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larți 9 februarie, președintele 
siliului de Miniștri al R. P 
îne, Ion Gheorghe Maurer, 

rimit în audiență protocolară 
prezentare pe ambasadorul

Ing. M.
adjunct al

rajețumn 
p ari a « 
xucr ăe ;
«cnruteic 
aesci > OMK *-

este, în 
ele

lor. Cînd colo, l-au găsit pe Pa
nait sub ------ * J-------

extraordinar și plenipotențiar al 
Italiei la București, Niccolo 
Moscato.

nor- 
om.

CUMPĂRĂTORULUI

t.ecare un), ei n-a fost la uzină. 
JAfcsi Datei, frezor. îi calcă pe 
urme. In decembrie s-a plimbat 
atit prin atelier incit, din ceie a- 
pr^ape 300 de ore cit a venit la 
lacre (au fost și zile când n-a ve
nit Ț e? a folosit mașina numai 
1CB ore, testul da aproape 100 
p erzmdu-se fără rost In aceeași 
Wați. Aurei Tafcax. strungar, a 
pierdut — datorită indiscipline:

pentru

tineretului
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In cel mai tinăr

cartier al orașului
Participind la întihurile dintre candidați și ale

gători ai concretizată de la primele discuții ideea 
încrederii depline dintre candidat și alegătorii lui, 
încredere atît de puternic statornicită îneît, încă 
înainte de a se fi săvârșit actul alegerilor, munca 
și treburile gospodărești ale circumscripției încep 
in cea mai obișnuită atmosferă de lucru. Se sta- 
rilesc, operativ și practic, jaloanele unei activități 
vutoare la capătul căreia viața oamenilor, înfăți
șarea cartierului, a circumscripției vor urca alte și

de exemplu, la Galați, In sala în care

T. OANCEA 
corespondentul „S cinicii tinere

tului' pentru regiunea Galați

{Continuare In pag. a II-a)

Forța cuceririlor
afirptal lui ia-

I ntreprinderilor 
industria de pielă
rie și încălțăminte 
le revin sarcini im
portante în acest an. 
Ele trebuie să reali
zeze o producție de 

icălțăminte cu 17,5 la sută mai 
are ca anul trecut, să lărgească 

a de sortimente și să asigure 
calitate superioară acestora, 
în ultimii ani întreprinderile 
oducătoare de încălțăminte au 
umulat o bogată experiență în 
bunătățirea calității produselor, 

ceasta experiență s-a reflectat 
1 mai bine cu ocazia Expozi- 
i Realizărilor Economiei Națio- 
e. în standurile expoziției au 

st prezentate circa 700 de mo
le de încălțăminte, pentru toa- 
vîrstele și pentru toate sezoa- 

le, care s-au bucurat de apre- 
ri unanime din partea milioa- 
lor de vizitatori.
Ținînd seama de acest lucru, 

ocazia încheierii contractelor 
acest an între comerț și indu- 

ie, ministerul a prezentat spre 
ntractare toate modelele care 

fost expuse la expoziție. Au 
t contractate noile modele de 
ălțăminte din piele bicolor, 
ălțăminte din fețe cu țesături 
tile superioare și multe altele. 
Principala sarcină ce revine 
nisterului, întreprinderilor sale 
așa cum s-a subliniat la pie

ră C.C. al P.M.R. din 30 no- 
brie — 1 decembrie 1964 — 

e de a asigura condițiile ca în- 
aga producție de încălțăminte 
fie realizată la un nivel calita- 
superior.

n cadrul întreprinderilor din 
torul pielărie și încălțăminte 
desfășoară o acțiune complexă 
tru îmbunătățirea calității 
duselor. Direcția principală a 
stei acțiuni o constituie intro- 
cerea tehnicii noi și, îndeosebi, 
inderea sistemelor modeme de 
fecții care permit obținerea 
r produse mai durabile, mai 
are, mai flexibile. în momen- 
de față, datorită măsurilor 

te pe linia dotării întreprin- 
ilor noastre cu mașini și uti- 

noi, ponderea încălțămintei 
fecționată după sistemele mo
no (lipit, flexibil, vulcanizat) 
rezintă 69 la sută. în multe 
eprinderi ca „Progresul" 
urești, „Victoria" și „Modem" 
Timișoara și altele, fabricarea 
ălțămintei se face pe linii teh-

nologice modeme, specializate pe 
sortimente.

Asigurarea unor produse de 
bună calitate depinde însă nu nu
mai de contribuția fabricației — 
cu toate că aceasta are rolul prin
cipal; depinde în bună măsură 
și de calitatea materiei prime. 
Ministerul nostra a acordat în 
ultimii ani o mare atenție moder
nizării tăbăcăriilor. Pentru a pro
duce piei de calitate superioară, 
tăbăcăriile au fost înzestrate cu 
mașini de egalizat piei, șprițuri 
automate, uscătoare cu plăci de 
sticlă, prese hidraulice pentru 
călcat și presat piei, mașini de 
despicat, uscătoare tunel etc. 
Concomitent cu introducerea ma
șinilor noi, s-au aplicat și tehno
logii modeme ca: tăbăcirea caldă, 
retanare-uscare, tăbăcire crom- 
tanin etc.

Măsurile luate de minister pe 
linia perfecționării și moderniză
rii proceselor de producție, prin 
dotarea întreprinderilor cu mașini 
și utilaje noi, îmbunătățirii cali
tății materiilor prime, a activității 
de creație au avut drept rezultat, 
pe ansamblul sectorului pielărie 
și încălțăminte, creșterea calității 
produselor noastre de la un an la 
altul.

încălțămintea produsă în fabri
cile din țara noastră se bucură 
de bune aprecieri și pe piața ex
ternă. Uneîe întreprinderi ca „Ba
natul" din Timișoara, „Clujeana" 
din Cluj și „Solidaritatea" din O- 
radea și-au făcut un bun renume 
pe piața externă pentru calitatea 
mereu mai bună a produselor lor. 
De aprecieri bune din partea 
cumpărătorilor se bucură și pro
dusele fabricilor „Dîmbovița" și 
„Pionierul" din București, „Cri- 
șul“ din Oradea, „Modem", Ti
mișoara și altele.

Recent, colegiul Ministerului 
Industriei Ușoare a analizat cali
tatea produselor realizate de în
treprinderile noastre în anul tre- 
cut și a stabilit măsuri cores
punzătoare pentru îmbunătățirea 
permanentă a activității acestora 
pe anul în curs.

Această analiză a scos în evi
dență faptul că, pe lingă rezulta
tele bune obținute, în activitatea 
întreprinderilor din sectorul pie
lărie și încălțăminte au existat și 
deficiențe. Calitatea produselor 
realizate de unele întreprinderi

aistaî la o întîl- 
ttire a țăranilor din 
ceea parte de mia- 

zi-aoepte a Bărăganului cu pro- 
ăesortd Mircniftrr Dumitru Mo
toc de fu Institutul politehnic 
Gc-'ați pe care l-au propus can- 
djdat, in circumscripția lor, în 
alegerile pentru Marea 'Aduna
re Nationaid. Era lntr-o dimi
neață văruită de ninsoare și în 
•::: toărri.-.xui curiurcl se înși
rau opt sau zece camioane care 
aduseseră la întilnire alegători 
dt-i satele vecine — din Ibria- 
tui, satul cu cele mai întinse 
grădinărit șl livezi de caiși 
(aici, de cîțiva ani, vara, cînd 
arcul asiințitului iace să se ri
dice ierburile, strălucesc în lu
mină tainică, pe distanță de 
zeci de hectare, fructele acestea 
cu pieliță de aur și mireasma 
lor Întunecă și topește aroma 
pelinului), din Amara, satul cu 
cele mai multe văduve de 
război, astăzi vestit prin re
coltele uriașe de porumb și 
prin iazul din care se scot, a- 
nual, vagoane și vagoane de 
pește, din Balta Albă, inima de 
fier a acestui colț de cîmpie 
(stațiunea de mașini și tractoa
re din Balta a uscat, spun ță
ranii mei, firul pirîului, al bo
ziei șt al păducelulul), din 
$uțu, satul clntecelor (sînt a- 
colo clteva sute de muzicanți)

și aria griului și a ilorii-soare- 
lui (înaltele păduri cu tipsii ro- 
tindu-se după mersul imensului 
astru ceresc galopează, in iulie, 
sub zări și foșnetul lor e ase
mănător vaietului mării), pre
cum și din cătunele dinspre 
Vișani, satul care, pînă în anii 
noștri, primăvara și toamna, 
pe timpul ploilor, trecea aproa
pe jumătate sub apă; pînă să 
se ridice digul la care au lu
crat țăranii din toate comune
le raionului Făurei, apele Bu
zăului cărau de-aici truda și 
strînsura de-o vară; copil Hind, 
am văzut trecînd spre larga 
vărsătură a Șiretului căruțe și 
cai înecați, grinzi de case, clăi 
de fin.

Adunarea de la sfîrșitul Iui 
ianuarie, avînd ca fundal stema 
partidului și stema țării și, din
colo de ele, cîmpia prin care 
dansa în vîrtejuri albe vîntul 
dinspre miază-noapte, a consti
tuit o dezbatere amplă privind 
izbînzile și cuceririle țărănimii 
în douăzeci de ani de orînduire 
socialistă înscăunată prin voin
ța și lupta întregului popor, 
condus de partid. Candidatul 
desemnat de țăranii satelor de 
pe malul Buzăului ca să facă 
parte din siatul țării a înregi
strat, adine emoționat, bucuria 
cu care fiecare vorbitor își în
credința gîndurile, fără sfială, 
întregii adunări și se simțea

dator să adauge, după alții și 
după alții, noi realizări, înfăp
tuite prin muncă liberă și crea
toare, realizări care au înnoit 
fata satului, dîndu-i lumină, și 
tinerețe, și putere.

Satul copilăriei mele, înscris 
în geografia fabuloasă a Bără
ganului (amiezile cafenii, zările 
sparte în cioburi, lumina albă, 
dureros de albă, ca un viscol al 
gîndirii, din vremea secerișu
lui, tropotul fierbinte al tractoa
relor, trupul îndesat al țăranu
lui apleeîndu-se să bea la o fîn- 
tînă, cirezile pătrunzînd în apa 
unui rîu în care vin. seara, 
să-și scalde aripile și stolurile 
de prigorii, clocotul tainic care 
pune acel roșu de sînge în mie
zul măzărat al pepenelui — 
toate mi s-au împlîntat în su
flet, nepieritoare, pentru întrea
ga viață) satul meu, aș îndrăzni 
să afirm, prezintă, la scară re
dusă, tabloul adîncilor transfor
mări petrecute în anii socialis
mului în toate cîmpiile patriei, 
Se vorbește, și pe drept cuvînt 
se vorbește, de spiritul modern 
care pătrunde intens în viața 
satului. Unde și pe ce se aplică 
acest spirit modern — l-aș numi 
cu o expresie mai adecvată și 
anume: civilizație socialistă — 
stă la îndemîna oricui vrea să 
vadă. Oamenii, casele, chiar și 
ulițele au căpătat — bun cîș- 
tigat prin luptă și muncă — în
fățișare nouă. Cartea din biblio
tecă — biblioteci însumînd mii,

(Continuare în pag. a ll-a)

despre tinerețe, educație, răspunderi
ta» s Cr.irdescu Petre sînt oa- 

cu o comportare neserioasă, 
tineri in cuvântul și angajamen
tele cărora nu te poți încrede : 
• dată iMcreazâ, altădată nu; pe 
meșteri nu-i ascultă. Ca 
prrxrcse-le realizate de ei sînt 
slabe calitativ.

_Panart. Dorobanțu, Dincă 
T Georgescu, Chirițescu.
Șase tineri, șase „exemplare rare"

găsit pe Pa- 
i, dormea. Fă

cuse, omul, seara un chef bun (el 
zicea că s-a „distrat") și în ziua 
aceea nu s-a mai dus la lucru.

„Mare lucru că lipsesc o zi... 
părea el să se scuze. Ce adică, 
n-are voie omul să lipsească 
o zi ?“ Ceilalți prin repetatele 
lipsuri de la lucra dovedesc că 
au exact aceeași părere: „Ce

plătească pentru timpul cît nu 
lucrez ? a spus Panait. Nu pre
tind I Eu sînt cinstit — nu lu
crez, nu cer bani"...

Faptul i-a supărat și mai mult 
pe tovarășii de muncă. Ca mun
citori care știu ce rol important 
are uzina tor în economia țării 
ei înțeleg că a veni cu regulari
tate la lucru, a munci, 
fond, una dintre obligațiile

imirea de către președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 

a ambasadorului Italiei

atica altă tineri — sute și 
s-.-.r — care fac mîndria Uzine
lor -Timpuri noi".

C*  păreri, ce concepții despre 
m.TCi an acești tineri ?

Iată citeva fapte.
Simbătă, 6 februarie, văzînd că 

răpăit iar nu vine la lucra, tine- 
r_ au botărit să trimită pe cine- 
va acasă la el, să vadă ce s-a în- 
tî—plat. Credeau că poate i se 
intimphse omului vreun necaz și 
dacă așa stăteau lucrurile, atunci 
trebuiau «ă-1 ajute, era de datoria

contează, acolo, câteva zito ab
sentate ?, „ce contează că stă 
mașina, o zi sau o oră ?“

Dar oare așa trebuie să gîn- 
dim ? Așa gîndește unul care 
n-are nici o legătură cu uzina, 
unul pe care nu-1 toagă nimic de 
locul de muncă. Dar ei, acești 
băieți, ei au învățat meserie în a- 
ceastă uzină, aici au făcut primii 
pași în viață, aici s-au maturizat, 
aici își câștigă salariul, uzina este 
pentru ei totul.

„Dar ce, pretind eu să mi «e

mentare care fac parte din 
mele de conduită ale unui 
Aici nu este vorba de gustul fie
căruia. Fiecare dintre noi, cei 
care muncim într-o uzină, sau 
într-o instituție, ocupăm un loc 
într-un aparat complex, chemat 
să rezolve zeci și zeci de pro
bleme. A te sustrage tu, unul, 
este ca și cum dintr-o conductă 
imensă prin care circulă un com
bustibil prețios ai scoate o por
țiune, oricât de neînsemnată. Nu 
este mare lucru această porțiune,

dar fără ea nu se realizează cir
culația. Și atunci, te mai poți so
coti cinstit fiindcă... nu ceri bani 
cînd lipsești ? Numai de bani 
este vorba ? Doar tu încurci pe 
alții, prin lipsa ta încurci procesul 
întreg al muncii la locul respec
tiv. Și, ca să-i demonstreze, chiar 
atunci, pe loc, tinerii î-au luat pe 
Panait de mînă și l-au dus în 
atelier : cinci-șase oameni stăteau 
și așteptau armăturile pe care el, 
Panait, trebuia să le facă ; 5—6 
oameni nu-și puteau îndeplini 
sarcinile de producție din cauza 
lui. Cînd a intrat în atelier, mun
citorii i-au arătat obrazul — a- 
mintindu-i că, dincolo de așa-zi- 
sul drept de a lipsi „cînd vrei", 
stă ceva mult mai înalt și mai de 
preț : onoarea ta de om, de mun
citor, care nu admite să uiți că 
nu trăiești singur, că lîngă tine 
sînt tovarășii pe care nu trebuie 
să-i încurci.

Aceste adevăruri și multe altele 
i se spuneau lui
narea generală a organizației

Panait în adu-

EUGEN FLORESCU

(Continuare in pag. a 11a)
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Plecarea ministrului finanțelor și afacerilor

Fișier
• Tudor Teodorescu- 

Braniște t PRINȚUL

„Tema romanului „Prințul" 
este aceea a condamnării is
torice iremediabile a așa-zi- 
sei clase aristocratice din țara 
noastră, a eliminării fi a dis
pariției ei din viața socială și 
chiar din viață pur fi simplu, 
prin incapacitatea de înțele
gere a unei noi forme de exis
tență, prin inaderență la sen
sibilitatea ți mentalitatea 
timpului" (din prefața semna
tă de criticul Radu Popescu).

• Ion Barbu: O- 
CHEAN

„E o poezie a elanurilor 
eruptive, cu acorduri proprii, 
cu o muzicalitate gravă, ase
mănătoare construcțiilor so
nore pe care numai orga le 
ridică la expresia marilor as
pirații (...).

Ion Barbu se înscrie în li
rica noastră cu majuscule. O- 
pera lui, deți restrinsă, ne a- 
pare cu semnificație monu
mentală, un templu în care 
păfețti vrăjit, cu sentimentul 
că deasupra ta sînt arcuite 
bolțile eternității", (din „Cu- 
vîntul înainte" al editorilor, 
Al. Rosetti și Litiu Călin).

• A. E. Baconski — 
FIUL RISIPITOR

Recentul volum de versuri 
apărut în bune condiții gra
fice la Editura pentru litera
tură e împărțit de autor în 
patru cicluri. Primul e o bio
grafie lirică fixată pe ideea 
permanentei deveniri, ținta 
poetului fiind de a se contopi 
cu obiectul liricii sale (.Să
rutul acestui pămînt. negreșit 
într-o zi / l-l coi întoarce. Pe 
timpuri, pe linii, / Mă vor 
tinta iama, plopii, ciulinii^.'), 
iar cel de al doilea poate fi 
socotit un cintec al anotimpu
rilor. Alt ciclu cuprinde ver
suri de dragoste ți ultimul e 
în întregime un poem al nop
ților ți al luminii. Ultima pie
să a volumului, „Către citi
tor", desvăluie crezul artistic 
al poetului: „Cînt pe clavia
tura genealogiei taie, ' și-n 
propriul meu cintec îmi caut 
adăpost".

„Ramuri66 nr. 6
(1-1965)

O bună revistă de cultură ope
rează cu cîteva permanente pro
gramatice, a căror susținere, nu
măr de număr, produce satisfacții 
intelectuale de netăgăduită valoa
re. Abia la al 6-lea număr și „Ra
murile" craiovene și-au cîștigat un 
prestigiu vizibil și în tonul elogios 
al numeroaselor note publicate de 
presa de specialitate. Este remar
cabilă îndeosebi perseverenta cu 
care revista își asigură colaborări 
prestigioase, din rîndul personali
tăților de frunte aie culturii noas
tre. în ultimul număr, G. Călines- 
cu semnează nelipsita tabletă din 
pagina I, iar profesorul universi
tar Constantin C. Giurăscu expune 
Intr-un articol judicios ideile Uni
rii din 1859, ca un act ce cristali

Soție sau soție-> -B

pentru un australian?
Filmele-spectacole, de a- 

cum cițiva ani, erau măcar o- 
neste în intențiile lor: înscri
au corect pe celuloid momen
te teatrale demne de reținut- 
Știai că te duci să urmărești 
creație actoricească și atit. Dar 
cînd programul (oricît de a- 
trăgător) de dansuri și cîntece 
naționale (din care se putea fa
ce un bun documentar) se des
fășoară pe un fundal greoi, de 
gaguri răsuflate și situații de 
îndoielnic burlesc, totul îmbă
iat intr-un sos liric sălciu, a- 
tunci „joaca*"  de-a filmul n-are 
nici un sens. Oricît efort ar de
pune interpreții — actori cu 
serioase succese la activul loi 
— Wieslav Golaș și Elzbieta 
Czyzewska, și oricîtă virtuo
zitate coregrafic-coloristică at 
etala pe lățimea ecranului cu
noscutul ansamblu polonez „Ma- 
zowse“, „răpirea"*  frumoasei 
soliste de către australianul de 
origine poloneză și claustrarea 
ei pină în clipa cînd va admite 
să-i devină soție durează atît 

• In editura didactică și pe
dagogică a ieșit de sub tipar 
lucrarea prof. dr. Grigore Gea- 
mănu „Dreptul internațional 
contemporan". Studiu amplu, 
cuprinzind 885 pagini, lucrarea 
constituie prima cercetare știin
țifică a întregii materii a drep
tului internațional din literatura 
noastră de specialitate. Anali- 
zînd din punct de vedere juri
dic problemele legate de dez
voltarea actuală a vieții inter
naționale și de consolidare a 
păcii, cartea se adresează atît 
specialiștilor, studenților din 
instituțiile de învățămint supe
rior și celor ce activează în do
meniul relațiilor internaționale 
ale R. P. Romîne, cît și celor
lalți cititori interesați în cu
noașterea diferitelor aspecte ale 
problemelor păcii și securității 
popoarelor.

(Agerpres)

tele internaționale de la Zinnowitz 
(R.D. Germană), Balcaniada de la 
Atena și alte întreceri.

o In Europa 
sezonul compeu- 
•_oeal ce seh: se 
aCă In plină des- 
:isurare Fran
ceza! Jcles Mel- 
<ju.ad * cișugat 
proba de siaiom 
special In con

cursă! laloinațirmal de la Banque
t's. înaintea 
Erik Grahn 
Ludwig Leitner El a realizat 
timpul de 1’46*22.100. întrecerea 
s-a disputat în două manșe, pe o 
pîrtîe lungă de 400 m. cu o dife
rență de nivel de 172 m.

La Oberammergau (R.F. Germa
nă) au început întrecerile campio
natelor internaționale universitare. 
Proba de combinată alpină a re
venit lui Flori Woemdel (R.F. 
Germană) cu 21.66 puncte, urmat 
de Piene EUi (Elveția) — 35,77 
puncte si francezul Bernard Cot
ter. 37,78 puncte. In proba de 
slalom uriaș, victorios a ieșit Pe
ter Koppe (R.F. Germană), care a 
realizat timpul de 1'50*6/100.

(Agerpres)

NEAGU RADULESCU vă prezintă în această scenă cîteva 
personaje din spectacolul Teatrului Evreesc de Stat, cu piesa 
„Cinlărețul tristeții sale" de Osip Dimov, in interpretarea ac- 
lorilor (de la stingă): Mauriciu Sekler (artist emerit), Rachele 
heller Schapira, Sevilla Pastor (artistă emerită). Mano Rippe-, 
Tobias Bălan, Nușa Grup și Be no Popliker.

Sport • Sport

za o străveche conștiință a po
porului romînesc despre unitatea 
sa etnică. Obișnuitele rubrici ale 
revistei aduc contribuții interesan
te în diverse domenii, reținînd 
îndeosebi atenția, observațiile lui 
Șerban Cioculescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R. 
(Ecuații critice : Eminescu și 
poezia mării). Semnalăm, ca 
pe niște autentice acte de cultură, 
paginile dedicate pictorului Ion 
Mirea, „pe care-1 înfățișăm în pa
gina aceasta nu ca pictor ci ca 
poet", paginile de jurnal și dese
nele (inedite) ale lui Theodor Palla- 
dy, precum și vechile balade 
engleze în traducerea excelentă a 
lui Ion Caraion.

cît s-o plictisească definitiv pe 
biata logodnică fără voie și 
suficient pe spectatorul de 
bună-voie. Bunăvoința lui sca
de treptat, pe măsură ce regi
zorul își închipuie că tomnati
cul flăcău cîștigă teren în ini
ma energicei varșoviene. Inti
mitatea lor forțată nu se des
tramă firesc pe parcurs, și 
încetarea ostilităților senti
mentale pare comandată doar 
de o oră și jumătate a filmului, 
nu și de inimile — rămase de
parte — ale celor doi. In an
tractele necovingătoarei în
drăgostiri ni se prezintă des
fășurări de variate formații co- 
regTafic-muzicale, care ne dau 
suficinte satisfacții estetice, in
cit să regretăm întreruperea 
lor cu enervantele insistențe 
amoroase care, în ultimă in
stanță, nu au drept scop, pare- 
se, reluarea preceptului biblic 
după care „nevasta își urmează 
pretutindeni bărbatul". în ca
zul de față, chiar in... Austra
lia I

A. M.

economice
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala ministrul finanțelor și afa
cerilor economice al Franței, Va
lery Giscard d’Estaing, care a în
treprins o vizită în țara noastră 
cu prilejul semnării Acordului co
mercial de lungă durată romîno- 
francez. El a fost însoțit de con
silieri și experți. -

Oaspetele a fost condus la ple
care, pe aeroportul Băneasa, de 
Alexandru Bîrlădeanu și Gogu

★

înainte de plecare, într-o 
convorbire pe care a avut-o 
cu redactori ai Agenției romî
ne de presă „Agerpres" și 
Radioteleviziunii romîne, mi
nistrul finanțelor și afacerilor 
economice al Franței a decla
rat :

Obiectivul acestei vizite a 
fost, după cum știți, semnarea 
unui acord comercial pe cinci 
ani între Romînia și Franța. 
Acordul semnat socotesc că 
este interesant și important 
pentru ambele țări întrucît 
prevede o dezvoltare foarte 
substanțială a schimburilor în 
ambele sensuri.

Am cules multe impresii, 
însă regret că am petrecut 
aici un timp scurt. Cu toate 
acestea, ne-am făcut, cred, o

în țesătoria de relon .lan
duri*  din Capitală

• 1: . - ■ : ■ 
ce ă» tihni *i  SXLA. aarti 
dixxzaea.a a Ca?-:x.c. p*e-
clac spre Xrw York. asesa Jo- 
laoda Ic.®, ena^soană
ts reaxtxstxA svneje t Ja atrxz&- 
’« la SaBftae. Bapreaezncr aoa*

GcrBra <a Xr» York. «r- 
si rra'-’rt «per .’x oro» a 

tor AapeJn. Sen Fr—rinjo. Loa- 
lnă.e si Corcind Ir.nitl or 
io'tarxLz 3a_e» a plecai n «arre»- 
rvi îeaerci Gheorghe Zimbreștea- 
au

dezlegarea de
si s-a

• Fotbehs tu! 
brazilian Walm- 
Perecra cunoscut 
in întreaga lume 
sub numele de 
D-.di. va _>uca de 
acum înainte in 
Mexic. De cu- 
rind. el a pnmit 

Ia clubul său, Bo- 
txansierat la clubul 

mexican Atlante.

• Echipa de fotbal a R.S. Cehc- 
r'.ovace si-a continuat turneul tn 
Urile Americă Latine, jucind un 
med demonstrativ la San Salva
dor cu formația argentiniani „Cia- 
carita Juniors'. Au cîștigat fol- 
baliștii rehoilnvsd cu 2—1 (1—1)

al Franței
Rădulescu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior, 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, precum 
și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței în 
R.P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

★

țării dv. de astăzi. Am fost 
impresionat de primirea făcu
tă de conducătorii Republicii 
Populare Romîne, și de popu
lație, care mi s-a părut deo
sebit de activă și îndreptată 
către obiectivele vieții mo
deme. Văzind metodele de 
industrializare a Romîniei, am 
avut sentimentul că acestea 
constituie neîndoios în fapt 
un exemplu de felul în care 
o țară își poate orienta dez
voltarea ei economică.

Bucureștiul este un oraș 
foarte frumos și aș dori să re
vin aici într-un anotimp în
sorit. Apreciez că în Romînia 
se simte o tradiție de calitate 
atît în arhitectură, cît și în 
domeniul construcției. Con
strucțiile sînt armonios echi
librate și aceasta impresionea
ză pe vizitatorul care le vede 
pentru prima oară.

------•------ ---------

INFORMA ȚII
PLECAREA TOV. MIHAIL 

PETRI LA ROMA

La invitația guvernului italian, 
marți a plecat spre Roma Mihail 
Petri, ministrul comerțului exte
rior, însoțit de Nicolae Ilieș, se
cretar general în Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, precum și de specialiști. El 
va avea convorbiri cu reprezen
tanți ai cercurilor guvernamen
tale și economice italiene și va 
vizita întreprinderi și instituții.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți Ion Mari
nescu, ministrul industriei meta
lurgice, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Ministerului Comerțului Interior.

Au fost de față ambasadorul 
Italiei la București. Nieeolo Mos
cato și membri ai ambasadei.

golurile marcate de Mrax ș: 
Ksunak.

• Trod-hasa'c coapetitic de 
nab .Capa C .Mame*  va ii iaau- 
gcml jx sflrwaif eratei ttpzi- 
■Eak Aas. eren. . Cx*a  • .Mar
ne*  oe «a anrkwa !*  orgaaaaraa 
otas socemv Caaaa- yaami si 
va reseri erxjpe‘e U»; _-eșteme Gn-

f aS. GJMfa M Coastmdoru.’. 
.-ruaa e~nd a coezBeObei este 
programată peatru itambuci 14 
reirucne.

• Asul atesta, făcătorii noștri
de tenis ie vor fi prezent;
le naseroa^e tnmee si cometitii 
internaționale in tară ș: peste ho
tare In luna mart-e. doi jucători 
remin: vor hsa parte la concursu
rile ce la Cairo și Alexandria, la 
sSrdtal luni: aprilie este progra
mată iuilmrea București — Mos
cova. iar in luna mai. o partici
pare la turneul de la Rolland Gar
ros (Franța). „Cupa orașului 
București*  va reuni Intre 15 și 20 
iunie sportivi din R.S. Cehoslova
că, R.P. Ungară, R.D. Germană. 
R. P. Polonă și R.P. Romînă. Ca
lendarul cuprinde, de asemenea, 
participări la turneul de la Wim
bledon, „Cupa Galea*,  campiona

o
Excursie in Masivul Retezat

suedezului Beng-.- 
și vest-germanulni 

El a

La nivelul exigențelor
cumpărătorului

(Urmare din pag. I)

de încălțăminte nu a întrunit 
condițiile prevăzute de standar
de și de aceea comerțul a respins 
aceste produse. Și asta, pe bună 
dreptate. Au existat cazuri cînd 
încălțămintea livrată de între
prinderi era finisată necoiespun- 
zător (căptușeli pătate, goluri în
tre talpă și toc, pielea era încre
țită, sau pătată etc.). Unele mo
dele de încălțăminte bărbătească 
erau greoaie, depășite de cerințe
le actuale, iar o parte din mo
delele de încălțăminte pentru fe
mei au fost fabricate în alte cu
lori decît cele contractate. încăl
țămintea pentru copii produsă de 
fabrica „Carmen**  din București 
n-a corespuns cerințelor cumpă
rătorilor întrucît fabrica, în loc 
să lupte pentru perfecționarea 
tehnologiei de fabricație, pentru 
realizarea unor modele modeme, 
a mers pe linia reducerii 
consumului specific în dauna ca
lității.

Ridicarea continuă a calității 
produselor constituie un obiectiv 
fundamental al întregii activități 
economice. Pentru anul 1965, mi
nisterul nostru a stabilit un plan 
vast de măsuri astfel încât toate 
produsele fabricate de întreprin
derile noastre să satisfacă exi
gențele cumpărătorilor. S-au pro
iectat și se lucrează la execuția 
unor modele pe formate noi de 
calapoade, modeme și comode.

Cu ajutorul Institutului de cer
cetări pielărie-cauciuc, se lucrea
ză la punerea la punct a tehno
logiilor pentru aplicarea îmbină
rii fețelor in talpă despicată, în
călțăminte tubulară cu rama în
toarsă, încălțăminte tubulară „tip 
ciorap**,  cu talpă cu cusătură 
dublă etc.

Măsurile stabilite de minister 
cuprind și alte obiective. în mo
mentul de față specialiștii mini
sterului analizează acele produse 
care sînt depășite de cerințele 
actuale ale cumpărătorilor și sta
bilesc măsuri pentru înlocuirea 
lor. S-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea activității de creație 
prin punerea la dispoziția creato
rilor a celor mai noi documenta
ții, prin trimiterea lor în călătorii 
de studii în țări cu tradiție în 
industria încălțămintei. Se lucrea
ză, de asemenea, la definitivarea 
și așezarea normelor interne de 
calitate la nivelul unor cerințe 
mai exigente. Direcția generală 
a industriei de pielărie și încăl
țăminte va analiza sistematic, 
prin dispecerii săi și prin comi

siile de calitate, cum se desfă
șoară activitatea pentru punere; 
in practică a acestor măsuri 

Tinerii constituie cea mai mart 
parte a muncitorilor din întreprin 
derile noastre. In activitatea pen 
tru ridicarea permanentă a caii 
tății produselor un sprijin impor 
tant putem primi din partea or 
ganizațiilor U.T.M. Cum ne po 
ajuta organizațiile U.T.M. ? îi 
primul rînd, explicîndu-le tineri 
lor că stă în putința fiecăruia si 
contribuie la îmbunătățirea caii 
tății produselor. Un produs est< 
rezultatul muncii unui întreg co 
lectiv, și pentru a fi bun est» 
necesar ca fiecare operație să fi< 
executată ireproșabil. în între 
prinderile de încălțăminte, opera 
țiile decurg în mod succesiv, ia 
pantoful, pînă devine produs fi 
nit, trece prin mina fiecărui mun
citor.

Organizațiile U.T.M. pot iniți; 
o acțiune de autocontrol perma 
nent din partea tinerilor astfe 
încît nici o piesă, o cărei opera 
ție nu este executată corect, si 
nu intre în ciclul de fabricație
Această acțiune, organizată te 
meinic, ar putea face ca fiecari 
tînăr să devină un exigent con 
trolor al calității produselor noa 
stre.

Principala condiție a realizări 
unor produse de calitate superi 
oară rămîne însă perfecționare: 
continuă a calificării profesional' 
a muncitorilor. în întreprinderii' 
noastre există organizate divers- 
forme de îmbogățire a cunoștin 
țelor profesionale. Organizații! 
U.T.M. ar trebui să explice tine 
rilor că participarea la acest 
forme de pregătire profesional; 
se pune pentru toți tinerii, indi 
ferent de gradul lor de calificare 
Cu cît tinerii vor înțelege ma 
bine acest lucru — iar conduce
rile întreprinderilor vor organiz 
în mod temeinic și diferențiat ri 
dicarea calificării — cu atît con
tribuția lor la îmbunătățirea ca
lității produselor va fi mai sub 
stanțială.

Milioanele de cumpărători dii 
tară și de peste hotare așteapt; 
din partea fabricilor noastre pro 
duse care să le satisfacă în în 
tregime gusturile și exigențele. (? 
stă în putința noastră să satisfa 
cern aceste cerințe. Ministeru 
Industriei Ușoare va urmări si 
îmbunătățească permanent, pi 
toate căile, calitatea produselo 
de încălțăminte în așa fel încî 
de pe poarta fabricilor să nu ias 
decît produse de cea mai bun
calitate.

URMĂRI DIN PAGINA I
Forța 

cuceririlor
uneori zeci de mii de volume, 
circulă astăzi din m:nd în mJnd, 
dînd ocol satului. La Grădiștea, 
tinărul Ion Covache, secretar 
U.T.M. la brigada legumicolă, 
a citit, în cursul anului trecut, 
150 de volume. împărțit, ar veni 
o carte la doud zile, patruzeci 
din aceste cărți, le-am împru
mutat vecinilor, iără sfi mai știe 
bibliotecara" îmi povestea. 
Pe-alde Covache îl cunosc din 
vremea cînd rugeam după ie
puri ți ne legănam pe o crean
gă a cireșului de la vis pînă 
noaptea tîrziu ca să Hm mar
torii ceasului clnd se aprindeau 
luminile departe în orașul 
Brăilei și orizontul se împur
pura paJid, dindu-ne iluzia u- 
nui zbor fantastic de cărăbuși. 
Ai Iui păzeau balta, păzeau e 
un Iei de a vorbi, pentru că de 
fapt, pîndeau în marginea stu
fului pînă se depărtau jitarii și 
se aruncau cu capul la fund 
să prindă un maimuțoi de crap. 
Același Covache, la sfîrșitul a- 
nului trecut, cu prilejul come
morării lui Eminescu, a vorbit 
oamenilor, de pe scena cămi
nului cultural (construcție nouă 
cu o capacitate de patru suie 
de locuri) despre luceafărul 
poeziei romînești.

Bărăganul, ținut al dropiilor, 
iar aitcîndva și al înțelenirii 
(sînt unele locuri prin care 
numai vîntul și perceptorii se 
încumetau să pătrundă) este as
tăzi tara griului, a tractoarelor, 
precum și (ara drumurilor um
brite de plopi. Satele, peste care 
noaptea, coborînd din galaxia 
Bicazului, gonesc în șuvoaie 

herghe/:;/*  de iHovoti. s-es îm
podobit larriM cu finiri de pfop: 
p de tei, iar csse/e (cexoe^sd 
o staristieă a rmoam'ui Sririz. 
pe c'.nd colindam pe marginea 
Dunării sd-su sxiag material 
pentru o carte, czt aflat că nai 
in frecare coartnd. dm trei ca
se, una e nocă>. cu îaqmzataiat 
cioplitura stupului de pridvor 
oltenesc, suplețea vilelor de 
sub munte și coloritul 
ai Woearilor Buradforeyfi.

Vremea lutalui amestecai eu 
bălegar ți Îndesat ai pumnul !n 
patru îngrădituri de nuiele a 
murit. Saltul realizat e saltul 
de la lut — Ia oțel, ciment si 
faianța plăcilor de teracotă. A- 
tit și e deaiuns să înțelegi că 
politica partidului nostru a o- 
perat radical In toate sectoare
le existenței țăranului.

Partidului — cel mai de sea
mă dintre făurarii țării — oa
menii Bărăganului strînți In 
acea zi de ianuarie la căminul 
cultural din Grădiștea, i-au în
chinat cuvinte de poem, rostite 
cu tăria izvorîtă din atitea 
bucurii adunate prin ani și ca 
toată simțirea inimii.

Vorbind, unii au apelat la 
comparații cu trecutul. Un bă- 
trîn, bătînd de-acum șaizeci de 
ani, a povestit cum, înainte de 
război, votînd împotriva unui 
guvern militarist („de ieșit, tot 
ei au ieșit, că urnele erau pline 
cu buletine ștampilate") mai a- 
poi a fost tîrît pînă-n fața con
siliului de război... „că m-am 
ambiționat și i-am înjurat de 
mama focului pe electorali, u- 
nul era perceptor, mi-a luat vi
tele din bătătură la fonciere și 
m-a dat în judecată de-am ră
mas în sapă de lemn. Și se ju
rau c-au să mă înmormînteze cu 
tichie din piele de porc, cum a 
făcut prințul Șuțu cu unul de 
la noi care nu l-a lăsat să trea
că peste pogonul lui cu carele 

de rdmcere peznra boierii din 
SacEreșri vemți ia vfnăioare'.

.’•țcscuruaz aiegeriJor de o- 
d. noard. cu jaikirsri ți polițai 
ecîupati ta coamae xpcr.tie și 
postați prin guri de rod aă-r la- 
tlmprne ca plizse și sare pe na 
știa care seri de partide a*c-zf-  
se țiriaiste și H>enle a fost 
poster'it ca azvadeîe ți expre
siile pline de savoare care sînt 
proprii țăraruilai. Dar mai sruilt 
în treacăt. In tangentă, pentru 
că obiectul principal al acestei 
discuții ți totodată cel mai cap
tivant. a tost acela căruia i a 
dai grai comunistul Gheorghe 
Ene. președintele cooperativei 
agricole de producție din Gră
diștea. „hioi. a spus el, alegin- 
du-vă pe dumneavoastră să r.e 
reprezentări în sfatul țării, a- 
sigurăm conducerea partidului 
și de stat — ți vă rugăm să 
spuneți acest lucru de la tribu
nă — că vom munci pe viitor 
cu forțe înzecite ca să sporim 
producția cerealieră ți anima
lieră, să consolidăm cooperati
va noastră agricolă de produc
ție. Pentru țară, pentru noi, pen
tru copiii noștri*.

Ascultam, ți în clmpie vîntul 
trecea ca un cintec de grea me
lancolie. Lulnd zăpada în căl- 
ciie o arunca peste Întinderile 
în care doarme griul In aștep
tarea acelui ceas magic din 
crucea unei nopți cînd firul Iui, 
săltîndu-se din brazda dezveli
tă se înalță să privească gușa 
ca de porumbel a Iuceaiărului. 
Afară, pentru că pluteau nori 
deși, gonind spre sud pe dea
supra Bărăganului, lumina, a- 
prins înadins sau uitat aprins 
— faptul nu interesează decît 
ca simbol — un bec peste care 
iulgii învălmășiți se adunau în
tr-o mîngîiere de vis. Oa
menii vorbeau. Și dincolo de 
împrejmuiiea căminului cultu
ral, în ograda cooperativei a- 
gricole, împachetate în nisip, a

țipiseră o sută de mii de cio- 
cirîil — așa li se spune pe la 
noi corzilor de viță nobilă, a- 
duse toamna din podgoriile 
Odobeștilor ți ținute peste iar
nă In cuib de nisip ca să lie 
scoase ți plantate, primăvara. 
Ațipite acum, ele vor ii trase 
în lumină spre mijlocul lui 
martie ți oamenii din brigada 
Viticolă le vor îngropa, a doua 
oară. în locul numit Coasta 
Ciulniței iar In mai, asemeni 
păsărilor al căror nume îl poar
tă. se vor ridica să bea răcoare 
din rouă zorilor și peste cițiva 
ani. rinduite pe o suprafață de 
șaizeci de hectare (cîndva locul 
acesta era o volbură de mără
cini. scaieți, rugi de mure) cio- 
cirliile vor arăta soarelui stru
gurii cu boabe de culoarea as
fințitului.

Țăranii satului meu, satelor 
învecinate, țăranii care dau 
plinea ți vinul de viață lungă, 
cum spunea un scriitor de re
nume — ți oricine poposește 
printre ei se simte acasă — îna
intează triumfali spre pragul de 
aur al comunismului, desăvîr- 
tind, prin munca lor harnică, 
socialismul. Votul lor de Ia 7 
Martie va purta mireasma de 
grîu ți de floare de cîmp.

Judecata 
onoarei

U.T.M. și celorlalți cinci tineri 
ca el. Iar tovarășii nu-i menajau.

Vorbea un om cu multă ex
periență, meșterul Alexandru Bă- 
dină :

„Mie mi-ar crăpa obrazul de 
rușine să ajung în situația de a 
fi chemat în fața colectivului 
pentru astfel de abateri. Panait 
este singurul om din secția tur
nătorie, care își mai permite să 
vină cînd vrea, să plece cînd s-a 
„plictisit". Sînt om în vîrstă, dar 
mie nu mi s-a întîmplat nicioda
tă așa ceva, m-aș disprețui ca 
om să ajung să stau acasă, sub 

plapumă, în timp ce alții mun
cesc în locul meu".

„Eu am să mă refer la un alt 
tînăr de aici, la Georgescu, spu
nea și tinărul Alexandru Coman. 
Cînd te uiți la el zici că este în 
stare să mute cea mai grea mași
nă din loc. Dar cînd stai să vor
bești cu el, cînd încerci să anali
zezi o problemă atît de impor
tantă cum este munca lui, îți 
dai seama că ai de-a face cu un 
neserios. Pentru toate greșelile 
pe care le face în muncă, dă vi
na ba pe un șurub, ba pe o piu
liță. Dar noi nu-1 întrebăm acum 
de piulițe. II întrebăm ce gîndeș- 
te el despre muncă, despre viață 
despre îndatoririle pe care le a- 
vem cu toții, ca muncitori. Vrem 
să știm ce gîndește fiindcă pen
tru noi este inexplicabil cum se 
poate să se joace cineva cu a- 
gregatele cu care lucrează, cînd 
se știe că în fiecare mașină, în 
fiecare piesă este investită mun
ca poporului nostru. Noi adunăm 
cu migală, cu grijă, această ave
re — mașinile — sporindu-le și 
îmbunătățindu-le de la an la an. 
Ce poate gîndi, în acest caz, un 
tînăr care-și permite să privească 
cu ușurință munca noastră ?“.

„Am greșit...", a răspuns la a- 
ceste întrebări tînărul Nicolae 
Georgescu.

„Ai greșit ? a intervenit în dis
cuție meșterul Alexandru Stoica. 
Nu cumva și tu, Georgescule, și 
Panait, și Dorobanțu și ceilalți 
trei, încercați să profitați de a- 
tenția și grija cu care îi încon
jurăm noi pe cei tineri ?“.

Meșterul a povestit participan- 
ților la adunare despre anii cînd, 
înainte de 23 August 1944, lucra 
în aceeași uzină, despre condiții
le pe care le aveau și ucenicii 
(care lucrau 16 ore) și muncitorii. 
Ii dădea pe atunci mîna cuiva 
să-și permită a lipsi de la lucru, 
așa cum lipsesc Panait, Georges
cu, Chirițescu sau Dorobanțu...? 
Ii chema cineva pe tineri să le ex
plice că nu este bine să-și piardă 
vremea fără nici un rost, să le 
atragă atenția și să le spună că-și 
fac un rău, lor înșile ? După cî
teva absențe, patronul te zvîrlea 
afară, te mai încondeia și-n căr

țulia de muncă, încât nu te mai 
angaja nimeni. La ușile uzinelor 
așteptau alți zece în locul tău 
ca să găsească un post Iar ti
nerilor, pe vremea aceea nu le 
asigura nimeni nici școală, nici 
haine sau cărți gratuite, cum le 
asigură astăzi statul viitorilor 
muncitori, așa cum le-a asigurat 
și tuturor celor șase tineri, acum 
puși în discuția adunării genera
le U.T.M.

„Priviți uzina noastră 1 spunea 
în continuare meșterul. Astăzi, 
abia dacă mai recunoaște cineva 
ce a fost în trecut pe aici, poate 
după vreun colț oarecare. Spre 
exemplificare, priviți fotografiile 
din albumul uzinei, ca să vă dați 
seama ce era, cum lucram noi, 
ca să înțelegeți mai bine cum 
lucrați voi. Se poate răspunde 
atunci cu ușurința cu care răs
pund Georgescu, Panait sau Chi
rițescu, că „am neglijat", că 
„am uitat" să-mi curăț, să-mi 
îngrijesc agregatele ? Ție ți se 
încredințează o mare responsabi
litate, în fond ți se face o mare 
onoare — onoarea de a lucra 
într-o asemenea uzină — iar tu 
lași mașina să stea, 9 zile într-o 
lună, o mai și strici, iar apoi vii 
și te scuzi că... ai greșit!“.

Marin Mălăieru, Aurel Licher, 
Dumitru Zamfir, Dumitru Presu
ră, Gheorghe Eftimie, numeroși 
muncitori fruntași, meșteri pri- 
cepuți, cu experiență, le-au ară
tat tinerilor că onoarea, prestigiul 
uzinei se cîștigă prin munca fie
căruia, că a lupta pentru onoarea 
uzinei înseamnă a lupta pentru 
propria-ți onoare. Dar a pierde 
vremea prin restaurante, a veni 
amețit la lucru, a nu învăța, asta 
nu înseamnă onoare 1

„Sînt organizate în uzină 11 
cursuri de ridicare a calificării, 
îi sfătuia pe tineri tovarășul Vlad 
Necșulescu, inginer șef al Uzinei 
„Timpuri noi", prezent la adu
nare. Există în uzină oameni cu 
o bogată experiență, există mul
te cărți științifice, tehnice. Să 
învățăm pe toate căile".

Cu căldură a fost primită în
scrierea la cuvînt a unei femei 
în vîrstă, aflată printre partici- 

panți, mama tânărului Nicolae 
Georgescu.

„Aveți dreptate, a spus dînsa. 
I-ați criticat pe cei șase băieți, 
printre care și pe fiul meu, și eu, 
ca mamă, sînt de acord cu cele 
ce i-ați spus fiului meu. El și-a 
format niște păreri greșite despre 
munca, despre obligațiile lui, o 
sâ discut și eu mai mult cu el, 
mă voi îngriji să vină cu regu
laritate la lucru, să-și facă dato
ria de muncitor.

*
Ca și în alte cazuri, când or

ganizațiile U.T.M. își propun să 
dezbată astfel de cazuri, în fața 
tinerilor, adunarea de la Uzinele 
„Timpuri noi" s-a transformat, 
foarte firesc, într-o discuție des
pre problemele eticii socialiste, 
într-o dezbatere asupra marilor 
răspunderi care revin generației 
noastre. A respecta disciplina, 
a folosi cu maximum de randa
ment timpul de lucru, a fi zi de 
zi participant la îndeplinirea 
sarcinilor de producție în uzina 
în care lucrezi, iată nu numai 
niște obligații profesionale, dar 
și cîteva dintre obligațiile morale 
ale generației noastre.

In cel mai tînăr 
cartier al orașului

a avut loc întâlnirea dintre tova
rășul Gabriel Dorofte, candida
tul circumscripției orășenești 149- 
Țiglina cu alegătorii. Reflecțiile 
pe marginea acestui eveniment 
pot începe cu peisajul înconju
rător care este, de fapt, cadrul și 
obiectul discuțiilor. Cartierul e 
complet nou. Sînt, de fapt, două 
cartiere noi: Țiglina I și Țigli- 
na II.

Discuția care a avut loc și-a 
propus să stabilească jaloanele u- 
nei noi creșteri spre frumos a 
cartierelor Țiglina.

— Cartierul abia s-a construit 
— spunea inginerul Mircea Pi
cioruș — rămîne acum să ni-1 
gospodărim bine, să-l facem și 
mai frumos.

Pe ideea aceasta s-a desfășura 
o bună parte a discuțiilor. Acope 
rirea unui șanț, plantarea unoi 
pomi, amenajarea unor spați 
verzi, amplasarea unor noi cen 
tre de deservire a populației dir 
interiorul cartierului, amenaja 
rea unui parc de joacă pentri 
copiii cartierului, alte și alte lu 
cruri menite să întregească înno 
irile din această parte a orașulu 
să contureze mai exact și ma 
deplin dimensiunile unei mar 
realizări, au fost discutate p 
rînd, chibzuite, căutate posibili 
tățile de împlinire.

Mulți dintre cei care au lua 
cuvîntul, muncitori pe șantieru 
combinatului siderurgic și în alti 
întreprinderi ale orașului, ingi 
neri, funcționari, au vorbit des 
pre munca 1‘or, despre hărnici, 
colectivelor de muncă pentru no 
succese în sporirea producției — 
elementul care generează toati 
înnoirile vieții locuitorilor ora 
șului.

— Au fost lansate acum anga 
jamentele în întrecerea socialist 
pe anul 1965 — spunea ingine 
nil Mircea Picioruș. Angajamen 
fele acestea în care se contopes 
și propriile noastre eforturi, sîn 
adeziunea noastră directă la pc 
litica partidului.

— Colectivul de muncitori î 
care lucrez — a spus tînărul A 
lecu Tecuceanu — și-a luat pen 
tru anul acesta angajamente im 
portante în întrecerea socialist; 
Ele sînt traduse în fapte, pri 
munca de fiecare zi. Colectivi: 
nostru este hotărit nu numai s 
le îndeplinească ci să le și depă 
șească, să obțină produse d 
calitate superioară. Primele noa 
stre succese în întrecerea socia 
listă le închinăm alegerilor de 1 
7 Martie pentru că aceste alege: 
vor consolida și mai mult victo 
riile poporului nostru pe drumi 
desăvîrșirii construcției socialist 
în patria noastră.

Despre munca avîntată în pro 
ducție, ca o cinstire adusă eveni 
mentului de la 7 Martie, au vor 
bit, în adunare, și tinerii muncitoi 
Ilie Velicu, Sorin Bondrea ș 
mulți alții.



Concluzia adunării generale a organizației de bază U. T. M.

din cooperativa agricolă de producție Topraisar, regiunea Dobrogea:

■
 a cooperativa agricolă de 

producție din Topraisar, ra
ionul Negru Vodă, de cinci 
ani recoltele de griu, po
rumb și floarea-soarelui, 
producțiile de lapte și lină 
se mențin, constant, la un 

nivel ridicat. In aceeași perioadă, ve
niturile unității se dublează. Averea 
obștească crește de la 171 463 lei la suta 
de hectare, în 1960, la aproape 365 COO 
lei în 1964. A crescut corespunzător va

loarea zilei-muncă. Ultimii 5 ani sî'.t 
pentru această unitate economică anii 
maturității, cind ramurile de producție 
se cristalizează dind profilul definitiv 
al dezvoltării ei ulterioare.

Dar dacă producțiile s-au manțiaat 
an de an ridicate, înseamnă oare că cu 
fost epuizate posibilitățile de sporire 
a lor in continuare? Iată o întrebare 
la care tinerii din Topraisar mi căutat 
răspunsul în recenta adunare generală 
deschisă a organizației U.TJt^ la cart 
au dezbătut și stabilit contribuția lor 
pentru realizarea sarcinilor de plan z-t 
anul 1965, sarcini stabilite ca pațiae zile 
mai înainte, în adunarea generală a ță
ranilor membri ai cooperativei agricole 
de producție. Răspunsul lor a fost pozi
tiv : sînt posibilități de sporire in con
tinuare a recoltelor la hectar, de creș
tere a producției de carne, lapte, KaX

De la ce premize aa plecat tăierii ea 
să ajungă la aceste concluzii ? Ce noi 
rezerve au descoperit 7 în ce constau 
acestea ?

Să le urmărim împreună, așa aon as 
fost ele relevate de dezbaterile ni, a- 
prinse, nu o dată controversate, din e- 
dunarea utemiștilor.

Dorim să dați dovadă de mai multă 
grijă față de respectarea disciplinei so
cialiste a muncii. Majoritatea lucră
rilor ni le bazăm pe vot Intrece- 
ți-vă pentru producții mai mari! 
Respectați-vă cu sfințenie cuvântul dat! 
Not consiliul de conducere, s intern în
credințați că tinerii, antrenați de or
ganizația U.T.M, vor contribui din plin, 
ca și in ceilalți ani, la îndeplinirea pla
nului pe care l-am stabilit acum. Vă 
doresc succes.

Și-au respectat 

cuvintul

prompt inginerqj agronom, tovarășul 
Constantin Munteanu.

— Uitați unde stau rezervele noa
stre...

— Parcă la noi în zootehnie nu-i tot 
la fel ? îi ia vorba Nicolae Mangiurea. 
Sigur, am realizat planul la lapte pe 
cap de vacă furajată; sporurile în 
greutate vie la tineretul taurin, la por
cine au fost mai mari decît cele pla
nificate Veniturile totale realizate în 
sectorul nostru sînt cu 873 000 lei mai 
mari decît cele înscrise în plan. Am 
putea fi liniștiți.. Dar cum să fim li
niștiți cînd tinerii de la grajdul nr. 2 
obțin de la loturile pe care le întrețin 
cu 549 de litri de lapte mai mult pe 
cap de vacă furajată decit cei de la 
grajdul numărul 4 7 Iar Simion 
Tănase. tinăr ca și noi, cel mai 
bun îngrijitor, a realizat cu a- 
proape 600 litri mai mult 7! Cre
deți că-i vreo deosebire intre un lot 
de vaci și altul 7 Niciuna. Dorurile sînt 
■Mfnt Cantitățile de furaje repar
tizate sînt identice. Ba. dacă o luăm 
altfel cei de U grajdul nr. 4 trebuiau 
să obțină producția cea mai mare in 
acest an fv.nccă au avut cele mai 
multe fităr- Si totuși— zic și eu ca 
Ne; ; ce ar fi însemnat dacă toți
rog-earn de ia loturile noastre pro
ducția ree'izată de Tănase 7

— Valcctâcacn pe bază de contract cu 
starul ca 1M3 bectcl.tn de lapte mai 
mult — răspunde cu acerași prtxnțmtu- 
if-*  tov. Ton Opriș. înr-nerul zootehnic. 
Act PrrxricriT'=xri *~s-au  ocțucui aici, 
in noastră Să învățăm de la
frteoașL Ateasa să ne fie angajamen- 
toă — că —— pentzu a a_nznge dta 
armă pe cei care sînt anxa in frunte. 
Si peotru ză tot toie= act= la un loc. 
ia să vedes—

trece, leafa merge... Trebuie să mun
cești cu pasiune, cu interes, să te 
frămînte mereu gîndul: „Oare cum 
pot obține mai mult, prin ce mijloace?-* 
Asta cred eu că este deosebirea princi
pală care v-a separat pe vot de noi.

— Dar, intervine Memet Aci de la 
brigada a Il-a, la voi și biroul organi
zației U.T.M. s-a ocupat cu mai multă a- 
tenție de îngrijitori. Consfătuirile lunare 
voi le-ați ținut regulat. Am auzit că ați 
făcut schimburi de experiență intre 
grajduri, că s-au purtat discuții între 
îngrijitori in care Tănase și ceilalți ca 
el au explicat cum procedează.

— Dar pe voi cine v-a împiedicat să 
faceți schimburi de experiență 7 Că a- 
veți și voi îngrijitori (e adevărat mai 
puțini) care au obținut producții la fel 
ca cei din brigada tatii!—

— Noi 7 Not răspunde încurcat Me
met am lucrat fiecare cum ne-am pri
ceput fiecare la lotul lui. altceva nu 
ne-a interesat Nu vedeți? Și la invă- 
țămintul agrozootehnic cei mai mulți 
absenți tot de la brigada noastră tot_ 

DiseuțnV devin mai aprinse. Repli
cile țâșnesc cm fiecare colț al sălii. Se 
coexretizează propuneri pentru viitorul 
plan de mc-că Se stabilesc pentru vi
itor răspt vrerile ferfmta

Dar să rămînă o sarcină a birourilor 
organizațiilor U.T.M. de brigăzi.

— De acord, confirmă din nou sala.
— In legătură cu aceasta, intervine 

din nou Alexe Mangiurea, se mai con
stată un lucru. Sînt unii tineri care,

stră la realizarea planului unității va 
fi cea care se așteaptă.

— Eu, se ridică Banciu Constantin, îi 
voi ajuta pe cei care lucrează pentru 
prima dată pe aceste mașini să învețe 
cit mai repede.

a ca

De unde protin 

diferentele ?

„Ne așteaptă un an nou de muncă in care 
reali zările lui 1964 vrem să le ampli

ficăm"

„De la ce nivel 

pornim in 1965“
La adunare au fost invitați: pre

ședintele unității, cei doi ingineri, teh
nicienii, brigadierii, șefii de echipe și 
ferme — deci oameni cu experiență. 
Prezența acestor tovarăși la adunarea 
utemiștilor nu-i întîmplătoare. Tinerii 
reprezintă, doar pentru unitate, o parte 
însemnată din forța sa de muncă. Și 
așa cum au subliniat oamenii aceș
tia mai virstnici, la toate rezulta
tele înregistrate acum de situa
țiile statistice, tinerii și-au adus, prin 
muncă neobosită, de zi cu zi, o însem
nată contribuție, oriunde au fost puși 
să lucreze, oriunde era mai mare ne
voie de ei.

Vorbește președintele cooperativei 
agricole de producție, tovarășul Ionuș 
Caiali:

— Cu cele 2 270 kg grîu la hectar, 
3 303 kg porumb, aproape 2 200 kg floa
rea-soarelui, noi ne situăm in rindul 
unităților agricole fruntașe pe raion. 
Producția de lapte pe cap de vacă fu
rajată este cu aproape 200 de litri mai 
mare decit cea realizată în 1963. Am 
obținut cîte 3,120 kg lină de la fiecare 
oaie.

Planul de producție stabilit cu un an 
în urmă a fost depășit în toate com
partimentele. Au crescut simțitor 
cantitățile de produse, sumele de bani 
repartizate la sfîrșitul anului țăranilor 
membri ai cooperativei agricole de pro
ducție ca răsplată pentru zilele-muncă 
efectuate. Aceasta s-a răsfrint, firește, 
în mod corespunzător, asupra nivelului 
lor de trai.

Se poate spune că am avut un an 
rodnic, iar la realizarea acestei rodnicii 
voi, cei tineri, ați adus o contribuție 
însemnată. Cînd conducerea unității sau 
a brigăzilor a făcut apel la voi, ați răs
puns din toată inima — da! E meritul 
vostru. Puteți fi mîndri de asta !

Ne așteaptă un an nou de muncă, în 
care realizările lui 1964 vrem să le am
plificăm. Dar, pămîntul nu-1 putem în
tinde. Putem însă să-l facem mai pro
ductiv, să-i smulgem recolte mai mart 
Pentru asta este nevoie să fie îngră
șat. Și cine poate face treaba a- 
ceasta mai bine decît voi cei tineri ?! 
Producțiile sporite depind, apoi, de 
munca pe care o desfășurați în conti
nuare la semănat, întreținerea culturi
lor, la recoltat. Vom avea nevoie de 
oameni, care să lucreze pe semănători, 
pe combine, pe autocamioane și atelaje.

Invățați să lucrați pămîntul, să în
grijiți animalele. Din rîndul vostru, 
Constantin Sălănescu, Resat Genazi, 
Cornelia Nan, Emin Aii, Simion Tănase 
și alții, recunoscuți pentru sîrguința 
lor, fac lucrări de calitate, iar acolo 
unde au muncit au obținut rezultate cu 
mult mai mari decît media pe unitate. 
Urmați-le exemplul, învățați de la ei. 
Numai așa rezultatele voastre se vor 
ridica la nivelul fruntașilor.

In sectorul zootehnic, numărul total 
al bovinelor va ajunge în acest an la 
870 de capete, din care numai vaci 
pentru lapte vor fi peste 300. Vom creș
te în 1965 circa 45 000 de păsări. Vom 
avea nevoie de un număr mai mare de 
îngrijitori în acest sector. Sîntem con
vinși că, așa cum a procedat și pînă 
acum, organizația U.T.M. va recoman
da tineri corespunzători care să mun
cească în sectorul zootehnic.

ta*

parte din tineri au lucrat 
unitatea avea mai mare

Punct de reper: „Producțiile mari stau în mîinile noastre'

„Să nu-ți fie 

indiferent cum 

lucrează țecinul!"

Ce si-a notat 

secretarul U.T.M.

CseneLa Nac. mr Ai. tawt AX Ma- 
« VX-r-aru s. tat-tolr. es. as

pce Uczta Dar Atost de e. ia

mir. de jr:—~ă tadiane za «tuau. bo

S-au făcut multe alte calcule, nu
meroase propuneri. In carnetul său, 
Constantin Adam, secretarul comitetu
lui U.TM. și-a notat multe propuneri 
ale tinerilor. Unele țin de stilul de 
muncă a comitetului U.TM. JS-a con
statat — se spunea în adunare — că 
atunci cînd comitetul U.TJ4. a inter
venit imediat, lucrurile s-au îndreptat*.  
In sectorul creșterii tineretului taurin, 
AII Gheldi realiza sporuri miri in greu
tatea vițeilor. Cauza provenea dintr-o 
tngrijre necorespunzătoare. din neres- 
pectarea programului de grajd. El a 
fost pus in discuția orga-zaț:ei U.TM. 
pe brigadă A fost enbeat I s-au ară
tat fără mena.amento lipsurile. S-a 
mai supărat. De, critica ustură. Dar, in 
scurt timp l-a ajuns din urmă pe 
Arnc; Saragiali. fruntașul sectorului. 
Critica făcută ia timp a avut efect. La 
fel s-a procedat șa cu Ficrica Blaus și 
ca CceĂantcn Nistru, care la recoltat 
lăsau porumb pe rind. Discutați într-o 
adunare operativă, chiar acolo Ia cimp, 
care n-a avat dectt arest panct la or
dinea de zu s-au îndreptat. Dar. pe 
drept eirvint. se sublmia in adunare, de 
ce sa s-a procedat la fel și în celelalte 
cazuri 7 De ce nu s-a pas niciodată în 
toeatia otgan»ției U.TM. manca ti- 
tertlor dm brigada a Il-a zootehnică 7 
De ce nu s-a intervenit Ia brigada a 
U-a de timp, cînd tinerii de aici nu

ta -mă- Să-i a rute să se rtoee 1a m- 
-.eiul loc. Să facem asta mcepczd da
mâne.

Se spunea că avem de la
p 4030 de tone gmxx de pil Ar

mai cărat noi și pini dar când
și cind. Și martie se apropie. Să trecem 
de mi-ne toți la această treabă. Să o 
terminăm pisă nu vine priasăvara. Și 
cele 2 000 de tone de piatră pentru dru
mul ce duce la sectorul zootehnic să le 
ducem tot noi tinerii, acum iama, că 
prea multe alte treburi tot nu avem ce 
face lima asta.

_—ri* . doc seama fă. ce fapt.
arfcr -rf peeg^dxii mîerestfiih generai 

amti-xr cooperativei. lo- 
KK te. șcrpziuî ier interes. Fiindcă. o 
i4r.£ia> mai mi-că de produse recol
tară. hiraji A • valoare mai mică a 
riJes-d-cxă. Și, la urma urmei, e vorba

<Brfp*;ne î socialirie

— Cked. intervine dia nou Ioana 
eâ rerespeetarea de către unii

- ■ regufilor agrotehnice prevme 
< to fa1 perl că ei mi le runosc. Ov 
st je cunoască, cind la cursurile In- 

-ihu agrozootehnic o zi vin și 
îrri su?! Muselem Eliaz a obținui 

uz ecmpe ca 4 234 kg porumb boabe la 
pe M de hectare. Dar băieții, 

feoeie im această echipă nelrpeiti 
de ia teeriu Lucrările făcute de ei tot 
îtr*  tos- Si n-a existat măcar o zi in

aă fi abeentat de la lucra, • —j '—- 
că a fost primăvară, vară sau

acecca nevoie de ca.—er . 

tomărtc aă retra-j-.-ă— mndurv-u 7 
®eec pe sesăsătoct șf a?b J5 pe csm-

AtoeL

-De unce provin diferentele V Să calcu
lăm!"

»u făcut rărituî porumbului manual 7 
Da, la multe din lipsurile arătate în 
această seară are și el. secretarul, par
tea lui de vină. Dar a învățat multe 
lucruri care-i vor fi de folos în coor
donarea pe mai departe a activității 
tcga-: rație: de bază U.TM.

*
A fost o adunare interesantă, de lu

cru. Tinerii au stabili: măsuri concreta 
prin infăprmrea cărora va spori contri
buția Ier Ia creșterea producției. Multe 
din ele au fon înscrise in angajamentul 
aprobat ta unanimitate de adunare 
«publicat ta această pagină). Rămine 
ca aceste angajamente să devină fapte. 
S_ cosa de-a doua zi s-a trecut la trea
că așa cum s-a stabilit, nu e nici o în
doială că utemiștu. toți tinerii țărani 
tccperatori, se vor ține de cuvânt

fruntașii!

— De 5 ani — spunea Gani Nejme- 
din, ș<if de echipă la brigada I, la po
rumb ne învârtim în jurul unor can
tități de 3 000—3 400 kg la hectar. Să 
fie tot ce poate da pămîntul unității 
noastre 7 Eu nu sînt de această părere. 
Tovarășul președinte arăta că în 1964 
am obținut 3 303 kg porumb boabe la 
hectar. Nu este o producție slabă. In 
același timp insă, și pe aceleași terenuri, 
brigada noastră obține de pe 254 de 
hectare 3 476 kg la hectar. Dar chiar 
la brigada noastră s-a făcut totul 7 Nici 
pe departe. Echipa lui Muselem Eliaz 
obține 3 932 kg la hectar, iar pe 36 de 
hectare 4 234 kg. A avut Muselem con
diții mai bune ? Da de unde ! Același 
pămînt, aceleași ploi au udat terenurile 
și într-o parte și în alta. Ce-ar fi în
semnat dacă toate echipele ar fi obținut 
aceeași producție ca și Muselem ?

— Am fi recoltat cu 32 de vagoane 
de porumb mai mult — răspunde

ținerea curățeniei în grajd, ca și nedis- 
tribuirea în hrana animalelor a unor 
sortimente cum ar fi concentrate, fî- 
nuri și chiar suculente. Toate acestea 
s-au întîmplat la brigada a Il-a. Dar 
asta nu-i totul. In brigada I din sec
torul zootehnic, s-a avut grijă să nu 
lipsească din hrana animalelor sărurile 
minerale, în vreme ce la brigada a Il-a 
vacile primeau creta furajeră cînd și 
cînd...

— ...Cînd își aduceau aminte, se aude 
o voce.

— ...Apoi, la grajdul nr. 2, acolo unde 
s-au obținut cele mai ridicate producții, 
după mai multe încercări, cocenii, pa
iele, restul grosierelor s-au administrat 
numai saramurate. Vacile le-au mîncat 
cu plăcere, consumîndu-le pe toate. Voi, 
la brigada a Il-a, le-ați pus în iesle așa 
cum le-ați luat dip clăi. Aproape așa 
le-ați și ridicat apoi din iesle, că va
cile au mîncat numai frunzele. Vezi, 
asta este ! Muncind în zootehnie, nu te 
achiți doar de o grijă. Ai venit la 5, ai 
făcut ce spune în program și apoi 
pleci la o altă oră fixă. Ziua

Cind „trebuie", 

nu cind „vreau"
— Amintea cineva la început — 

spune Constantin Munteanu, inginerul 
agronom al unității — despre inițiati
vele birourilor organizațiilor U.T.M. de 
brigăzi în campania de recoltare a 
griului și la însilozarea furajelor. 
Intr-adevăr, recoltarea cerealelor este 
o chestiune de zile, uneori de ore. 
Timpul în aceste zile se măsoară în 
boabe. In plus, sau minus — după caz. 
In cele două situații am cîștigat. In al
tele, însă, nu. Vă amintiți 7 Am avut 
70 de hectare cu mazăre. Recoltatul s-a 
făcut ziua. In timpul zilei, vara, tem
peratura este ridicată. Mazărea se scu
tură la recoltat. Pe puțin, în 1964, nu
mai din modul greșit în care am făcut 
recoltatul am pierdut 10—15 la sută din 
producție. Deci, la fiecare 1 000 de kg, 
noi am pierdut 150 de kg. Agrotehnica 
recomandă ca recoltatul mazării să se 
facă numai dimineața, pe rouă, și noap
tea. In aceste condiții pierderile sînt 
minime. Iată, deci, o altă direcție spre 
care trebuie să ne îndreptăm atenția. 
Anul acesta, vom cultiva 50 de hectare 
cu mazăre. Ce ziceți, vom putea orga
niza recoltatul așa cum scrie la carte?

— Da ! răspunde toată sala.
— Eu zic, intervine Ioana Pețre, să- 

trecem acest lucru în planul nostru de 
măsuri. Sigur, nu putem recomanda a- 
cum tinerii care vor forma echipele. 
Depinde de situația existentă atunci,

Arf»o<* ee peae*to  cescisaă « arpauuaxiei de bază U.TM. din coo- 
pe-zz^u tgneoCt ce pmducse Topreucr, dezbătind sarcinile ce revin 
■ nr ii . cxcu-r- tzneruor țărsm cooperatori pentru înfăptuirea pla- 
•vkx; vtiic. pe cxul 1M5 ri c misurUor stabilite de organizația de 
perne » eeasahet de eendaeere, c subUstiat necesitatea intensificării 
-VEtcu polmce pent-v. z se cjvpi-c p-c-tw.pc-ea ci ce c> la lacra a tatre- 
ffvxc Own Hxărtrea âteapizssei socialiste in fiecare brigadă, în fiecare 
ectzpi. geae—zlizcrea operatoă s experienței înaintate.

Pe baze cnoașteră prealabile a necesităților producției și finind 
aeana de propaaeriie jdeate de partiefpanții la cutrint, adunarea gene
rali t ttebCzz ea tineru sd aducă o contribuție deosebită la înfăptuirea 
«or —-Li—. r. criium de mare importanță economică. Astfel:

a Tuserii ver participa la transportul și încorporarea în sol a întregii 
caatitAti de îngrășăminte organice — 4 t2t) de tone.

• Var tu parte efectiv ta administrarea faxiali a celor 165 de tone 
tagrâșMtoie chimice

a întreaga cantitate <2 9M de tone) de piatră necesară amenajării 
«acelei de ta sediul cooperativei agricole de producție, la sectorul zooteh
nie, m n transportată eu forțele tineretului, pînă la 1 martie, prin ac
țiuni de muncă patriotică.

a Pentru a contribui ta realizarea insămînțării culturilor de primă
vară ta un nivel agrotehnic corespunzător, organizația U.T.M. va reco
manda consiliului de conducere U lucreze pe semănători șapte tineri 
dintre cei mai buni cunoscători ai agrotehnicii.

• Pentru a lucra pe combine, vor fi recomandați 35 de tineri.
a în vederea realizării și depășirii sarcinilor de plan, tinerii vor 

participa ta executarea răritului manual și vor efectua ori cîte prașiie va 
fi nevoie Ia culturile prăsitoare

a în sectorul zootehnic, organizația U.T.M. va recomanda și pregăti 
numărul de tineri necesari, cerați de dezvoltarea în continuare a ferme
lor de animale; ei vor fi ajutați să cunoască și să respecte cu strictețe 
recomandările zootehniei cu privire Ia montă, fătări și incubație.

n o atenție deosebită va fi acordată creșterii tineretului taurin prin 
îngrijirea și pregătirea corespunzătoare a vacilor și junincilor pentru 
tătare; se va respecta repausul mamar, hrănirea animalelor si plimbarea 
lor zilnică.

• Pentru a se obține animale valoroase, vițeii vor fi îngrijiți și fu
rajați diferențiat, în funcție de destinație, chiar din primele zile de la 
tătare.

• Prezența la învățămîntul agrozootehnic va fi de 100 la sută.
• înaintea fiecărei campanii agricole, se vor organiza adunări gene

rale deschise cu toți tinerii, la care vor fi invitați președintele unității, 
inginerii și brigadierii care vor explica pe larg importanța fiecărei lu 
crări, modul de executare, acțiunile mai importante spre care trebuie, în 
primul rind, îndreptată atenția.

• Comitetul U.T.M. va sprijini organizațiile U.T.M. pe brigăzi pentru 
a organiza cîț mai bine cunoașterea și generalizarea experienței înaintate 
și pentru a discuta imediat în adunări generale operative, Ia cîrnp, sau ia 
ferme, abaterile de Ia disciplina socialistă.

. • Organizația U.T.M. va iniția cu tinerii acțiuni de înfrumusețare a 
sediului unității și sectorului zootehnic.

Pagină realizată de : V. BARAC și I. ȘERBU 
Fotografii de I. CUCU



S.U.A. In ultimele trei săp- 
tămîni, aproximativ 3 000 de 
negri au fost arestafi în sta
tul Alabama, în timp ce 
manifestau pașnic pentru 
a-și cere dreptul de a fi în
registrat! în listele de ale
gători. în fotografie : sute de 
negri în spatele gardului de 
sîrmă al închisorii Perry 

County

Polo: U.P-I.

Proteste în legătură cu acțiunile
agresive împotriva R.D. Vietnam

din viata tineretului lumii
Pregătiri pentru Alger

A L

Propuneri pentru
normalizarea

activității 0. N. U.
NEW YORK 9 țAgerpres). — 
Agenția TASS transmite că la 

Națiunile Unite s-a aflat din sur
se sigure că delegația sovietică, 
a prezentat noi propuneri în
dreptate spre normalizarea cît 
mai grabnică a activității Adună
rii Generale.

Planul sovietic, remis secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
de reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., N. T. Fedo
renko, prevede ca Adunarea Ge
nerală să formeze un comitet 
special sub conducerea președin
telui Adunării Generale compus 
din următoarele state: Afganis
tan, Algeria, Republica Arabă U- 
nită, Birmania, Marea Britanie, 
Canada, Chile, Cehoslovacia, 
Franța, India, Italia, Mali, Me
xic, Polonia, Romînia, S.U.A., Un
garia și U.R.S.S. Adunarea Ge
nerală să încredințeze acestui 
comitet studierea cuprinzătoare 
a întregii probleme privind ope
rațiunile O.N.U. pentru menți
nerea păcii și a problemei căilor 
de înlăturare a actualelor greu
tăți financiare ale Organizației 
Națiunilor Unite. Totodată, A- 
dunarea Generală va ruga pe se
cretarul general să acorde tot 
sprijinul comitetului special, in
clusiv pe calea organizării de con
sultări corespunzătoare. Planul 
prevede, de asemenea, ca Adu
narea Generală să propună co
mitetului special să prezinte cît 
mai curînd posibil un raport A- 
dunării Generale.

PE SCURT
DELHI — Primul ministru al 

Franței, Georges Pompidou, care 
face o vizită oficială în India a 
avut convorbiri cu primul mini
stru indian Lal Bahadur Shastri. 
Observatorii politici apreciază că 
cei doi oameni de stat au făcut 
un schimb de păreri privind in
tensificarea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări și a- 
supra situației din sud-estul 
Asiei.

BRUXELLES. — Marți au în
ceput la Bruxelles tratativele din
tre Nigeria și Comisia Pieței co
mune, privind asocierea acestei 
țări la C.E.E. După cum se știe, 
tratative asupra acestei probleme 
au mai avut loc în iulie și octom
brie 1964, fără a se ajunge însă 
Ia vreun rezultat.

ACCRA. —■ Un tribunal special 
din Accra a condamnat luni la 
pedeapsa capitală cinci persoane, 
printre care doi foști miniștri — 
Ako Adj ei (afacerile externe) și 
Tawpa Adamafio (informații) — 
acuzați de trădare. Cei cinci con
damnați au pus Ia cale tentativa 
de asasinare a președintelui Re
publicii Ghana, Kwame Nkrumah, 
în august 1962, și au organizat un 
atentat Ia Accra, care s-a soldat 
cu mai multe persoane ucise și 
altele rănite.

ROMA. — Giuseppe Dozza, 
membru al Partidului Comunist 
Italian, a fost ales pentru a cin- 
cea oară primar al orașului Bo
logna. Dozza îndeplinește această 
funcție fără întrerupere de la e- 
liberarea Italiei, adică de 20 de 
ani, cîștigîndu-și stima și popu
laritatea în rîndul cetățenilor. Din 
totalul de 40 de consilieri comu
nali, 33 au votat pentru realege
rea lui Dozza.

BONN. — Intr-un interviu ra
diotelevizat, ministrul vest-ger- 
man al justiției, E. Bucher, s-a 
pronunțat din nou în favoarea 
prescrierii crimelor săvîrșite de 
fasciști în perioada celui de-al 
doilea război mondial. Ministrul 
de justiție vest-german a lăsat să 
se înțeleagă că dacă hotărîrea gu
vernului în această problemă nu

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
la Moscova a fost dată publicită
ții declarația guvernului sovietic 
referitoare la acțiunile agresive 
ale S.U.A. împotriva Republicii 
Democrate Vietnam. In declara
ție se arată că incursiunile for
țelor armate americane asupra 
localităților din R. D. Vietnam 
„provoacă mînia și reprobarea 
hotărîtă a poporului sovietic ca 
și a tuturor popoarelor".

„Guvernul sovietic a avertizat 
deja cercurile conducătoare din 
S.U.A. împotriva încercărilor de 
a atenta la suveranitatea țării so
cialiste frățești — R. D. Vietnam 
— în speranța că Washingtonul 
va aprecia cu realism cuvenit si
tuația care se creează în peninsu
la Indochina"... „Uniunea Sovieti
că s-a pronunțat în mod constant 
și se pronunță pentru stabilirea de 
relații normale cu S.U.A., pen
tru îmbunătățirea lor. Dar dez
voltarea relațiilor este un proces 
reciproc, care nu permite inter
pretări diferite. Acest proces este 
incompatibil cu manifestări a- 
gresive în politică, în stare să a- 
nuteze unele acțiuni întreprinse 
în interesele îmbunătățirii relați
ilor sovieto-americane".

După ce arată că guvernul so
vietic sprijină cu fermitate de
clarația guvernului R. D. Vietnam 
din 8 februarie, declarația sovie
tică subliniază că „Poporul Viet
namului de sud duce o luptă 
dreaptă, grea împotriva interven
ției străine. El luptă pentru eli
berarea națională și o va cuceri".

In încheierea declarației se 
spune : „In fața acțiunilor men
ționate ale S.U.A., Uniunea So
vietică va fi nevoită împreună cu 
aliații și prietenii săi, să ia noi 
măsuri pentru apărarea securită
ții și întărirea capacității de apă
rare a R. D. Vietnam".

PEKIN 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China 
Nouă la Pekin a fost dată publi
cității declarația guvernului R. P. 
Chineze cu privire la acțiunea 
Statelor Unite de a extinde răz
boiul dincolo de Vietnamul de 
sud. După ce se arată că unită
țile forțelor aeriene ai'e S.U.A. au 
bombardat și mitraliat în repe
tate rînduri orașe și sate pașnice 
din R. D. Vietnam, declarația 
sprijină cu fermitate poziția ex
primată la 8 februarie de guver
nul R. D. Vietnam și condamnă 
cu hotărîre acțiunea Statelor 
Unite de extindere a războiului 
din Vietnamul de sud.

Declarația respinge afirmațiile 
guvernului S.U.A. că acesta „nu 
dorește să extindă războiul din
colo de limitele Vietnamului de 
sud, că ultima lui acțiune nu 
constituie decît o acțiune de re
presalii și că numai de R. D. 
Vietnam depinde dacă războiul 
va fi lărgit sau nu... De fapt, 
Statele Unite au și pornit pe ca
lea extinderii războiului dincolo 
de limitele Vietnamului de sud. 
întrebarea care se pune acum 
este dacă S.U.A. vor continua

elegramele transmise 
de agențiile de pre
să occidentale anun
ță că în cadrul ac
tualei sesiuni a Co
mitetului executiv al 
Organizației Inter

naționale a Cafelei (I.C.O.) ale 
cărei lucrări se desfășoară la Lon
dra s-a căzut de acord în princi
piu asupra unei reduceri a cote
lor de export la cafea.

Creat în urmă cu aproape trei 
ani, acest organism cuprinde 59 
de țări din care 36 producătoare 
de cafea și 23 de țări consuma
toare. Organizația internațională 
a cafelei, conform convenției ra
tificată la înființare, are scopul 
de a reglementa problema cote
lor, adică a cantităților de cafea 
pe care fiecare țară exportatoare 
o poate vinde în străinătate, pre
cum și stabilirea prețurilor pe 
piața mondială de cafea. Comite
tul, care are funcția de organ e- 
xecutiv, este compus din 14_ mem
bri din care 7 reprezintă intere
sele țărilor exportatoare, iar 7 re
prezintă interesul țărilor impor
tatoare.

Apariția unor noi state produ-

sau nu să meargă pe această 
cale. Acest lucru nu depinde de 
altcineva, ci exclusiv de guver
nul S.U.A. însuși".

Republica Populară Chineză — 
se arată în încheierea declarației 
— este semnatara acordurilor de 
la Geneva din 1954. China și 
Vietnamul sînt vecini apropiați... 
O agresiune a Statelor Unite îm
potriva R. D. Vietnam înseamnă 
o agresiune și împotriva R. P. 
Chineze. Poporul chinez nu va 
sta, cu siguranță, cu brațele în
crucișate. Eî este bine pregătit în 
această privință. Guvernul R. P. 
Chineze adresează un apel tutu
ror țărilor și popoarelor iubitoare 
de pace din lume să se unească 
și să ia toate măsurile posibile 
pentru a sprijini și ajuta poporul 
vietnamez în lupta sa dreaptă".

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
O serie de membri ai Congresu
lui american au criticat acțiunea 
de bombardare a teritoriului Re
publicii Democrate Vietnam de 
către aviația Statelor Unite. Se
natorul democrat Wayne Morse 
a declarat că acțiunea întreprinsă 
împotriva Vietnamului de nord 
reprezintă „o pagină neagră în 
cartea istoriei americane". Sena
torul democrat Ernest Gruening 
a afirmat la rîndul său că Statele 
Unite nu au ce căuta în Vietna
mul de sud, iar chestiunea răz
boiului în această regiune tre
buie rezolvată la masa tratative
lor. „Cu cât mai repede, cu atit 
mai bine" — a adăugat eh Pe de 
altă parte, John Lindsay, mem
bru al Camerei Reprezentanților 
a cerut președintelui Johnson să 
întreprindă măsuri pentru ca 
„tristul război din Vietnamul de 
sud să nu se transforme într-un 
conflict armat global".

ROMA 9 (Agerpres). — La 
Roma au avut loc două manifes
tații de mare amploare sub lo
zinca „Jos mîinile de pe Viet
nam !“, participanții făcînd apel 
la populație să-și exprime pro
testul împotriva agresiunii împo
triva R .D. Vietnam. Problema a 
fost discutată și în parlament, în 
urma prezentării a două inter
pelări de către deputății din 
Partidul Comunist Italian și din 
Partidul Socialist Italian al Uni
tății Proletare. în ambele inter
pelări se condamnă actul agresiv 
al Statelor Unite și se cere gu
vernului italian să ia atitudine 
pentru respectarea convențiilor 
de la Geneva. în aceeași zi, Parti
dul Comunist Italian a dat pu
blicității o declarație, în care 
condamnă agresiunea întreprinsă 
împotriva R. D. Vietnam.

COPENHAGA 9 (Agerpres). — 
In capitala daneză a avut loc o 
puternică demonstrație de pro
test împotriva acțiunii agresive 
întreprinsă de aviația americană 
asupra teritoriul'ui R. D. Vietnam. 
Manifestanții purtau pancarte pe 
care era scris : „Să fie oprită ac
țiunea criminală din Vietnam".

e-au sosit în redac
ție, din Alger, pri
mele numere ale 
Buletinului de infor
mații editat de Co
misia permanentă a 
Comitetului interna

țional de pregătire a celui de al 
IX-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru Soli
daritate, Pace și Prietenie. Am 
desprins pentru cititorii noștri o 
serie de știri, de date, care vor
besc despre ecoul întîlnirii tine
rești ce urmează să se desfășoare 
în vara acestui an la Alger, des
pre pregătirile ce se fac în vede
rea Festivalului.

Aflăm astfel că în Franța mai 
multe organizații de tineret par
ticipă la pregătirile pentru Festi
val. Din Comitetul francez de 
pregătire fac parte 13 organiza
ții printre care Uniunea Naționa
lă a Studenților Francezi 
(U.N.E.F.), Uniunea tinerelor fete 
din Franța, Comitetul francez al 
cinematografului pentru tineret. 
Federația Asociațiilor culturale 
de răspîndire a muzicii, Uniunea 
Tineretului Agrar din Franța, 
Uniunea Tineretului Comunist, 
tineretul armean din Franța. Ca 
observatori participă 8 organiza
ții printre care Federația teatru
lui universitar, Federația muzi
cală populară, Comitetul pentru 
relațiile internaționale ale tinere
tului și studenților francezi, Uni
unea Marilor Școli, Liga france
ză a învățămîntului.

O scrisoare dm Sidney arată 
că a fost constituit comitetul pro
vizoriu australian de pregătire a 
Festivalului, comitet din care fac 
parte „reprezentanți ai tinerilor 
muncitori, ai mișcării sindicale, 
ai principalelor organizații politi
ce, culturale și religioase de ti
neret precum și personalități ale 
vieții culturale și sportive". Co
mitetul a pornit la o actidtcte 
de popularizare a Festivalului de 
la Alger.

Comitete de pregătire a Festi
valului au fost constituite, de a- 
semenea, în Statele Unite, Suedia. 
Elveția.

UGER 1965
Din Maroc se anunță că cel 

de al III-lea Congres al Uniunii 
Marocane a Tineretului Democrat 
a Loterii ca, m scopul participării 
mai active a întregii organizații 
la pregătirile pentru Festival, să 
fie constituite „comisii ale Festi
valului" pe scară provincială. A- 
ceste comisii cor populariza larg 
ideile Festivalului și se vor ocu
pa cu pregătirea delegațiilor pro- 
’.inciale, astfel incit delegația na
țională marocană să se prezinte 
ăt mâ prestigios și mai activ la 
intilnirea tinereții de la Alger.

Intr-o scrisoare adresată Comi
siei permanente a Comitetului 
international de pregătire, Tine
retul Mișcării Populare de Elibe
rare din Angola (l.M.P.LA.) sa
lută cu căldură Festivalul și-și 
exprimă hotărîrea de a contribui 
la succesul acestuia.

Comitetul director al Mișcării 
Panafricane a Studenților și-a a- 
firmat, la rîndul său, sprijinul de
plin pentru Festivalul de la Alger. 
Comitetul a adresat un apel tine
retului și studenților din Africa 
chermnd la constituirea de comi
tete nationale de pregătire a 
Festivaisdssi și la desfășurarea u- 
nei susținute popularizări a sco
purilor și conținutului acestei 
mpertenie manifestări interna- 
ticmaie a tinerei generații.

O dată cu știrile vădind inte- 
resssi pentru cei de-al IX-lea 
Festivei Mondial al Tineretului 
și Studenților, au sosit la Comi
tetul internațional de pregătire și 
primele informații pricind parti- 
esperea efectivă a unor persona
lități sau formații artistice la ma- I

nifestările de la Alger. Astfel, 
intr-o scrisoare trimisă de Comi
tetul francez de inițiativă se ara
tă că artiști renumiți și cunoscute 
ansambluri din Franța cor lua 
parte la Festival. Printre aceștia 
se numără cintărețul de faimă 
mondială Gilbert Becaud, cintă
rețul de muzic-holl Jean F err at, 
laureat al marelui premiu al dis
cului francez, renumitul ansam
blu folcloric de balet Etarki, an
samblul Georges Joucin, una din 
cele mai bune orchestre din 
Franța. Grupul artistic al tinere
tului francez ca mai cuprinde 
maeștri ai mimicii și ai teatrului 
de marionete.

Despre preocuparea pentru 
pregătirea unui program artistic 
cit mai variat care să slujească 
cunoașterii reciproce a valorilor 
cultural-artistice, vorbește și fap
tul că din diverse țări sosesc la 
Comitetul internațional de pregă
tire propuneri și sugestii în acest 
sens. Semnalăm, de pildă, su
gestiile făcute de comitetul pro
vizoriu australian de pregătire a 
Festivalului pricind includerea în 
program a unui festival interna
țional de muzică folclorică.

Pcrsccuțîi impotma
studenților din Ecuador

Dificultăți pe

cotoare, marea variație a volumu
lui exportului și a consumului de 
cafea de la un an la altul, a fă
cut ca prețul acestui produs (care 
pentru unele țări africane și la- 
tino-americane reprezintă sursa 
principală a valutei forte în ve
derea achiziționării de utilaj in
dustrial) să sufere modificări im
portante. Pentru combaterea ten
dinței de scădere a prețurilor, la 
sfîrșitul lui ianuarie, reprezentanți 
ai 28 de țări producătoare de 
cafea din Africa și America La
tină s-au intîlnit la Paris. Cu a- 
cest prilej s-a propus să se re
comande Comitetului executiv al 
I.C.O. „reducerea imediată cu 5 
la sută a cotelor de export în 
vederea menținerii actualului ni
vel al prețurilor de cafea pe pia
ța mondială".

Sesiunea Comitetului executiv 
a luat în discuție recomandarea 
grupurilor de țări producătoare 
ajungîndu-se la un acord de prin-

reva foamei declara
tă luni de tinerii de
ținuți politici ecua- 
donexii întemnițați 
in închistarea „Gar
cia Moreno" din 
Quito, atrage din

nou atenția asupra persecuțiilor 
la care este supus tineretul de
mocrat din această țară. Majori
tatea acestor deținuți, unii din ei 
fruntași ai organizațiilor studen
țești, au fost închiși după o de
monstrație antiguvernamentală 
care a avut loc cu cîteva zile în 
urmă în capitala țării. Ca motiv 
al arestării lor a fost folosită for
mula des uzitată în țările unde la 
conducere se află o dictatură mi
litară: „agitație și subversiune".

In realitate, în seara zilei de 
29 ianuarie, sute de studenți s-au 
revărsat pe străzile capitalei, în- 
dreptîndu-se într-o puternică 
manifestație către palatul prezi
dențial. Garda palatului și poliția 
au încercat să împrăștie pe de-

ultima manifestație, stu-

V. U.

Atena:

Succesele forțelor democratice
in alegerile municipale

. arți dimineață s-au dat pu- 
lYj blicității la Atena rezulta- 

■‘-'-L fele alegerilor municipale, 
care au avut loc duminică în 16 
municipalități nou create în urma 
unor reorganizări administrative. 

Au fost aleși în posturile de 
primari 12 candidați ai partidu
lui Uniunea de Centru, doi apar- 
ținînd partidului E.D.A. și doi ai 
partidului de dreapta — E.R.E.

In șase din cele 16 municipali
tăți, organizațiile locale ale par
tidelor Uniunea de centru și 
E.D.A. au prezentat liste comune 
de candidați, E.D.A. sprijinind

piața cafelei
cipiu, urnind ca după 15 februa
rie Comitetul să se întrunească 
din nou pentru a discuta moda
litățile de aplicare a acestei mă
suri. Pînă atunci o comisie for
mată din specialiști va încerca să 
elaboreze proiectul unui sistem 
de cote mai flexibil ca apoi de
finitivarea proiectelor să fie pre
zentată viitoarei sesiuni care va 
acea loc între 11 și 19 martie la 
Londra.

La actuala sesiune sînt propu
se a fi discutate și alte probleme 
cum sînt: refuzul Congresului 
S.U.A. de a aproba acordul inter
național al cafelei — acord rati
ficat de toate parlamentele state
lor aderente (S.U.A. importă mai 
mult de jumătate din exporturile 
mondiale de cafea), cererile de 
mărire a cotelor de export pentru 
unele țări producătoare, „certifi
catele de origină" etc.

candidaturile reprezentanților 
centrului.

Ziarul „ANGHl" subliniază că 
acolo unde Uniunea de centru a 
refuzat să prezinte liste de can
didați comuni cu E.D.A, aceasta 
a pierdut numeroase voturi. Con
cluzia generală a ziarului citat 
este că „în aceste alegeri au în
vins forțele democratice". Numă
rul voturilor date candidaților 
E.D.A. a crescut în comparație 
cu voturile primite în alegerile 
legislative trecute. In unele loca
lități, candidații E.D.A. au primit 
de două și chiar de trei ori mai 
multe voturi decît la alegerile din 
16 februarie 1963.

Ziarele guvernamentale cali
fică rezultatele acestor alegeri ca 
ilustrînd o creștere a influenței 
partidului de guvemămînt, Uni
unea de centru, în rindurile po
porului, o victorie însemnată a 
acestui partid și un insucces al 
partidului de dreapta — E.R.E. 
Ziarul „ELEFTHERIA" relevă 
faptul că alegerile municipale, 
deși au fost parțiale, sînt sufi
cient de semnificative, din punct 
de vedere al orientării poporului 
grec, întrucît cele 16 municipa
lități aparțin diferitelor regiuni 
ale țării și nu unei singure zone. 
Ziarul atribuie insuccesul candi
daților partidului E.R.E. campa
niei anticomuniste și antiguver
namentale duse de acest partid.

Cercurile politice democratice, 
arată ziarul „DEMOKRATIKI 
ALLAGHI", consideră că victo
ria în alegeri a forțelor democra
tice are o semnificație deosebită 
în momentul actual, dacă se are 
în vedere confruntarea acestor 
forțe cu cele ale aripei drepte.

IOAN TIMOFTE

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Atena

Șase la suta 

și explicațiile lui
,„Au oare toți tinerii aceleași posibilități de a primi educație în 

Republica federală ?". Această întrebare a fost pusă de un redac
tor a! ziarului „FRANKFURTER RUNDSCHAU" cînd și-a propus 
să întreprindă o anchetă cu privire la învățămîntul universitar. 
Răspunsul scris cu litere mari în josul unei fotografii care înfăți
șează aula plină de studenți a unei facultăți vest-germane sună 
categoric : „Nu, numai șase la sută din acești studenți sînt fii de 
muncitori !“.

în R. F. Germană nu există statistici oficiale cu privire la numă
rul și componența socială a studenților. Cu toate acestea apar 
destule statistici „neoficiale" al căror conținut a servit drept punct 
de pornire a anchetei ziarului din Frankfurt. Aflăm astfel, că în 
semestrul de iarnă 1962/1963 șase la sută din studenții care urmau 
cursurile universităților tehnice din R.F.G. proveneau din familii de 
muncitori. Atunci cînd acest procent este raportat la numărul fii
celor de muncitori, el este mult mai coborît — 2,8 la sută. Cît pri
vește pe studenții proveniți din familiile de țărani, procentul lor 
este într-o permanentă descreștere : de la 5,5 la sută în anul uni
versitar 1928/29, el a ajuns la 4,8 la sută în anul 1952/53 și la 3,3 
la sută în 1962/63. De ce, un număr atît de mic de tineri din fa
miliile muncitorești se încumetă să se înscrie în institutele de învă- 
țâmint superior ? Motivul principal, îl constituie, după părerea 
ziarului citat, problemele financiare.

„Nu este de mirare — arată ziarul — că mulți dintre copiii de 
muncitori trebuie să capituleze în fața greutăților și să părăsească 
chiar și liceele, pentru a-și ajuta familiile. La 15—16 ani pentru ei 
începe o perioadă grea". Dacă totuși înfrîngînd multe piedici, prin
tre care „munca în timpul vacanțelor pentru a ajuta familia" tinerii 
aceștia ajung să se înscrie într-o facultate, viitorul lor este umbrit 
de o altă greutate : datoriile. „Studenții, ai căror părinți au venituri 
mici — arată „FRANKFURTER RUNDSCHAU" — pot primi o 
bursă lunară. Dar cea mai mare parte a acestei burse ei trebuie să 
o restituie mai tîrziu, astfel îneît proaspătul absolvent se trezește 
dator încă de la începutul carierei sale. Și pentru ca paharul să fie 
plin, nici nu se pune problema ca în această perioadă ei să fie scu
tiți de impozite".

Pentru mulți părinți, muncitori, care au cîțiva copii, problema 
înscrierii într-o facultate a unuia dintre aceștia înseamnă un șir 
lung de renunțări din partea celorlalți. In plus, situația unor cate
gorii de intelectuali, îndeosebi a cadrelor didactice, nu este din cea 
mai strălucită, astfel îneît există serioase ezitări înainte de a face 
un asemenea pas.

După cum subliniază ziarul vest-german greutățile existente duc 
la pierdere anuală a multor talente care nu au posibilitatea să 
urmeze cursuri superioare.

I. RETEGAN

:'ț;:

P. NICOARĂ

R. P. UNGARĂ — Vedere exterioară a noului teatru recent 
inaugurat în orașul Eger.

întilnire intre
A. Kosighin Khartum:

și Ho Și Min
HANOI 9 (Agerpres). — în 

seara zilei de 9 februarie, 
delegația Uniunii Sovietice, 
condusă de Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a avut o 
întilnire prietenească cu 
Ho Și Min, președintele R. D. 
Vietnam, și cu membrii gu
vernului R. D. Vietnam.

întîlnirea a decurs într-o 
atmosferă cordială și priete
nească.

AMBASADORUL R.P.R.
LA ULAN BATOR

PRIMIT DE J. ȚEDtNBAL
ULAN BATOR. — La 9 fe

bruarie, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romine în Republica 
Populară Mongolă, Petre Niță, 
a fost primit în audiență proto
colară de J. Țedenbal, prim se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole.

Memorandum
adresat

LONDRA. — Corespondentul 
din Londra al agenției ASSOCIA
TED PRESSE relatează, din 
surse britanice bine informate, 
că guvernul vest-german a răs
puns la planul britanic de creare 
a unei forțe nucleare atlantice 
(F.N.A.) cu o nouă propunere de 
înființare a forțelor nucleare mul
tilaterale (F.N.M.) înzestrată cu 
forțe navale de suprafață echipa
te cu rachete „Polaris" și deser
vite de echipaje mixte. Corespon
dentul menționează că acest 
răspuns este cuprins într-un 
memorandum trimis la Londra 
de guvernul R. F. Germane în 
care acesta, după ce își exprimă 
dorința să examineze planul bri-

Preludiul agitat
al „mesei rotunde"

ensiunea politică 
din Sudan se men
ține și o ameliorare 
pare, cel puțin deo
camdată, destul de 
greu de întrezărit. 
Evenimentul nr. 1

al vieții sudaneze îl reprezintă 
„masa rotundă" ce urmează să-și 
inaugureze lucrările la 18 februa
rie. La Khartum premierul Khali
fa a anunțat că pregătirile pentru 
această reuniune a tuturor lide
rilor politici, consacrată proble
melor sudului, sînt practic în
cheiate. Mai multe formațiuni 
politice din nord și-au exprimat 
speranța găsirii unei „soluții 
practice", pentru a menține uni
tatea și stabilitatea țării.

Dar șansele „mesei rotunde" 
se micșorează datorită unor com
plicații de ultimă oră. Principala 
forță politică din sud — Uniunea 
Națională Africană Sudaneză 
(S.A.N.U.) se declarase de acord 
să ia parte la conferința de la 
18 februarie. Două zile după ce 
acest acord a fost exprimat, 
S.A.N.U. și-a revizuit poziția. 
Conducătorii săi apreciază că nu 
există „condițiile necesare pentru 
desfășurarea negocierilor". Ei

vest-german
Angliei
tanic, susține punctul de vedere 
propriu privitor la crearea 
F.N.M.

„Surse informate britanice, a- 
rată agenția, au menționat aceas
tă poziție drept una din diver
gențele care continuă să existe 
între doi dintre principalii par
teneri ai Statelor Unite în " 
ropa occidentală, cu privire 
politica nucleară a aliaților". 
celeași surse și-au exprimat 
rerea că în această problemă nu 
este posibil să se ajungă la un 
compromis acceptabil între Lon
dra și Bonn înainte de luna sep
tembrie cînd vor avea loc alege
rile parlamentare în Germania 
occidentală.

Eu- 
la

A-
pă-

s-au referit în principal la trei 
aspecte: starea de asediu, pre
zența unor forțe considerate a 
fi de ocupație și absența unei 
administrații locale.

Modificarea survenită în pozi
ția S.A.N.U. introduce un ele
ment negativ suplimentar în via
ța politică extrem de agitată a 
Sudanului. Juba, orașul destinat 
să găzduiască „masa rotundă", a 
devenit teatrul unor ciocniri vio
lente. „FRANCE PRESSE" se 
referă la incidentele care au avut 
loc marți cînd grupuri rebele au 
luat cu asalt postul de poliție. 
Focurile de armă de la Juba nu 
au fost întîmplătoare. Ele expri
mă dorința forțelor de dreapta 
de a îngropa proiectata reuniune 
chiar înainte de deschiderea ei. 
Dreapta sudaneză (incitată și din 
exterior) speră să obțină profituri 
politice de pe urma disensiunilor 
dintre nordul locuit de arabi și 
sudul populat de negri, disen
siuni moștenite de la trecutele 
regimuri. Din unele sectoare ale 
dreptei s-a lansat ideea unei se
cesiuni a sudului. „JEUNE A- 
FRIQUE" referindu-se la forțele 
politice din sud constata că „mul
țimea de triburi și divergențele 
ce există între ele au dus la si
tuația că nici una din aceste or
ganizații nu poate reprezenta în 
mod legitim întregul sud".

Forțele consecvent democrati
ce din Sudan s-au adresat opi
niei publice cu o chemare la 
calm care să faciliteze reușita 
tratativelor de reconciliere națio
nală. în declarația lor comună 
partidele din nord atrăgeau aten
ția că „prin violență și forță nu 
se poate reglementa nici o pro
blemă politică".

Rămîne de văzut în ce măsură 
aceste rezonabile îndemnuri vor 
găsi răsunet. „Masa rotundă" de 
la Juba poate avea o influență 
deosebită asupra evoluției viitoa
re a acestei țari, una din cele 
mai mari din Africa (suprafața ei 
este egală cu a Angliei, Franței, 
Italiei, Spaniei, Suediei si Nor
vegiei calculată împreună). Tul
burările care o preced trădează 
intențiile unor forțe politice lesne 
de identificat.

M. RAMURA
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