUNG", referindu-se la ac
tualul stadiu al relațiilor scria: 
„Negocierile duse pînă în pre
zent au arătat că dorințele de 
expansiune a comerțului exterior 
și planurile de dezvoltare indus
trială a diferitelor țări latino-a- 
mericane pot fi cu greu armoni
zate. La aceasta se adaugă ten
dințele protecționiste existente în 
majoritatea statelor membre și 
care fac ca în legătură cu viitorul 
L.AT.T.A. să se facă auzite multe 
glasuri pesimiste".

Unul din aceste glasuri este cel 
al președintelui Republicii Chile, 
Eduardo Frei. El s-a pronunțat 
de multe ori în favoarea unei re
vizuiri a structurii L.A.F.T.A. în- 
tr-o scrisoare adresată unor per
sonalități de vază, printre care 
lui Râul Prebisch, secretar gene
ral al Conferinței mondiale pen
tru comerț și dezvoltare și direc
tor al Institutului de planificare 
latino-american, președintele Frei 
subliniază că „pe drumul pe care 
s-a mers pînă acum nu se poate 
progresa". „America Latină — 
scrie Frei — trebuie să spargă 
cercul concepțiilor învechite căci 
L.A.F.T.A. în structura sa ac
tuală nu mai poate face față si
tuației".

Ziarul britanic „THE FINAN
CIAL-TIMES" aprecia că „Zona 
latino-americană a liberului 
schimb trece printr-o serioasa 
criză" și că „agentul crizei a fost 
Uruguayul". „Uruguayul — afir
mă ziarul — a fost prima țară 
care a criticat lipsurile Tratatului 
de la Montevideo conceput ca un 
instrument de promovare a dez
voltării regiunii ți care a luat in 
mod serios în considerare posi
bilitatea de a se retrage din 
L.A.F.TA.".

în sfîrșit, „THE SCOTSMAN" 
scria: „în fața realității — că 
din punctul de vedere al volu
mului și cifrei de afaceri și nu din 
punctul de vedere al numărului 
produselor — s-a realizat puțin... 
întregul proiect (al L.A.F.T.A.) 
continuă să constituie o iluzie".

ION D. GOIA

nute de poporul mongol sub 
conducerea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol in opera de 
construire a socialismului ș: a *- 
predat contribuția pe care R. P. 
Mongolă o aduce Ia promovarea 
politicii de coexistență pașnică, 
la apărarea și întărirea cauzei 
păcii. El și-a exprimat convin
gerea că bunele relații de prie
tenie și colaborare frățească sta
tornicite între cele două țări vor 
continua să se dezvolte și să se 
adâncească în interesul ambelor 
popoare.

In cuvântarea sa de răspuns, 
președintele Prezidiului Mareiui 
Hural Popular f’.-a exprimat sa
tisfacția față de succesele obți
nute de poporul român în înde
plinirea planului șesenal de dez
voltare a economiei naționale și 
a culturii țării, transpunând în 
viață hotărârile istorice ale celui 
de-al IH-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Român, care a 
trasat sarcina desăvârșirii construi
rii socialismului In R. P. Ro- 
mir.ă. In con tir, rare, ei a scos in 
evidență cootnbuția prețnasă pe 
care o aduce R_P. Rommâ. ală
turi de rrieiake țări ale rste- 
urehn ■vrxfâi «nr-_»-x- ța men- 

mea tetreagl. In ‘-vrerere. J. 
Samba și-a rrpr-.-naț încrederea 
că prietextia frățească colabo
rarea dmtre poporul mongol F 
român se vor dezvolta și se vor 
întări în interesul ambelor popoa
re, în interesul întăririi unității și 
coeziunii țărilor socialiste.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular și ambasadorul 
R. P. Routine a avut loc o con
vorbire prietenească.

----- •-----

RATIFICAREA DE CĂTRE

R. P. R A UNOR

AMENDAMENTE

LA CARTA 0. N. U.
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

La 5 februarie 1965, reprezen
tantul R. P. Romine la O1N.U., 
ambasadorul Mihail Hașeganu, 
a depus la Secretariatul OJT.U. 
instrumentul de ratificare de 
către Consiliul de Stat al R.P. 
Romine a amendamentelor la 
Carta O.N.U., adoptate prin 
rezoluțiile 1991 A și B la cea 
de-a 18-a Sesiune a Adunării 
generale a O.N.U.

Prin aceste amendamente 
s-a mărit numărul de membri 
ai Consiliului de Securitate de 
la 11 la 15 și ai Consiliului E- 
conomic și Social de la 18 la 
27, în scopul unei reprezentări 
mai echitabile a statelor mem
bre.

PE 5CUHT
PARIS — Acad. prof. C. 

Ionescu Guliart care se află 
în Franța ca invitat al Uni
versității din Paris, a susținut 
în ultimele două săptămâni un 
program de conferințe la Sor- 
bona, College de France și 
Centre d’Etudes sociologique 
din Pans.

MOSCOVA — Agenta TASS 
anunță ci la Moscova a fost dat 
pubiicitJti schimbul de mesaje 
între Alexei Kosîghin. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Eisaku Sato. primul 
ministru al Japonie:, privind rela
țiile sovieto-japoneze.

TOKIO. — Primul ministru, 
Sato, a declarat la 4 februarie 
în Parlamentul japonez că situa
ția din Vietnamul de sud poate 
fi reglementată prin negocieri. 
Sato a afirmat că Japonia ar fi 
gata să-și asume un rol în re
glementarea pașnică a conflictu
lui din Vietnam.

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
După cum anunță agenția Reuter, 
majoritatea membrilor Parlamentu
lui din Berlinul occidental s-au 
pronunțat joi seara în favoarea 
prelungirii termenului de prescri
ere pentru crimele de război, care 
urmează să expire în Germania 
occidentală la 8 Mai.

1

REPUBLICA ARABA UNI-

TA — Fotografia noastră I;

trul orașului Cairo

rmistițiul politic pe care dece
sul' lui Churchill l-a determinat 
în viața politică britanică a luat 
sfîrșit odată cu furtunoasele 
dezbateri din Camera Comune
lor. Duelul oratoric dintre labu
riști și conservatori era ultima

tentativă de influențare a acelei părți a cor- 
putei electoral chemată joi în fața urnelor. 
După surpriza de la Leyton, noua confrun
tare electorală era așteptată cu neliniște de 
laburiști și cu un plus de încredere de către 
conservatori. Plusul acesta de încredere se 
datora nu numai nesperatei victorii de la 
Leyton ci și faptului că toate cete trei cir
cumscripții în care urmau să se efectueze 
alegeri parțiale (aleșii din octombrie fuseseră 
înnobilați și locurile lor deveniseră astfel va
cante) erau prin tradiție conservatoare. Căl
catei hîrtiei (dezmințit la Leyton) pronostica 
victorii conservatoare. Chiar laburiștii nu în
drăzneau să afirme contrariul. Esențială pen
tru ei era repartizarea voturilor : va continua 
pierderea de voturi sau vor dobîndi câștiguri 
capabile să împrăștie valul de pesimism care 
a cuprins pe destui din militanții partidului 
hri Harold Wilson? „SUNDAY TELE-

GRAPH" evoca tentativele lui Wilson de a 
„reface moralul laburiștilor".

Alegerile de joi nu au furnizat surprize. 
Pronosticurile s-au adeverit: conservatorii 
și-au menținut cele trei mandate. Victoriile 
lor nu au însă suficientă claritate. In circum
scripția Altrincham — Sale, fostul ministru 
Anthony Barber a devenit deputat obținînd 
20 380 voturi. Rivalul său laburist a recoltat 
11 837 voturi, iar candidatul liberal s-a clasat 
pe Tocul trei cu 7 898 voturi. Conservatorii 
sînt victorioși. Ei constată însă la numără
toarea sufragiilor că, față de octombrie, 1500 
de alegători nu le-au mai acordat voturile. 
Este adevărat: participarea la vot a fost 
mai redusă decît în toamnă. Astfel se explică 
dece, procentual, sufragiile acordate conser
vatorilor au crescut cu 3 la sută. Laburiștii 
își văd și ei rotunjite procentele: cu 1 la 
sută mai multe voturi.

în sudul Angliei, în circumscripția East 
Grinstead conservatorii deși biruitori, conta
bilizează iarăși mai multe mii de voturi lipsă. 
Laburiștii au un bilanț mai negru: de la 19,8 
la sută din sufragii au scăzut la 13,5 la sută, 
în schimb liberalii au urcat pînă la 31,5 la 
sută (27 la sută în octombrie). La Salisbury, 
trompetele biruitorilor au amuțit: victoria 
conservatoare nu a fost deloc glorioasă. Dife
rența dintre conservatori și laburiști fusese 
în toamnă de 5 760 voturi. Ea s-a redus la 
3 939 voturi. Laburiștii și-au întărit pozițiile 
în dauna liberalilor. Partizanii lui Wilson au 
obținut 37,4 Ta sută din sufragii (octombrie: 
34,4 la sută).

în ansamblu, dacă judecăm procentual, 
scrutinul nu este concludent (cel puțin în 
lumina concluziilor preliminare de care 
dispunem): au avansat atît conserva
torii cît și laburiștii. Desigur, în repartiția 
voturilor au avut o influență deloc neglija
bilă și factorii locali. Laburiștii se pot totuși 
consola cu faptul că pierderile de voturi de 
la Leyton nu s-au mai reeditat în maniera 
brutală care l-a transformat pe fostul minis
tru de externe laburist în consilier tehnio al 
unei fundații care se ocupă cu reforma alfa
betului englez. Eșecul de la Leyton poate

din viața tineretului lumii
„învățări și pe alții"
însemnări privind dezvoltarea 

invățămintului in Algeria

casau. imiiM — JL£ MON
DE”, ca pnleșe? recer-tet uăe tș- 
Ete la Paris. Ele ilustrează cu 
exemple grirtoxre t-rJe fă
cute de guvernul algenan în ca
drul campaniei de luptă împo
triva analfabetismului și oferi o 
imagine sugestivă a succeselor 
obținute în domeniul șcclarizâra, 
de la eliberare și pînă acum.

După 132 de am de doaunație 
colonială, aproxnnativ 73 la sută 
.din populația Algeriei era analfa
betă ; 95 la sută din numărul fe
meilor nu știau să scrie- In anii 
care au precedat obținerea inde
pendenței, numai 750 056 copn 
algerieni, adică abaa 30 la sută 
din populația de vârstă școlară, 
era cuprinsă în procesai de în
vățământ In fața acestei situați!, 
era natura? ca unul cm prunele 
obiective ale guvernului algemn 
să fie dezv citarea pe scară Iară 
a educației tinerei gi.rerațF. Sub

Miting al studenților

din Venezuela

Z
n ccpttola cenezr-euand 
acut loc un rmtmg 
protest împcerica creșterii 

prețurilor la produse de praaă 
necesitate, mztzng ia cere cu par
ticipat aproziasctic -f) așa de stu- 
fi .

Mitingul a fost org-cuzet de 
Federația centrelor unicerertare 
dm Venezuela. De menționat 
participarea la miting, chiar a 
membrilor partidului de gucer- 
nămint Acțiunea democratic^.

a

Laos

Recruții
de la Kitone

aimosul Mobutu a 
reapărut în actua
litate. Comandan- 
tul unei armate a 
cărei principală 
notă distinctivă o 
reprezintă dezordi

nea, el aspiră la găsirea unor 
formule de ordin militar gratie 
cărora să îrrvingă mișcarea in- 
surgemi. Uât-ma iul :dee Iapa
rent ii aparțme des: s-ar pu- 

să I 3 fust sugeratti este 
zteez ce a -cerâ.rz .'«O 3- 
sseri- Cei 1930 eu depășesc 
rirsza ce 19 au. Mulți dtn ei 
abia oe lambm: 17 cui. Ordine
le de mobilizare Ii cheamă la 
beze Kttone. Acolo oii terii bel
gieni ii vor învăța să rtinuiasefl 
armele modeme și să-și Însu
tească arta de a ucide pe frații 
lor negri.

Mobutu — se afirmă — este 
Incinta! de ideea sa deoarece, 
virsta lor fiind fragedă, 
băieții aceștia „nu au avut timp 
să-și însușească doctrine con
trare spiritului politicii guver
namentale".

Speranțele Iui Mobutu s-ar 
putea să naufragieze. .Doctri
nele" de care se tem Chombe, 
Mobutu și compania nu se asi- 
adlemt la o virată tai. Repor
terii occidentali au descoperit 
in rîndul răsculaților mulți, 
extrem de mulți tineri, unii din 
ei dezertori, imbrăcați încă în 
uniiorma armatei lui Mobutu. 
Viata le-a fost școală aspră și 
grație ei au găsit drumul luptei 
pentru libertate. Exemplu] lor 
s-ar putea să inspire pe destui 
din cei 1 600 băiețandri strlnși 
ia Kitone sub supravegherea 
grade;,'.or sosiți de Ia Bruxel
les.

M RAMURA

deveni acum, în interpretarea propagandei 
laburiste, un simplii accident aparținând tre
cutului.

La riadul lor, conservatorii pot ți ei să-și 
celebreze biruințele, amplificîndu-le semni
ficația reală. Cele trei mandate te aparțin 
din nou, voturile li s-au înmulțit, un vînt 
prielnic s-ar părea că bate în pînzele bătrâ
nei corăbii oonservatoare. Oricum, sir Alee 
Douglas Home utilizează un Mmbaj optimist 
și se declară gata să conducă pe mai depar
te destinele partidului conservator deși după 
unii observatori londonezi dorințele sale se 
lovesc de părerea opusă a celor mai mulți 
dintre colegii săi de convingeri politice.

învinșii competiției electorale sînt liberalii 
(cu o excepție care nu modifică calculul ge
neral). Reducerea voturilor liberale este ne
scontată deoarece se credea că partidul 
lui Grimmond se află în ascensiune. Probabil, 
tactica oscilatorie pe care liberalii o utilizea
ză, nehotărîrea lor între guvern și opoziție 
i-a costat destule voturi. „COMBAT” remar
ca impasul liberal și tendința acestora de a 
menaja guvernul, căci o nouă campanie 
electorală generală ar putea fi nefericită 
pentru adepții tei Grimmond în condițiile în 
care orientarea lor este lipsită de claritate.

Fragila majoritate guvernamentală s-a 
subțiat prin decesul unui deputat laburist. 
Deocamdată formațiunea lui Wilson se ba
zează pe... două voturi. Circumscripția în 
care vor trebui organizate noi alegeri par
țiale îi urmează deobicei pe laburiști dar 
statul major laburist n-a uitat lecția de la 
Leyton. Conservatorii speră, totuși, să repete 
performanța electorală care l-a lipsit pe 
Gordon Walker de un loc în Camera Comu
nelor și, implicit, în guvern. Fracțiunea con
servatoare încearcă să hărțuiască guvernul în 
parlament, complicîndu-i existența. Laburiș
tii nu par intimidați, bazîndu-se mai ales pe 
faptul că nici conservatorii nu doresc în vii
torul imediat o criză de guvern și noi ale
geri generale. Bătălia de uzură este de lungă 
durată, caracteristică fiind însă menținerea 
climatului de tensiune electorală.

EUGENIU OBREA

Situația se normalizează
• Fumi Nosavan s-ar fi proclamat 

„regele tribului Meo“
VIENTIANE 5 (Agerpru). — 
O dată du capturarea celor 

1 200 de polițiști, car» din ordi
nul generalului Siho Lasnphuta- 
koul au încercat miercuri seara 
să pună stăpinir» pe capitală 
Udatului, situația din Vientiane 
par» a se fi normniatat. Primul 
ministru ad-interim, Uthong Su- 
oannaccng a lansat un apel către 
populație, arăttnd că ,guvernul 
este stăpin pe situație", și a în
demnat-o să-ți reia activitatea o- 
tnșnudă Generalul kcup-arith 
« p-imt not întărittn din 
Luarg Frabang. Agenția As
sociated Press relatează că 
primul ministru Savanna Fum- 
ma a plecat la Luang Prabang, 
capitala regală, perrtru a conferi 
eu regele Vatthona. Se crede că

«I va cert regelui demiterea lui 
N osman. Un purtător de cuvînt 
al generalului Kouprasith, oare 
va ocupa probabil un loc tn gu
vern, a declarat că fostul pre
mier adjunct va fi dat in jude
cată, îndată ce va fi prins.

Fumi Nosavan, car» a izbutii 
ii scape cu viață in urma bom
bardării clădirii în care se afla 
miercuri seara, a fugit, potrivit 
unor rurse din Vientiane, într-o 
regiune muntoasă populată de 
tribul Meo. Aceleași surse afir
mă ci Nosacan s-ar fi proclamat 
„regele tribului Meo" și că in
tenționează să întreprindă un 
atac împotriva capitalei admini
strative pentru a-ți recuceri pu
terea.

Ședința Comisiei permanente
CAE.R. pentru industria chimica

BRNO 5 (Agerpres). — Intre 
25 și 27 ianuarie 1965 a avut 
loc în orașul Brno cea de-a 
22-a ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru 
industria chimică.

La ședință au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. — Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Po
lonia, Romînia, Ungaria și 
U.R.S.S.

Potrivit Acordului dintre 
C.A.E.R. și guvernul Iugosla
viei cu privire la participa
rea acestei țări la lucrările 
organelor Consiliului, la șe
dința Comisiei a luat parte o 
delegație iugoslavă.

La ședința Comisiei au 
participat, de asemenea, în

calitate de observatori, repre
zentanți ai R.P.D. Coreene și 
ai Cubei.

Comisia a examinat unele 
propuneri cu privire la satis
facerea necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R. în celu
loză pe perioada 1966—1970, 
a examinat unele probleme în 
domeniul producției îngrășă
mintelor minerale, al petro
chimiei, al sintezei organice 
de bază și al prelucrării ter- 
moplastelor, precum și alte 
probleme privind colaborarea 
dintre țări în domeniul in
dustriei chimice.

Ședința Comisiei 8-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reci
procă.

Gibraltarul în actualitate

V. UKSU
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cetăți

i zu e. în- 
spaniolo- 

din cauza 
problemei Gibral- 

ulm a cunoscut o 
să intensificare, 

u-mare a UDOr 
— luate de guvernul de la 

Madrid. După cum transmite a- 
geația -REÎ i LR”, autoritățile 
spamote an dispvxs ca unei părți 
a muncitorilor spaniol: care lu
crează pe teritoriul Gibraltarului 
să nu li se mat aprobe permisele 
de trecere. O măsură de aceeași 
natură a fost luată și împotriva 
unor cetățeni britanici care lo
cuiau în Spania, dar tecran în 
Gibraltar. Aceștia au fost anun
țați că nu li se vxx nud prelung: 
permisele de ședere în Spania.

Spania revendică drepturi asu
pra Gibraltarului în baza trata
tului de la Utrecht semnat în a- 
nul 1713 între Franța, Spania, 
Anglia și Olanda. In conformi
tate cu articolul 10 al acestui 
tratat. Londra se obligă ca orice 
modificare privind statutul Gi
braltarului să fie supusă aprobă
rii prealabile a guvernului spa
niol. Or, anul trecut Anglia a 
acordat teritoriului disputat (cu o 
populație de circa 30 000 de lo
cuitori și o suprafață de 6 km p) 
un oarecare grad de autonomie, 
fără să consulte Madridul, 
baza acuzației de încălcare a 
tratatului respectiv, în urmă cu 
cîtva timp Spania a arătat că în 
cazul cînd nu se va ajunge Ia o 
înțelegere cu guvernul londonez 
ar putea trece la aplicarea unor

In
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Printre a-
1). să se

măsuri de represiune, 
cestea se prevedeau : 
reciașeze în industriile nou create 
in regiunea de graniță pe cei 
10 000 de lucrători spaniol din 
Gibraltar ; 2). să se închidă „er
metic” frontiera, obligind astfel 
pe locuitorii citadelei, din care a- 
proape o treime locuiesc pe teri
toriul sparuoL să transforme ora
șul intr-un ..oraș-dormitor"; 3). să 
închidă apa a cărei distribuire de
pinde în mare măsură de bună
voința Madridului.

Pe de altă parte, guvernul en
glez nu vrea să piardă un aseme
nea punct strategic al Europei. 
Este știut ci Anglia are instalată 
în Gibraltar o puternică bază 
aero-navală militară. Dar în ul
timul timp se vorbește tot mai 
mult nu numai de rotel bazei 
militare, ci de turismul cu acce
soriile sale care ar urma să trea
că pe primul plan.
Rrferindu-se la statutul Gibral- 

tarutei. organul Falangei fran- 
chiste ,Arriba” vorbea despre o 
„prezență străină permanentă și 
dureroasă pe pămîntul Spaniei". 
Insă cotidianul francez „COM
BAT" remarca ironic, că în timp 
ce guvernul lui Franco reclamă 
lichidarea colonialismului pe con
tinentul european, aceasta „nu-l 
împiedică să posede și să vrea 
să păstreze cu orice preț terito
riile sale din Maroc, în special 
Ceuta ți Melilla".

Problema Gibraltarului a ajuns 
în toamna anului trecut în dis
cuția unui Comitet special al 
O.N.U. Recomandarea acestui co-

mitet, de a se începe negocieri 
între cete două țări direct inte
resate, a fost respinsă de Anglia. 
Autoritățile britanice nu acceptă 
asemenea dezbateri pînă când 
autoritățile spaniole nu vor în
ceta să ridice obstacolele în ca
lea trecerii cetățenilor britanici 
din Spania în Gibraltar.

Telegramele anunță că amba
sadorul britanic la Madrid și 
guvernatorul din Gibraltar au 
fost chemați la Londra pentru a 
prezenta guvemutei rapoarte a- 
supra situației create în urma ul
timelor măsuri luate de guvernul 
spaniol. Din surse oficiale brita
nice s-a aflat că deocamdată 
s-ar putea ca guvernul englez să 
nu treacă î'a represalii. Totuși 
cetățenii britanici care-și petrec 
concediul în Spania au fost aver
tizați să țină seamă de ultimele 
evenimente. Se știe că turiștii 
britanici constituie una din sur
sele principale de venituri obți
nute de Spania din turism.

Ziarul „LE FIGARO", într-o 
corespondență din Madrid în care 
se relata despre eventualitatea 
unor măsuri mai dure de o parte 
și de cealaltă, conchidea că a- 
ceasta ar duce la „o situație de 
nesuportat pentru autohtoni, la 
noi cheltuieli ți probleme fără o 
soluție practică pentru guvernul 
laburist aflat în fața unui ansam
blu de dificultăți. In acest gen 
de „«război rece» Spania ar risca, 
desigur, să suporte represaliile 
britanice".

IOAN TIMOFTE


