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In intimpinarea 
alegerilor de la

Initiative ale
4 spri moi înfăptuiri

organizațiilor U.T.M
• La clubul fabricii

Principala preocupare a or
ganizației U.T.M. de la Fabri
ca de confecții și tricotaje din 
Botoșani în întîmpinarea ale
gerilor de la 7 Martie, o con
stituie antrenarea și mai ac
tivă a tinerilor în întrecerea 
socialistă, mărirea contribuției 
tineretului la realizarea unor 
produse de cea mai bună cali
tate. Totodată, ea desfășoară și 
o bogată activitate cultural-e- 
ducativă. Așa, de exemplu, din 
inițiativa organizației U.T.M. 
în aceste zile toți tinerii au as
cultat, pe schimburi, la club, 
conferința „Ce a dat regimul

A.
• înaintea primului vot

democrat-popular tineretului* 
In alte seri, tinerii au 
expunerea „Regiunea Suceava 
in plină dezvoltare*.

Cunoașterea de către tineri 
a candidaților FDJ*. este ta 
alt obiectiv ăl muncii organ.- 
zației U.T.M. In adunări des
chise, organizate de asemenea 
pe schimburi, tinerilor li se a- 
duce la cunoștință cine sânt 
candidații circumscripțiilor o- 
rășenești, raionale și regior-aie 
și aprecierile făcute de cetă
țenii care au participat la adu
nările de desemnare a candi
daturilor.

între acțiunile cultural-artlstl- 
ce prilejuite de campania electora
lă, un loc deosebit 11 ocupă și ln- 
tîlnirile tinerilor ce votează prima 
dată cu muncitori în vîrstă, cu 
activitști de partid și de stat. Așa, 
de exemplu, la clubul Trustului 
regional de construcții din Ora
dea au fost evocate, în tata a pes
te 200 de tineri, aspecte din lupta 
partidului nostru împotriva regi
mului burghezo-moșieresc, pen
tru crearea unei vieți noi poporu
lui muncitor. După Intllnlre, elevii 
școlii proiesionale „Solidaritatea’ 
au prezentat un irumos program 
artistic.

Asemenea Intliniri au avut loc

și In comunele biargiuta ș: NușK- 
lHu.

h
La caia alegStorchzl nr. f dcc 

Craiova, intr-ana din serile tracc- 
te, peste 300 de tineri eteri, uce
nici, muncitori, care vor vota la 
7 Martie pentru inti.a dată au 
participat la simpozionul cu tema: 
„Pacea — cauză vitală a întregii 
omeniri". Tovarășul Vasile Popes
cu, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. Craiova, a vorbit 
despre viața și lupta tineretului 
lumii pentru pace. In încheierea 
simpozionului, a avut loc un bogat 
program artistic.

Combinatului
petrochimic
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munca patriotica
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Pe șantier— Cccctxnarului 
petrochimic de la Bfaz_ lu
crările la pnrneje trei fa
brici (oiefiâe. poiietitenă și 
oxid de etilena. glicoli și mo
dificatorii prevăzute a fi date 
in funcțiune anul acesta, se 
apropie de sfirșit. Intr-un 
stadiu foarte avansat se află 
îndeosebi fabrica de olefine, 
unde au începu: probele me
canice și tehnologice.

Realizarea construcțiilor la 
termenele prevăzute se dato
rase 
rii lucrărilor grele și cu 
volum mare de muncă, 
cum și bunei organizări 
crului în timpul iernii, 
fel, din volumul total de 
pături, peste 90 la sută a fost 
executat mecanizat. în același 
timp, au fost folosite la con
strucții prefabricate și plăci 
dale din beton.
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un 
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alu- 
Ast- 
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Controlează
in scrierea in listele 

de alegători
PITEȘTI (de la corespondentul 

nostru). — In regiunea Argeș in 
toate arcamscripțiile s-au afișat 
fateie de alegători. Sute de ce- 
tățeaa, tineri și virstnici, verifică 
dacă tint înscriși pe aceste liste. 
Pînă acum s-au verificat dacă sint 
înscriși pe liste peste 450 000 de 
cetățeni. Tot în această perioadă, 
sfaturile populare eliberează ade
verințe celor care în ziua alege
rilor vor fi plecați din localitățile 
respective.

orăsenecsoi 
ar. 3 Sorecro. In ale
gerile âe aspstzp. profesoara Rr- 
dfca Atergadru — «ărertocTea Șco
lii pecagoglce «im Sarecra.

Ars rarpriss-o pe tiotra candi
dată ia una din feniairile ei cu 
alegatorii. L« sial despre proble
mele ce se ridici pentru înfm- 
zm te țar ea continuă a străzilor, 
blocurilor, a cartierului.

Nu ca aurită vreme în urmă, 
profesoara Rodica Alexandru a 
tost instructoare de pionbri, ocu- 
pindu-se cu pasiune de organiza
rea unor activități pionierești cit 
mai interesante. Acum, Ca direc
toare a școlii pedagogice, ea are 
în grijă pregătirea viitorilor În
vățători. Numtii în acest ân, de 
pe băncile școlii vor pleca la sate 
230 de învățători. La formarea și 
educarea lor, o contribuție în
semnată și-o aduce și tinăra di
rectoare Rodica Alexandru.

A. CĂRUNTU

uzina

TELEGRAMA
Exceienței sale

DAVID JAW ARA
Primul ministru al Cambiei

Bathurst

In numele guvernului și po
porului rorăin, adresez Exce
lenței VoaSțre, guvernului și 
poporului gambian. sincere fe
licitări și cele mai bune urări 
de prosperitate și pace, cu 
ocazia proclamării Gambiei ca 
stat independent

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine

— Avem sarcina de a folosi utilajul Ia capacitatea maximă. Și iiecăzel mașini trebuie ab-i 
acordăm o deosebită îngrijire (ANDREI MUREȘAN din secția vulcanizare)

însemnări de la o adunare

— „Bun rămas, studenție,!". 
Privffi încă odată aceste chi

puri -gesele. Vi se par cunoscute?! 
Fotografia de mai sus a apărut 
îri ziarul nostru din... 13 ianuarie 
1963.

In ziua aceea, la orele 9,30 
punct, la Institutul de petrol, 
gaze și geologie soneria a su
nat de douăsprezece ori con
secutiv făcînd ca inimile a peste 
200 de tineri — studenți ai ani
lor V de la cele patru facultăți 
pînă în clipa aceea aplecați încă 
deasupra caietelor de studiu, 
să vibreze adine reținînd pentru 
totdeauna bucuria unui moment 
de neuitat. Suna pentru ultima 
dată în viața lor de studenți, so
neria !

Au trecut de atunci 500 de zile. 
Unde sînt ei acum ? Ce fac?

părăsit băncile facul-
Ce-au realizat din visurile 
care au 
tății ?.

vane,

★
1 septembrie 1963. Inginerul 

Iacobescu, șeful secției 
pare supărat:

— Poftim pe cine s-au găsit
să-mi dea. Cer un om energic, 
tare, cu care să poți face treabă 
și cînd colo, uite... o ingineră I 
Ce-o să facă fata asta la meca- 

-nică ușoară!
O. conduce acum prin ateliere 

fiindcă așa obișnuiește ori de 
cite ori îi vine în secție un ingi
ner nou. Emoția, timiditatea fe
tei care-și rotește ochii de la o 
mașină la alta fără să întrebe 

să
ar 

era

deocamdată nimic, îl făcură 
se îndoiască că „fata asta" 
putea fi inginerul de care 
nevoie.

— O să stai la noi ?

— Da, o să lucrez aici, Za 
noi!

...Peste 12 luni — septembrie, 
1964. Pentru ridicarea calității 
utilajelor pe care le produce u- 
zinâ s-a hotărît printre altele 
întărirea sectorului de concepție. 
„Vanele" sînt iar nedreptățite, 
trebuie să dea un inginer. Șeful 
secției e iar supărat și decis să 
lupte:

— Cum, tocmai pe ea ați ho
tărît să mi-o luați ? I Dar meca
nica ușoară, cum rămîne ?!

N-o dau, alegeți pe oricare 
altul. Sau găsiți-l în altă secție I

Încercările de a-l convinge pă
reau zadarnice.

— La concepție e nevoie de 
un inginer bun, priceput, care 
să cunoască temeinic problemele 
secției vane, i s-a spus.

— Da'eu de ce nu renunț ? 
Tocmai fiindcă este un inginer 
bun, priceput, fiindcă cunoaște 
bine problemele de la vane...

Intr-o zi se prezentă la direc
ția uzinei chiar cu inginera la 
care i se cerea să renunțe. „De 
ce n-o consultați și pe ea. Nu-i 
de acord. Intrebați-o. Vrei să pă
răsești secția, să pleci la concep
ție ? 1

— Nu... Dar dacă e nevoie...
Șeful secției vane n-avu înco

tro. Recomandarea pentru pro
movarea în noua muncă a ingi
nerei el o dăduse. Prea mult o 
lăudase peste tot. li părea rău, 
dar nu și-a reproșat nimic. Lau
dele erau întemeiate.

NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a Ul-a)

a activului U.T.M. de Ia Uzinele „Danubiana"

g

— Să ne gîndim bine, întrebările sînt 
multe! (GHEORGHE PURCĂREA — in

giner)

ecent, a avut loc o adunare 
a activului organizației 
U.T.M. de la Uzina de an
velope „Danubiana* — 
București. Problema luată 
în dezbatere „Ce face și ce 
ar mai trebui să facă orga

nizația U.T.M. pentru a cultiva și dez
volta la tineri un înalt spirit de răs
pundere pentru îngrijirea și exploata
rea utilajelor moderne cu care este do
tată uzina ?*.

Pe lingă tovarășii din activul 
U.T.M., la ședință au participat: se
cretarul comitetului de partid, direc
torul uzinei, ingineri, tehnicieni, 
maiștri, muncitori fruntași în pro
ducție.

Despre importanța producției acestei 
uzine, despre ceea ce reprezintă ea în 
ansamblul economiei naționale, despre 
realizările de pină acum ale colectivu

lui de aici au vorbit mulți tovarăși. 
„Ne mîndrim că uzina noastră de anve
lope este dotată cu utilaje de un înalt 
nivel de mecanizare și automatizare* 
— spunea unul dintre vorbitori. Ceie 
1 400 de vagoane de utilaje montate 
instalațiile de reglare a procesului de 
producție eu izotopi radioactivi, trio 
lele fotoeleetrice. mașinile electronice 
etc. — vorbesc tocmai de înaltul grad 
de mecanizare și automatizare a uzi
nei, care a permis harnicului colectiv 
de aici să obțină rezultate însemnate. 
Dacă Ia 1 iulie 1962 uzina a produs an
velopa nr. 1, la Expoziția realizărilor 
economiei naționale ea a prezentat an
velopa cu nr. 1 000 000. Faptul eă in 
anul 1964 uzina și-a realizat planul 
producției globale în proporție de 1*24 
la sută și al producției marfă 1*24 la 
sută, e o dovadă a hărniciei, priceperii 
și răspunderii acestui colectiv căruia 

i s-a ineredințat cinstea de a exploata 
una din modernele uzine ale țării — o 
mindrie a industriei rominești-

0 întrebare 
la care nu toate 

răspunsurile 
sint pozitive

„Răspund oare toți tinerii din uzină, de 
la inginer și pină la ultimul ungător al uti
lajelor, înaltelor exigențe (de calificare și 
de disciplină, in primul rînd!) pe care le 
impune gradul de dotare tehnică a uzinei, 
complexele procese de producție pe care 
sint chemați să le stăpînească ?“ — iată 
întrebarea care a revenit mereu, ca un 
leit-motiv, în cuvîntul participanților și la 
care nu toate răspunsurile sînt pozitive. Și 
e foarte bine că în dezbateri l-a pornit 
de la această întrebare. Răspunsurile date 

— evidențiind ceea ce este pozitiv — au 
scos la iveală unele lacune, la remedierea 
cărora organizația U.T.M. are un cuvînt 
greu de spus.

Munca în acest complex industrial, 
cere fiecăruia o temeinică pregătire profe
sia nală, dublată obligatoriu de o înaltă 
conștiință muncitorească, de un ridicat 
spirit de disciplină. Cea mai mică negli
jență, cea mai mică neatenție aduc grave 
prejudicii uzinei, tocmai pentru că gra
dul de mecanizare și automatizare nu 
permite nici cea mai mică „fisură" în dis
ciplina procesului tehnologic. Răspund ti
nerii acestor înalte exigențe? Marea lor 
majoritate da! Despre tineri ca Ilie Mo
hor, Ion Slujitoru, Nicolae Dicu, Ion Ilie, 
Petre Vasile, Guță Alexandru, Dumitru 
Beștea, Vasile Buta și mulți alții care mun
cesc ireproșabil, disciplinat s-au spus multe 
cuvinte de laudă. Exemplul lor este urmat 
de tot mai mulți tineri din uzină și trebuie 
să fie urmat de toți; Dar sînt încă tineri 
care nu răspund acestor cerințe. Important 
nu e numărul lor (de altfel, aceștia sînt 
puțini). Important este că niciunul nu tre
buie să facă rabat calificării și disciplinei. 
Unul lingur dacă există — încă e mult; 
nepriceperea iau neglijența lui M măsoară 

în pagube însemnate. De pildă, în 1964, 
avariile tehnice ale unor utilaje au a- 
vut la origină tocmai slaba calificare 
și disciplină — multe datorîndu-se unor 
tineri. Analiza exigentă a acestor abateri, 
depistarea cauzelor care le-au generat, 
stabilirea măsurilor pentru curmarea lor — 
au constituit obiectul dezbaterilor din adu
narea activului U.T.M. al uzinei.

Prima cerință — 
o înaltă calificare 

profesională!
lată ce spunea tovarășul inginer C. Tur

bata de la sectorul mecanic-energetic: 
„O productivitate ridicată și produse de 
un înalt nivel calitativ nu poți ob
ține decît cu o mașină exploatată în con
diții normale, fără șocuri și forțări, 
reglată în mod permanent și constant la 
aceleași repere, cu toate dispozitivele și 
anexele în stare de funcționare. Și nu putem 

vorbi de o exploatare rațională și de o în
treținere corectă a mașinilor, atunci cînd 
muncitorul sau tehnicianul nu cunoaște, pînă 
la amănunt, modul de funcționare a utila
jului... Grija față de utilajele și instalațiile 
uzinei este o problemă foarte complexă, 
de ea este răspunzător fiecare salariat al 
uzinei, indiferent de operația pe care o 
are de executat. Acum cînd pregătirea pro
fesională a muncitorilor, maiștrilor și ingine
rilor noștri a ajuns la oarecare maturitate, 
problema grijii față de aceste utilaje este 
indisolubil legată de necesitatea specializă
rii noastre. Nu doar cunoscători, ci specia
liști în cunoașterea și mînuirea acestor uti
laje — asta ni se cere să devenim!"

Atunci cînd uzina a început să producă, 
primele promoții de operatori chimiști, ca
lificați prin cursuri de 6 luni, și-au ocupat 
locurile de muncă. Alături de ei au venit 
absolvenți ai școlilor profesionale și ai unor 
școli medii tehnice. Sarcinile de producție 
ale uzinei au crescut apoi pentru a se a-

VICTOR CONSTANTINESCU
Fotografii: ION CUCU

(Continuare în pag. a H-a)



anifestările îns
crise în planurile 
de muncă ale că
minelor culturale 
din raionul Doro- 
hoi — făceau pre
vizibilă încă de la 

începutul iernii perspectiva u- 
nui bogat anotimp cultural. 
Cum s-au realizat aceste pla
nuri ?

Cunoscînd ce-i interesea
ză pe tineri, consultîndu-se 
cu ei, organizațiile U.T.M. 
din comunele Horodiștea, Mi- 
hăileni, Cristinești au în
treprins, în colaborare cu că
minele culturale, manifestări 
cu adresă precisă, legate de 
cultivarea la tineri a respec
tului pentru avutul obștesc, 
a dragostei față de muncă.

planul Oglinda
de activitate viefii satului

știință a ti- 
venit în în-

Pasiunii pentru 
nerilor i s-a 
tîmpinare prin ciclurile de 
conferințe, filmele de știință, 
întîlnirile cu brigăzile științi
fice, activitățile desfășurate 
în cadrul celor 11 cercuri ale 
tinerilor naturaliști.

Am întîlnit însă și planuri 
judicios și interesant întocmi
te, care nu au trecut însă din
colo de intenții.

In comuna Concești, lipsa 
unui echilibru între activi
tățile propuse în planul de 
muncă pentru perioada ier
nii și forțele care puteau 
contribui la realizarea lui, 
s-a soldat cu o activitate 
sporadică. Ambiția de a avea 
cu orice preț în fiecare bri
gadă de producție brigăzi ar
tistice de agitație a stingherit 
celelalte activități ce trebuiau 
să se desfășoare la căminul 
cultural. Numeroasele repetiții 
ale celor cinci brigăzi artisti
ce, create doar cu o lună îna
inte de data concursului raio
nal, au ocupat multă vreme

sântă realizată de membri al

cercului de fizică al Școlii

profesionale F.R.B. București

Foto : GH. CUCU

Nicu Dumitra — comuna Di- 
chiseni, raionul Călărași.

Cozma Maria — Portari-Zăpo- 
deni, raionul Vaslui.

O nouă experiență intere-

IN EDITURA POLITICĂ

c. sAxcr

0 UZINA MODERNA
Și ÎNALTELE El

Seri de iarnă pentru elevii grupului

căminul cultural
tot spațiul căminului. Astfel, 
s-au amînat, »au s-a renunțat 
ia multe din conferințele, se
rile cultural-distractive pentru 
tineret.

In comuna Broscăuți, defi
ciențele din colaborarea între 
conducerea căminului cultural 
și comitetul U.T.M. au dus la 
o situație similară. Un plan 
înzorzonat cu zeci de acțiuni, 
'.a alcătuirea căruia, bineînțe
les, a luat parte și secretarul 
U.T.M., a rămas în mare parte 
nerealizat. Nu s-a organizat 
nici o acțiune pentru tineret, 
n-au avut loc cele două călă
torii pe hartă planificate, nu 
s-a creat grupul folcloric, co
rul nu și-a reluat repetițiile, 
duminicile cultural-sportive și 
consfătuirile cu tinerii care 
lucrează în sectorul zootehnic 

au fost aminate. S-au realizat 
numai acele acțiuni care nu 
angajau mai mult de unul sau 
doi organizatori: conferințe, 
recenzii. Rezumîndu-se numai 
la rolul de a mobiliza uneori 
tinerii la activitățile organiza
te, membrii comitetului U.T.M. 
nu au întreprins nimic pentru 
ceea ce singuri își propusese
ră. „Tot nu veneau tinerii, 
sîntem prea aproape de 
oraș" — iată punctul de vede
re al secretarului comitetului 
comunal U.T.M., tovarășul 
Grădinaru Constantin. Că este 
o părere eronată au demon
strat-o activitățile organizate 
în alți ani (apropierea de oraș 
era aceeași) la care tinerii ve
neau cu plăcere pentru că 
erau interesant concepute.

Timpul care a mai rămas 
pînă la începerea lucrărilor de 
primăvară trebuie folosit pen
tru ca măcar o parte din ceea 
ce este trecut pe hîrtie, să de
vină activitate concretă.

VIORICA GRIGORESCU 

EXIGENȚE — Este l.mpede ! Mașina pe eare lucrezi 
trebuie s-o !.-.gr: iești singur (ION SOLO

MON — operator chimist)

— Priviți tovarăși, o dată cu cauciucul, 
laminăm și astfel de obiecte I (GUȚĂ 

ALEXANDRU din secția calandrare)

— Avem nevoie de sprijinul permanent al 
maiștrilor și inginerilor! (ILIE MOHOR — 
secretar al comitetului U.T.M. din secția 

amestec)

n

era programată o 
tineretului". Tinerii 

mult

acă cineva ar 
pune întrebarea 
„Ce te atrage la 
căminul cultural?" 
fiecărui tînăr din 
Borlești, raionul 
Piatra Neamț, fără

îndoială ar primi zeci și zeci 
de răspunsuri și poate că nici 
unul n-ar semăna cu celălalt.

In seara popasului nostru la 
Borlești 
„Joie a 
începuseră să vină cu 
înainte de ora planificată, pri
ma dovadă a unei obișnuințe. 
Intr-adevăr, unii dintre ei ca 
Viorica Purcaru, Gheorghe 
Dăscălescu, Valeria Teleucă, 
Elena Drăgușanu și alții sînt 
nelipsiți de la aceste seri cul
tural-educative care se țin cu 
regularitate și au programe a

D. 
Ele-

sînt

preciate de toți. Programul a 
început cu un concurs pe tema 
cunoașterii literaturii noastre 
contemporane : „Cine a citit a- 
ceastă poezie?". Participanți
— cei mai pasionați cititori ai 
bibliotecii sătești : Aneta 
Oprea, Vasile Turcanu, 
na Drăgușanu și alții.

Deosebit de antrenante 
concursurile „Cine știe — răs
punde", pe teme inspirate de 
tematica cursurilor agrozoo
tehnice. Anul trecut au avut 
loc 5 concursuri de acest fel. 
Cel mai recent a avut tema 
„Căile principale de sporire a 
veniturilor cooperativei agri
cole de producție". Răspunsu
rile date de cei șapte concu- 
renți, despre perspectivele 
de dezvoltare ale principale
lor sectoare de producție
— zootehnic, pomicol etc.
— au transformat manifes
tarea într-o lecție pentru 
toți cei peste 400 de partici
pant. Concursul care va avea 
loc peste cîteva zile, se adre
sează îngrijitorilor de ani
male.

O frumoasă activitate des
fășoară și brigada artistică 
de agitație. Argumentele 
pe care le aduc sînt elocvente: 
un teanc de 12 caiete cu 
tot atîtea texte interpretate în 
anul trecut. O monografie a 
vieții satului care surprinde 
cu ascuțime, acele întâmplări 
semnificative pentru dezvolta
rea cooperativei agricole de 
producție ca și pentru creș

terea conștiinței socialiste 
fiecăruia din membrii ei. Bri
gada e și azi la fel de solicitată 
ca și în miezul verii. La une
le loturi de vaci, de pildă, 
producția de lapte e sub plan. 
Cauzele sînt căutate de briga
dierul zootehnic, de inginerul 
specialist, de înșiși îngrijito
rii de animale. Le caută și 
brigada artistică de agitație 
care apoi, de pe scenă, le arată 
spre hazul și spre luarea a- 
minte a spectatorilor și a celor 
în cauză. Sau, dimpotrivă, 
brigada popularizează metode
le de lucru ale tinerilor Geor- 
geta Chiriac, Lina Hadîmbu, 
Agurița Leat, ale surorilor Mi
ron, fruntașe ale sectorului. A- 
cesta e adevăratul motiv pen
tru care colectivul brigăzii e 
mereu prezent în programul 

serbărilor de la căminul cul
tural.

In programul căminului cul
tural își face loc, in prezent, o- 
glindirea noilor evenimente 
care rețin atenția satului: a- 
propiatele alegeri de deputați 
în Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare. In aceas
tă perspectivă brigada artisti
că de agitație pregătește un 
nou text care înfățișează 
chipul nou al comunei Bor- 
lești. Formațiile de teatru și 
dansuri își îmbogățesc și ele 
repertoriul. Evident, pregăti
rile nu se reduc la manifestă
rile artistice. Sînt și alte acti
vități solicitate îndeosebi de 
tineri, la a căror realizare con
tribuția hotărâtoare e aceea a 
comitetului comunal U.TM — 
principalul colaborator al con
ducerii căminului cultural. 
Astfel, tinerii — dintre care 
unii votează pentru prima 
oară — vor să cunoască mai 
bine semnificațiile acestui act 
cetățenesc. Vor să știe cit mai 
multe despre dezvoltarea si 
perspectivele satului socialist, 
despre realizările economiei 
naționale in cei 20 de ani de 
la eliberare. Iată de ce o con
ferință cum e cea intâri 
„Pe valea Trotușului ieri 
azi" a fost ascultată cu : 
interes. Activitatea cămri 
cultural se desfășoară astfel 
urmărind să releve prcbleme 
de larg interes, cele care se 
înscriu în actualitatea vieții 
satului.

această indus-
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chimice și pe- 
cu utilaje de 
nivel tehnic,

Fruntașii flotei
CONSTANȚA fde la corespon

dentul aostru.1. —
Sast de curând din cursă, e- 

ciupajul naxei comerciale „Bra
șov a trirt o mare bocanc. Pen
tru rezultatele obținute In între
cerea socialistă pe anul 1964, 
nas-a a fost distinsă cu diploma 
de fruntașă pe flota maritimă 
comercială. Unui număr de 9 ma
rinari. printre care ofițerul me
canic Ion Eoeșcu. motoristul Mir
cea Băltoacă, timonierul Mircea 
Moises- și alții, li s-au acordat 
mr.tna de fruntaș în întrecerea 
socialistă Anul trecut, nava a 
efectuat 13 călătorii în diferite 
porturi din Marea Mediterană si 
Oceanul Atlantic, transportând 
pere 48 000 tone mărfuri, depă
șind astfel planul silor.c cu 15.5 
la sută.

Râdulescu Alexandru — Gher
la ; Teodorescu Aurel — str. Că
lugărea: nr. 15, Botoșani; Mîn- 
dreci Tudor — C.S..A. Sînnicolau 
Mirt.

Ne bucură faptul că v-au plă
cut articolele apărute în pagina 
elevului și îndeosebi, cele apăru
te in ciclul „Anii de ucenicie".

Vă mulțumim pentru aceste a- 
precieri, pentru interesul ce-1 ma
nifestați față de ziarul nostru. 
Am dori să primim în continuare 
articole, reportaje, știri care să 
oglindească preocupările actuale 
ale tinerilor din comuna, orașul 
dumneavoastră.

Scâunașu Dumitru — str. Pan
duri 74, Tg. Jiu.

La concursul de admitere la 
Facultatea de mine, secția pre
pararea căibunilor și minereuri
lor se dau probe scrise și orale 
la matematică (algebră, trigono
metrie, geometrie plană și în 
spațiu); fizică (mecanică, căldură, 
structura atomului) și la chimie 
organică (numai probă scrisă).

La Facultatea de arhitectură 
și urbanism se dau aceleași pro

be ca și la Facultatea de mine, 
cu deosebirea că la fizică se dă 
numai examenul oral, iar în locul 
capitolului structura atomului se 
include electricitatea. La desen 
se susțin două probe practice 
care sînt eliminatorii.

Nuți Dumitrașcu — str. Nico- 
lae Gane nr. 2, Fălticeni.

In scrisoarea trimisă redacției 
vă exprimați dorința de a face 
schimb de vederi și ilustrate cu 
alți tineri. Iată cîteva adrese: 
Caraiman Elena — str. Lt. Sava 
Roșeanu nr. 94, Rm. Sărat, reg. 
Ploiești; Filip Mihăilescu și loan 
Paraschiv — str. Petuniilor nr. 
30, Craiova 3.

Vă mulțumim pentru aprecie
rile făcute materialelor ce apar 
la rubrica : „Să discutăm despre 
tinerețe, educație, răspunderi". 
Desigur că ne puteți trimite și 
dumneavoastră materiale pe care 
să le publicăm la această rubri
că. In legătură cu întrebările 
adresate redacției vă comunicăm 
că la Facultatea de fizică din

La Piatra Neamț a început 
construcția unui complex mo
dern de clădiri, care va adă
posti grupul școlar petrol- 
chlmie. El va cuprinde o școa
lă cu 16 săli de clasă, 4 labo
ratoare, ateliere pentru efec
tuarea lucrărilor practice, un 
cămin de 600 locuri și o can
tină. Cu acesta, numărul 
grupurilor școlare profesio
nale care funcționează pe lin
gă marile întreprinderi din 
industria chimică și petrolie
ră se ridică la

Noile unități 
troliere, dotate 
cel mai înalt 
introducerea pe scară largă a 
unor procedee moderne de lu
cru impun acordarea unei 
atenții deosebite pregătirii ca
drelor pentru 
trie.

în prezent, 
aceste forme 

alte 40 000 de 

sînt cuprinși la 
de învățămînt 

cadre.

(Agerpres)

cadrul Universității, la examenul 
de admitere se dau probe la fi
zică (mecanică, optică, electrici
tate, structura atomului) algebră 
și trigonometrie.

La începutul anului ați cerut 
Librăriei „Cartea prin poștă" 
unele manuale de care aveți ne
voie și care nu v-au fost trimise. 
Librăria s-a mutat pe strada Ser
gent Nuțu Ion, raionul Lenin. In 
luna ianuarie — ne-au informat 
tovarășii — s-a întârziat expedie
rea unor comenzi din cauza 
transportului cărților de la un 
loc la altul și amenajării noului 
local. In această lună veți primi 
(dumneavoastră și ceilalți colegi) 
cărțile solicitate.

a apărut: 
Valorificarea superioară a re» 

surselor naturale
280 pag. — 7,50 lei

Elaborate de un colectiv de 
autori, studiile cuprinse în vo
lum analizează probleme de 
mare Însemnătate economică 
privind valorificarea superi
oară a resurselor naturale din 
țara noastră. Ele relevă prin
cipalele direcții de adîncire 
continuă a gradului de prelu
crare industrială a materiilor 
prime. Lucrarea înfățișează ci
titorului aspecte esențiale din 
valoriiicarea superioară a țițe
iului, folosirea rațională și efi
cientă a cărbunelui, a energiei 
electrice și a metalului, indu
strializarea integrală a lemnu
lui, chimizarea stufului, valori
ficarea materiilor prime în in
dustria textilă, în industria 
pielăriei și a încălțămintei, 
precum și în industria alimen
tară.

--- O
(Urmare din pag. I)

propia de atingerea parametrilor proiec
tați. In 1962—1964 s-au calificat în uzină 
încă 500 operatori chimiști, iar în 1963 un 
număr însemnat de muncitori au urmat 
cursurile de ridicare a calificării. La acea
stă statistică am mai adăuga ți acțiunile 
inițiate de organizația U.T.M. pentru îm
bogățirea cunoștințelor profesionale ale ti
nerilor: concursuri „Cine știe meserie... , 
simpozioane tehnice etc. Cerințele pe care 
le înfățișa tovarășul C. Turbatu, fluctuația 
mare de cadre, vorbesc despre nevoia ab
solută de a pregăti și specializa continuu 
muncitori în toate secțiile uzinei. O parte 
din operatorii chimiști pregătiți de uzină 
au plecat de la „Danubiana". In locul lor 
sînt angajați alți oameni în special din 
mediul sătesc. Sînt pregătiți în cursuri de 
scurtă durată și apoi li se încredințează 
mașina. Cum muncesc ei ? Să vă povestim 
un caz: Ceară Dumitru, un tânăr din co
muna Frumușeni, a fost angajat la uzină. 
După o scurtă pregătire i s-a încredințat o 
mașină de confecții. într-o zi, crezînd că 
mașina nu funcționează bine din cauza 
unui baston metalic care căpătase o ușoară 
deviație s-a apucat singur de reparație. A 
apucat voinicește bastonul și a tras de el. 
Rezultatul ? Mașina a fost scoasă din func
țiune pentru o bună bucată de timp pînă 
s-a înlocuit piesa ruptă. Necunoașterea te
meinică a profesiei, a modulul de funcțio
nare a mașinii a fost prima cauză în acest 
accident. Altădată, în timpul unei operații 
de curățenie generală mai mulți tineri au 
spălat cu furtunul sub presiune mașinile. 
Apa a pătruns la contactele electrice și la 
pornirea motoarelor s-au produs scurt-cir- 
cuite. Iată de ce este necesar ca tinerii să 
cunoască temeinio funcționarea întregii in
stalații sau agregatelor la oare lucrează, să 
înțeleagă bine fenomenul fizic ți chimic 
din mașinile lor, pe o cale directă, de la un 
maistru sau inginer, să știe cînd și cum 
pot interveni pentru a preveni un accident 
tehnic.

Problema cunoașterii cît mai profunde a 
meseriei a fost dezbătută și sub alte 
aspecte. Inginerul Decu Nicolae, șeful sec
ției profilare spunea : „Mai avem încă ne
cazuri din cauza calității necorespunzătoare

a unor intervenții făcuta la urile e. Meca
nicii fi electricienii Teodor Gioarsă, Ștefan 
lonescu, Ion Petrescu și alții nu au cuno
ștințele necesare despre funcționarea utila
jelor, despre modul cum trebuie aceste» 
reglate. Ei execută reparații mai mult 
„după rimț“ și adesea după intervențiile 
lor mai trec multe zile pînă cînd mașinile 
reintră în funcțiune'.

Din păcate, adunarea a fost Lțjttă de 
acele elemente de sugestie capabile să o- 
rienteze în viitor o puternică activitate pe 
linia ridicării gradului de pregătire pro
fesională. Un lucru este însă dar : această 
activitatea trebuie să existe. Și de aceea, 
din capul locului, se cere o strânsă cola
borare între comitetul U.T.M, comitetul 
sindicatului ți conducerea tehnică. Lipsa 
acestei colaborări s-a manifestat în faptul 
că multă vreme Ia uzină în acțiunea de 
îmbogățire a cunoștințelor profesionale s-au 
folosit doar cursurile de ridicare a calificării. 
Și nici măcar aid lucrurile n-au avut 
totdeauna o desfășurare normală. Cursu
rile de ridicare a calificării, organiza
te în 1963 (de atunci au și fost aban
donate I), din totalul de 600 cursanți, au 
fost absolvite doar de 200. Complexitatea 
instalațiilor și agregatelor cu care este do
tată uzina, tehnologia de lucru și gradul 
diferențiat de cunoștințe ale oamenilor, im
plică o varietatea mare a formelor de pre
gătire profesională. Și formele cele mai 
eficace sînt, evident, cele care se potrivesc 
cel mai bine nevoilor curente ale produc
ției. Tînărului nou venit în uzină, sau 
chiar cel mai vechi, capătă mai ușor anu
mite deprinderi, dacă îi arăți concret, pe 
locul de muncă, care este desfășurarea 
procesului tehnologic. Acolo, în sala de 
curs, el a reținut niște noțiuni — acum, 
lîngă mașini, trebuie fixate și îmbogățite ; 
adică este nevoie de organizarea demon
strațiilor tehnologice. In uzină sînt operatori 
chimiști, mecanici, maiștri, ingineri, care 
au obținut rezultate deosebite în mun
că. Oare modul în care lucrează Ilie 
Dumitru, care luni de zile n-a deteriorat 
nici un baston nu interesează secția con

fecții ode se strhnbă. in medie, 6 bas
teane pe zi ? Apare evident faptul că 
răsptadzea cdei mai bune experiențe tre
buie să constituie o preocupare concretă 
a comitetului U T.M. și a comitetului sin
dicatului. Diversele forme de ridicare ne
contenită a calificării trebuie să atragă 
întreaga masă, întregul colectiv al uzinei. 
Și de la demonstrațiile tehnologice la 
schimburile de experiență, de la grupele 
de studii pentru cadrele inginerești, la 
s uipozioneie tehnice ,de la cursurile de 
caliricare la cele de ridicare a calificării, 
drumul fiecăruia în parte trebuie să trea
că și pe ia biblioteca tehnică. Obiceiul de 
a învăța individual trebuie să fie al tutu
ror. In această direcție, organizația U.T.M. 
este chemată să manifeste o mai intensă 
preocupare pentru mobilizarea tinerilor.

Este necesară o mai bună coordonare a 
activității pe această linie. Tot ceea ce se 
va prevedea într-un plan bine chibzuit, de 
conducerea uzinei, de inginerii din secții, 
trebuie să răspundă concret nevoilor fie
cărei secții în parte, fiecărei instalații. La 
înfăptuirea acestui plan, organizația U.T.M. 
este chemată să participe efectiv mai cu 
seamă prin mobilizarea tinerilor la formele 
organizate pentru ridicarea pregătirii pro
fesionale și urmărirea modului cum aplică 
în practică cele învățate aici. Organizația 
U.T.M. trebuie să dezvolte la tineri senti
mentul răspunderii față de meseria aleasă.

Disciplină - 

respectară strictă 

a tehnologiei

„îndeplinirea sarcinilor de plan în mod 
ritmic și fără pierderi se realizează in pri
mul rînd pe baza respectării disciplinei 
muncii. Prin respectarea disciplinei nu tre
buie înțeles numai lichidarea absențelor 
nemotivate, a întîrzierilor, folosirea integra

lă a timpului afectat producției. Evident, 
aceste norme ale disciplinei își au impor
tanța lor și nu trebuie neglijate. Deosebit 
de importantă este însă și educarea tineri
lor în spiritul respectării normelor tehnolo
gice, a normelor de tehnica securității, res
pectarea tuturor regulilor procesului de 
producție —- ca îndatoriri profesionale ale 
fiecărui muncitor" (din referatul prezentat 
în adunare de către comitetul U.T.M. pe 
uzină).

Discutând despre această problemă în a- 
dunare, unul dintre operatorii chimiști și-a 
însoțit cuvîntul cu un gest elocvent El a 
băgat mina în buzunarul hainei și a scos 
un pumn de plăcuțe mici cu forme neregu
late. „lată tovarăși — a spus el — odată 
cu cauciucul noi laminăm și astfel de o- 
biecte. Deteriorăm colțurile și dacă corpu
rile străine ar trece mai departe, anvelopa 
ar fi rebutată. La origină aceste corpuri 
au fost șuruburi, piulițe, bucăți de fier. De 
unde vin ele, cine le uită aiurea in drumul 
cauciucului ? Ce au de spus utemiștii din 
secția amestec ?"

Din discuții a rezultat că în aceas
tă secție unii operatori nu respectă 
operația de curățire a camerei de a-1 
mestec. Pe parcursul fluxului tehnologic, 
mecanicii, în timpul intervențiilor, nu iau 
toate măsurile pentru a preîntâmpina scă
parea diferitelor piese mici în circuitul cau
ciucului. Și cîte alte lucruri nu se pot în
tâmpla! Tocmai fiind specificul acesta al 
uzinei, numărul mare de operații și conti
nuitatea lor, este de ajuns ca undeva să 
apară un caz de nerespectare a tehnologiei 
ca efectul negativ să se răsfrîngă de-a lun
gul unei linii întregi de fabricație.

„După părerea mea aici în uzină trebuie 
făcut ceva cu insistență — spunea ingine
rul George Purcărea. Este vorba de cură
țeniei Multe necazuri pricinuiesc utilajelor 
întreprinderii prezența continuă a prafu-, 
lui, a murdăriei. Praful se depune pe 
contactele electrice, murdăria și apa oxi
dează".

Mai este oare necesar să convingi oa
menii că trebuie să facă curățenie ?! Aici 
trebuie să acționeze organizația U.T.M., să 
oriticepe acei tineri care uitîndu-și aceste 
îndatoriri elementare încalcă una din re

gulile procesului de producție. Tendința 
încetățenită la unii operatori chimiști de a 
lăsa curățenia în seama mecanicilor de în
treținere „căci ei răspund de funcționarea 
marinilor' este complet dăunătoare. Oare 
strungarul, țesătoarea, mecanicul locomoti
vei așteaptă pe alții să vină să le curețe 
mașina ?!

împotriva acestor tendințe, manifestări 
de încălcare a regulilor de producție trebuie 
acționat cu toată hotărârea in discuții de la 
om la om. In dezbaterea adunărilor gene
rale U.T.M. Organizația U.T.M. de la Uri
na „Danubiana" trebuie să preia acea ex
periență bună din activitatea altor orga
nizații U.T.M. în acest domeniu, să ajute 
pe tineri să înțeleagă că de modul în care 
muncește fiecare și își îngrijește mașina 
depinde calitatea produseloi executate, 
funcționarea întregii linii tehnologice.

In această problemă, a curățeniei, există 
și un obicei greșit. O dată pe lună sau la 
două luni toată lumea execută curățirea 
mașinilor și a locului de muncă. Am văzut 
însă, ce efecte negative are acest sistem. 
Este grav că se tolerează un astfel de sis
tem de asalt, în loc ca maiștri să contro
leze dacă fiecare muncitor efectuează zilnic 
curățenia mașinii și a locului de muncă. 
Unii tineri, deși cunosc aceste reguli, nu 
le respectă. Iată un dialog din timpul adu
nării :

— De ce nu-ți cureți mașina ? a fost în
trebat Enescu Gheorghe de la malaxorul 3.

— N-am timp, eu trebuie să lucrez — a 
răspuns el.

— Bine, dar noi am văzut că părăsești 
mașina de mai multe ori pe zi, cîte 10—15 
minute.

— Ei, am treabă. Mă duc să fumez. Și 
alții procedează la fel.

Alt tînăr, pe nume Florea Dumitru, a pă
răsit în ziua de 30 ianuarie locul de muncă 
fără să predea mașina schimbului său (mă
sura de a preda mașina schimbului doar pe 
baza unui caiet 'nu este singurul caz de for
malism). După cîteva zeci de minute, cînd 
a sosit operatorul de schimb și a pus mașina 
în funcțiune a constatat că valturile erau 
prea apropiate și se autostrunjiseră. In adu
nare, Florea Dumitru nu și-a recunoscut 
vina. După el, obligațiile îi sînt doar aces
tea: să pornească și să oprească mașina.

Iată cu ce fel de mentalități trebuie să 
lupte utemiștii. Și din păcate nu sînt sin
gurele cazuri. Este vorba de manifestări 
care încalcă normele de munca. Astfel de 
cazuri trebuie puse în discuția adunărilor 
generale U.T.M. — muncitorii din secție 
să cunoască abaterile acestor tineri, să-i 
educe în spiritul exigenței față de fiecare 
operație pe care o execută. în fața între
gului colectiv de muncă tinerii care s-au 
tăcut vinovați de nerespectarea unor stricte 
obligații nu-și vor mai putea permite să 
adopte o atitudine de nepăsare. Organiza
ția U.T.M. trebuie să militeze pentru crea
rea unei opinii de intoleranță față de ase
menea cazuri.

în legătură cu educarea tinerilor în spi
ritul răspunderii față de muncă, întărirea 
opiniei colectivului, tovarășul Gheorghe Tu
dor, secretarul comitetului de partid al 
uzinei, spunea :

„Trebuie acționat combativ atunci cînd 
se constată abateri de la disciplina muncii. 
Cazurile trebuie judecate după gravitate, 
iar în jurul lor să fie formată acea opinie 
de masă care să le condamne".

Și acest lucru trebuie bine reținut. Din 
cuvîntul multor vorbitori a reieșit faptul că 
la ora actuală în unele secții nu există încă 
o opinie de masă împotriva indisciplinei, 
întărirea muncii de educație moral-politică 
în rândurile tinerilor — iată sarcina orga
nizației U.T.M, pentru formarea unei opinii 
combative, eficace. Este nevoie, firește, și 
de mai multă exigență — din partea con
ducerii uzinei (doar a reieșit că a trecut cu 
vederea unele neajunsuri legate de califi
care și disciplină). De asemenea, și Comi
tetul raional U.T.M. N. Bălcescu, trebuia 
să acorde pe viitor mai multă atenție în 
munca de îndrumare și control a organiza
ției U.T.M. de la această uzină. „Danubia
na" este doar una din marile întreprinderi 
de pe teritoriul raionului, aici lucrează un 
număr însemnat de tineri.

Ridicînd ștacheta exigenței cît mai sus, 
este nevoie de un efort colectiv pentru ca 
astfel de situații relatate aici să dispară 
cu desăvârșire din viața colectivului acestei 
noi și importante unități ale industriei so
cialiste, Uzina „Danubiana".



ÎN CERCURILE
POLITICE U.T.M

Convorbiri
Expunerea, studierea temei din manual tint 

etape importante ta însușirea ideilor cuprinse în 
lecția respectivi. Rolul convorbirilor este acela 
de a-l ajuta pe tinăr să-și aprofundeze cunoștin
țele acumulate, să-și lămurească eventualele ne
clarități. Din proprie experiență am învățat că 
acest lucru se poate realiza numai printr-o dez
batere vie, antrenantă la care să participe toți 
membrii cercului. Eu mi-am făcut un obicei 
ca după expunere să-i anunț pe tineri ce pro
bleme vom dezbate în convorbirea viitoare, sta
bilind totodată ideile principale asupra cărora să 
insiste mai mult în studiu. Și aceasta nu e totiu 
Ținînd seama de nivelul de pregătire diferit al 
tinerilor din cerc, le recomand să citească arti
cole din ziare, fragmente din opere literare, să 
vizioneze filmele și jurnalele de actualitate care 
rulează la cinematograful din comună, atunci ând 
acestea au legătură cu tema studiată. Acest lu
cru ne permite să lărgim mult sfera discuțiilor la 
convorbirile noastre.

Așa am procedat, de pildă, la tema : „Morala 
comunistă, morala omului de tip nou". La acea
stă temă, nu numai că am recomandat tmerilor 
articole din ziare sau diverse cărți, dar am orga
nizat la biblioteci discuții pe marginea acestor 
materiale cit și pe marzinea unor filme vizionate 
anterior. Materialul bibliografic a fost, astfel, mai 
ușor asimilat de către tineri, iar discuțiile in cere 
au fost antrenante. Mie nu mi-a mai rămas de
cît să clarific unele lucruri care nu fuseseră sufi
cient lămurite.

O mare atenție am acordat legării problemelor 
studiate în cerc de viața, munca și comportarea 
de fiecare zi a tinerilor. La convorbirea : Alunea 
— o chestiune de gloria și eroism" de pildă, am te- 

citat pe tovarășul președinte al cooperativei agii- 
cole de producție și pe tovarășul Ștefan Matadse,

Cu toate lecțiile la zi
Invățînd din experiența anilor trecuți. bi

roul Comitetului raional U.T.M. Salonta a dat 
o mai mare atenție pregătirii temeinic* a pro
pagandiștilor — condiție importantă pentru 
a asigura activității tuturor cercurilor poli
tice un bogat conținut educativ.

De fiecare dată, la ședințele de pregătire 
a propagandiștilor, am invitat să vorbească 
activiști de partid și de stat despre politica 
partidului nostru de industrializare sodaMă 
a țării, de dezvoltare armonioasă a întregii 
economii naționale ; despre sarcinile trasate 
de partid în vederea dezvoltării multilaterale 
și intensive a agriculturii și căile concrete de 
întărire economico-organizatorice a coopera
tivelor agricole de producție ; despre politica 
externă a partidului și statului nostru. Tot
odată, noi am folosit prilejul ședințelor de 
pregătire pentru a organiza un larg schimb 
de păreri între propagandiști în legătură cu 
metodele folosite de ei în cercuri.

In comunele Ținea, Tulea, Cefa etc., sînt 
propagandiști cu vechime și cu o bogată ex
periență. Ei au luat cuvîntul în consfătuirile 
noastre metodice și au explicat pe larg cum 
se pregătesc pentru expuneri, cum asigură ca 
acestea să fie cit mai interesante, mai atrac
tive ; cum îi ajută practic pe cursanți să se 
pregătească pentru convorbiri și cum reușesc 
ca la dezbateri să antreneze de fiecare dată 
aproape toți tinerii din cerc. Asemenea schim
buri de experiență și-au dovedit practic 
eficacitatea.

Dar, oricît de bune ar fi consfătuirile, ele

Informații

Reîntflnire după

In Capitală a avut 
miercuri ședința Consiliului 
central al Asociației juriștilor 
din R. P. Romînă, în care au 
fost analizate activitatea des
fășurată de asociație în cursul 
anului trecut și planul de 
muncă pe acest an. Lucrările 
ședinței au fost conduse de 
ministrul justiției, loan Con
stant Manoliu.

In cadrul ședinței, numeroși 
participant la discuții au fă
cut propuneri privind îmbună
tățirea formelor și metodelor 
de popularizare a legilor și de 
prevenire a infracțiunilor, or
ganizarea mai temeinică a 
muncii secțiilor științifice ale 
asociației, lărgirea tematicii *- 
cestora, dezvoltarea activității 
Centrului de documentare ju
ridică și îmbogățirea colecți
ilor sale cu cele mai recente a- 
pariții de specialitate din țară 
și de peste hotare.

★

Ministerul Industriei Ali
mentare a organizat la Con
stanța o consfătuire privind 
posibilitățile de mărire a ran
damentului în pepinierele și 
crescătoriile de crapi din Del
ta și Lunca indiguită a Du
nării.

Referatele și discuțiile au 
scos în evidență rezervele 
existente și posibilitățile de 
obținere a unei producții spo
rite de crap.

★
Ambasada R. P. Polone a 

organizat miercuri după-amia- 
ză, un concert urmat de coc
teil, cu prilejul turneului în
treprins în țara noastră de 
pianistul W. Kedra și cîntă- 
reața K. Szostek-Radkowa din 
R. P. Polonă.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
muzicieni și alți oameni de 
cultură și artă.

(Agerpres)

i măi

a ce

(Agerpres)

competiție organizată de 
orășenească. In cadrul re- 
care constituie un bun pri- 

verificare a pugiliștilor
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„l’remea 

paginilor"
Un caz de conștiință, poate 

cel mai cutremurător din cite 
a cunoscut istoria : cazul f os
tului pilot american care a a- 
runcat bomba asupra Hiroși- 
mei, putea reprezenta el singur 
pivotul unei drame cinemato
grafice moderne. Neîncrezător 
în formula filmului psihologic 
(dar mai ales temîndu-se pen
tru soarta operei sale) realiza
torul Peter Kass s-a oprit la 
mijlocul drumului evocării re
aliste, curajoase a unei crime 
de care orice contemporan al 
civilizației atomice pare a se 
simți răspunzător. Cineastul a- 
merican nu reface datele pro
blemei umane, ci doar conse
cințele grave, mutilarea spiri
tuală, provocată de puternicul 
șoc de conștiință al pilotului 
sfișiat de remușcări tîrzii, în

r'

antrenante

Excursioniștii la Sinaia

lama Pe scurt• •

o» rolotese 
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CARNET CINEMATOGRAFIC
ciuda justificărilor (reale dar 
inutile): „n-am știut", „nu mi 
s-a spus", „n-am putut preve
dea’. Obiectivul analizează 
minuțios pe acest chip des
compus de suferință, clipele de 
semidemență, dar și pe cele de 
luciditate, mai dureroase, cind 
pilotul caută cu disperare să 
se agațe de prietenia unui co
pil sau de moartele fraze din- 
tr-o biblie, ca să supraviețu
iască. Pilotul a fost victima 
celor ce l-au împins într-o a- 
semenea prăpastie morală și 
continuă să fie victima propi- 
ei sale conștiințe imposibil de 
liniștii cu toate justificările
— reale. Aceasta trebuia să 
fie, după părerea noastră, prin
cipala demonstrație a filmului 
și nu, adiacentă cazului, suita 
nedreptăților pe care societa
tea i le face astăzi, ușurîndu-i 
intr-un fel penitența.

Centrul de greutate al fil
mului se deplasează pe par
cursul acțiunii de la cazul de 
conștiință al pilotului la pro
cesul fermierului și fiului său
— personaje în afara dramei 
propriu-zise, a căror evoluție 
ar fi putut constitui obiectul 
altui film. Aglomerarea unui 
lanț de crime spre finalul mult 

sin ger os (rind pe riad sînt u- 
ciși negresa, fiul fermierului, 
fermierul însuși și întreita vic
timă, fostul pilot) transformă 
originala dramă psihologică 
intr-o obișnuită peliculă poli
țistă din „serui neagră’. Insis
tența pe dramatismul exterior, 
factice, din partea a doua, în- 
groșarea pină la schemă, a 
unor personaje (fermierul, șe
riful) anulează reala tensiune 
provocată de zguduitorul por
tret uman compus de actorul 
John Hefferman. Biografia 
tragicului personaj modem e 
zgîrcit sugerată spectatorului 
de către scenarist și regizor: 
doar prin citeva fraze — cu 
pronunțat caracter literar — 
de evocare nostalgică a copilă
riei pilotului și prin contra
punctul crimei de la Hiroșima. 
Dar masca interpretului e atît 
de impresionantă (compoziție, 
realizată deopotrivă cu con
cursul actorului, al machieru- 
lui și al operatorului) incit ea 
comprimă expresiv ceea ce 
scenariul omisese. Și omisese 
destul de mult. Și încă o com
pensație : emoționanta apariție 
a micului actor Barry Collins, 
in rolul copilului negru. Cele 

mai sincere, firești, de aceea

Ș - ’

pentru campania 
agricolă de primăvară
Lucrătorii de la S.M.T. Că

rei au terminat primii în re
giunea Maramureș repararea 
întregului utilaj pe care îl vor 
folosi în campania de primă
vară. Bune rezultate la aces
te lucrări au fost obținute și 
de colectivele de la S.M.T, 
Mârtinești și Satulung, care 
pină acum au realizat planul 
de reparații în proporție de 
95 la sută. In întreaga regiu
ne sînt pregătite pentru înce
perea lucrărilor în cimp, a- 
proape 90 la sută din totalul 
tractoarelor și mașinilor a- 
gncole aflate în dotarea 
SALT, și a gospodăriilor agri
cole de stat.

răscolitoare momente umane 
aparțin acestui cuplu straniu : 
pilotul cu chipul sfîrșit, mas
ca durerii și resemnării, și pu
iul acesta de om, sperios ca o 
ciută, care fără să articuleze 
un sunet radiază lumină și 
căldură. Singura rază delicată 
de speranță și încredere, în- 
tr-un tablou, sumbru construit 
in tușe groase, prea apăsate.

Din nou ne întîlnim cu due
tul strălucitor al revistelor pe 
gheață produse de studiourile 
austriace : Ina Bauer — Toții 
Sailer. Intriga, evident, 
la fel de banală ca în 
toate filmele genului, 
schimb avem prilejul să 
mărim o virtuoasă competi
ție coregrafică, evoluînd în de
coruri fastuoase, dar inteligent 
concepute. Baletul pe gheață

este 
mai 

în 
ur

• Selecționata de fotbal a ora- 
șulci București. aflată in tumen 
ta Grecia, a susținut ieri la Atena, 
pe un timp friguros, ta fata a 
5 000 de spectator, cel de-al doi
lea aed cu formația A.E.K. Fot
baliștii romi ai. care cîștigaseră cu 
2—1 prima partidă, au învins de 
data aceasta cu 4—2 (3—2) la 
pătai unui joc mai interesant 
cit cel precedent.

• Slmbătă seara de Ia ora 
«■la sporturilor de la Floreasca va 
t ard-; o interesantă reuniune de 
b-ox contînd pentru „Cupa Bucu- 
resa*. " '
comisia 
oatami. 
lej de 
terori ițeai înaintea turneelor de 
setacue pe categorii, vor evolua 
boxeri fruntași de la cluburile
»pcrt.v« Steaua, Dinamo, Rapid,
Frogresul si Voința. Din programul 
r'.r-i reuniuni se remarcă întîl- 

D. Davidescu — C. Alexan
dru. N Mîndreanu — Șt. Ispas; 
'J Dumitrescu — Radu Petre, Ion 
bfsrm — Gh. Vlad; C. Niculescu 
— I P-.tigoi și I. Monea — E. 
Schnapp.

Următoarele două 
evea loc la 25 și 27 
ta »ala Floreasca.

încetează să fie divertismentul 
multicolor din pauzele unei po
vestitoare zaharisite, și el re
prezintă aici consistența artis
tică. O muncă intensă, chinui
toare, deseori plicticoasă, de o 
rigurozitate ce poate speria 
diletantul (la începutul filmu
lui fata, cam răsfățată, aban
donează patinajul artistic pen
tru că nu suportă „canoanele" 
lui) se desfășoară pe gheața 
feeric colorată, pentru a desco
peri spectatorului și aspectul 
cotidian, nu doar, cel festiv, al 
„parăzii" pe ghiață. Și intr-a
devăr ceea ce urmează susține 
afirmația : un spectacol inspi
rat, pus la punct în toate com
partimentele sale (virtuozita
te coregrafică, scenografică, 
regizorală). Revista are o temă 
precisă: istoria dansurilor și 
toată mișcarea vie, parada rit
murilor, a costumelor, a epo
cilor și melodramelor se îm
bină intr-un caleidoscop stră
lucitor nu numai ca ambianță, 
dar și ca substanță artistică.

Alături de filmul american 
„Cintînd în ploaie", recenta 
„stea" germană 
genul revuistic, 
du-i virtuțile.

reabilitează 
demonstrîn-

ALICE MANOIU

(Urmare din pag. I)

...Două momente din viața u- 
neia și aceleiași persoane: ingi
nera Călinescu Natalia. Cite 
fapte, cite întîmplări, cite rea
lizări nu colorează intervalul din
tre cele două episoade! Mai întîi 
dispecer, însărcinat cu aprovizio
narea cu materiale necesare între
gii secții, proaspăta absolventă se 
dovedi nu numai bine pregătită, 
ci și foarte energică, hotărîtă, în
drăgostită de meserie. Exact 
omul de care era nevoie în secție. 
Intr-un timp foarte scurt, datori
tă interesului pe care-l dovedea 
și cu ajutorul pe care i l-au dat 
colegii mai vechi, șeful secției, 
maiștrii și muncitorii cu experi
ență bogată, Natalia Călinescu 
se familiarizează cu toate lucră
rile secției, cu procesul tehnolo
gic. Satisfacții deosebite a avut 
însă atunci cind a fost numită 
șef dl atelierului de prelucrări 
ușoare. Majoritatea celor care lu
crau aici erau tineri, fără prea 
multă experiență. Conducerea 
acestui atelier nu era așadar o 
sarcină ușoară și a o încredința 
cuiva constituia o dovadă de 
mare încredere. Natalia Călines
cu n-a dezmințit-o însă.

Și iată, după numai 500 de 
zile de la absolvirea facultății, 
datorită priceperii și experienței 
dobîndite cu repeziciune, ingi
nera Călinescu este chemată 
să-și aducă contribuția la activi
tatea uzinei pe un plan superior, 
într-o muncă ce presupune efor
tul sporit al creației. Este nu
mită la sectorul de concepție, în- 
credințîndu-i-se sarcina de a gîn- 
di, de a căuta idei pe baza că
rora sorturile de armături indus
triale pe care le produce uzina 
să se ridice la nivel tehnic tot 
mai înalt.

De uzină, o leagă acum nu nu
mai împlinirea, mai repede de- 
cît ar fi crezut, a visului de a 
ajunge proiectantă de utilaj pe
trolier, ci și realizarea pe plan 
familiar. In uzină și-a găsit to
varășul de viață — un coleg, 
inginer, absolvent cu doi ani mai 
înainte al politehnicii. Uzina le-a 
dat un apartament într-unul din 
noile blocuri ale orașului.

— Cum te simți Natalia ?
— Eericită, răspunde ingine

ra Călinescu colegilor care-i scriu 
la adresa notată pe ultima foto
grafie din anii studenției: Bobo- 
șilă Natalia, Uzinele de utilaj pe
trolier Tîrgoviște.

★
„Trustul de extracție Tirgu- 

liu, schela Bîlteni".
Aldescu Constantin, unul din 

fruntașii promoției 1963, a Fa
cultății de exploatarea zăcămin
telor de țiței și gaze, cunoștea 
adresa înainte de repartizarea o- 
ficială. O știau și colegii și pro
fesorii căci le fusese comunica
tă în acea entuziastă sărbătoare 
de la terminarea cursurilor, cind

CINEMATOGRAFE
CINE-I CRIMINALUL î rulează la 

Patria (orele 9,45; 12; 16,30i 18,45i 
21), Excelsior (orele 10, 12; 15,15; 
18,15; 20,30). O STEA CADE DIN 
CER (cinemascop) rulează la 
București (orele 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21), Tomis (orele
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15). SĂRUTUL ru
lează la Republica (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). OAMENI 
SAU MAJURI rulează la Carpați 
(orele 10; 12; 14; 16). VREMEA 
PĂGINILOR rulează la Capitol (o- 
rele 9,30; 11.45, 14; 16,30; 18,45; 
21), Aurora (orele 10; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Rahova (orele 15» 
17; 19; 21) (duminică ora 10,30). 
ZBORUL ÎNTRERUPT rulează 'la

14; 
ÎN

Festival (orele 9,30; 11,45; 
16,15; 18,30; 20,45). ClNTÎND 
PLOAIE rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). CIN- 
TĂREAȚA SCLAVĂ rulează 
Lumina (orele 9,45, 
16,30; 18,45; 21). AH, EVA I 

Central (orele 
16,15; 1

la 
12; 14,15;

ru
lează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21).
HATARl (ambele serii) rulează la 
Union (orele 15,45; 19 — dumini
că ora 11,15), Bucegi (orele 10,15; 
13,30; 16,45; 20). CEL MAI MARE 
SPECTACOL rulează la Luceafă
rul (orele 9; 12; 15; 18; 21). PRO
GRAM PENTRU COPII (diminea
ța, orele 10), UN NOU GHILGA- 
MEȘ rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). PAULA
CAPTIVA rulează la Giulești (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 ;
20,15), înfrățirea între popoare (o- 

' rele 10,30; 15,30; 17,45; 20), Mio
rița (orele 9, 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45), Arta (orele 16; 18,15;
20,30).  DRUM PERICULOS rulează 
la Cosmos (orele 15; 18; 20,15). 
VESELIE LA ACAPULCO rulează 

el, Aldescu, a spus doar atît: 
„am venit de la sonde, mă întort 
la sonde !“

Aldescu, și ca el mai erau, nu
mai la extracție-foraj, încă crea 
douăzeci de tineri, „venise de la 
sonde". Venise de la Țicleni unda 
lucrase cîțiva ani ca petrolist, 
fiind după absolvirea școlii medii 
tehnice, chiar maistru la oficiul 
II producție al acestei tinere ex
ploatări petroliere din Oltenia și 
a revenit la Țicleni. N-a 
fost nevoie să arate oamenilor 
carnetul de student plin de zece; 
oamenii îl cunoșteau bine, știau 
că a învățat bine de-a lungul ce
lor cinci ani.

Aldescu Constantin ți-a dove
dit repede cunoștințele. Sondele 
le știa, de lâ ele plecase. Acum 
le privea însă ca inginer, stăpi- 
nindu-le toate secretele.

Pe diploma lui Aldescu, pa 
care și-a pus și producția nota, 
nu s-a efectuat nici o ștersătură, 
nici o modificare, doar aceea că, 
în cele 500 de zile care au trecut 
de la repartizarea la locul de 
muncă, numeroase succese au 
subliniat și întărit acel ,^ece" 
consacrîndu-l ca definitiv.

După mai puțin de 6 luni da 
la terminarea facultății, lui Al
descu Constantin i-a fost încre
dințată o răspundere deosebită : 
să conducă citeva zeci de sonde, 
să răspundă de producția lor; să 
organizeze și să îndrume efor
turile unui colectiv de a da pa
triei tot mai mult țiței. A fost 
numit șeful secției extracție Bil- 
teni.

★
„Apelul" formației de petroliști 

și geologi din anul 1963 ar putea 
continua.

— Diaconu Nicolae!
— Prezent!
Lucrează la Onești, la tina dm 

cele mai modeme rafinării.
— Davitoiu.
— Prezent!
Răspunsul vine de undeva 

din „podgoriile" de sonde ale 
Olteniei, căci Davitoiu Dumitru, 
împreună cu Aldescu și cu încă 
doi colegi — Croicu Constan
tin și Doman Alexandru, alcătu
iesc ceea ce se numește a 11-a 
generație de specialiști a Tierni
lor.

Din pădurile de sonde ale 
Prahovei, Olteniei sau Moldovei, 
de lingă sonde însingurate plan
tate, pentru a cerceta adincurile, 
în cîmpie, în deal sau în munte, 
de la rafinării, din Delta unde 
se seceră iarna, din formațiile de 
geologi, din secțiile uzinelor pro
ducătoare de utilaj, din între
prinderi și combinate vestite sau 
de pe șantierele celora care com
pun chipul viitor al chimiei, din 
atîtea și atîtea locuri ale patriei 
răspund: „prezent" cei două 
sute de tineri din promoția 1963 ; 
odată cu ei sute și mii de elfi 
tineri care au părăsit băncile fa
cultății după ei sau înaintea lor. 
Și cită satisfacție, cită mind~s 
răzbate din răspunsul pe care, 
l-a întrebarea „unde vă aflați", 
îl dau atît de simplu și firesc: 
aici! Adică, acolo ; acolo unde 
au fost repartizați, acolo unde 
era nevoie de ei, acolo unde pa
tria, cerințele economiei socialista 
le-au stabilit locul de muncă în 
marele amfiteatru al producției.

...Tineri absolvenți ai Insti
tutului de petrol, gaze și geologie. 
Fotografia le-a reținut înfățișa
rea din clipa în care își luau ră
mas bun de la studenție. Sînt 
veseli, entuziaști, optimiști, așa 
cum ne-am obișnuit să-i vedem 
pe toți cei care ajung la aceas
tă răscruce de viață. O imagina 
întrutotul firească. Frumusețea 
anilor de studenție, plinătatea 
condițiilor, expresie a grijii părin
tești a partidului, nu poate in
spira decît bucurie, satisfacția. 
Iar optimismul și entuziasmul 
care înseninează chipurile celor 
«la capătul studenției, au, 

emenea, un izvor bogat i 
perspectivele largi, posibilitățile 
de neînchipuit altădată, ce se 
deschid în fața lor.

COMOARA 
ARGINT (cine- 

(orela 
IVAI- 
(orela 
(cine- 
(orela

18; 20,30). 
Cultural 
CLIMATE

la Dacia (orele 9,45; ț2; 14,15;
16,30; 18,45, 21). MOSCOVA — 
GENOVA rulează la Buzești (o- 
rele 15,30 j 17,45» 20). VIATĂ 
UȘOARĂ rulează la Crfngași (ore
le 16; 18,15; 20,30). 
DIN LACUL DH " 
mascop) rulează la Grîvița 
10; 12,15; 15,30; " 
LO rulează la 
15,30; 18; 20,30). 
mascop) rulează la Unirea 
11; 15,30; 18; 20,30). A TREIA
RACHETA rulează la Flacăra (o- 
rele 16; 18; 20). VIAȚĂ PARTI
CULARĂ rulează la Vitan (orele 
16; 18,15; 20,30). CALABUCH ru
lează la Munca (orele 16; 18,15;
20,30).  ROȘU ȘI NEGRU (ambele 
serii) rulează Ia Popular (orele 10; 
16; 19,30). RĂZBUNĂTORUL (cine
mascop) rulează la Moșilor (ore
le 15,15; 17,45; 20,15). CAR
TOUCHE (cinemascop) rulează la 
Modem (orele 9,45; 12, 14,15;
16,30; 18,45; 21). ȘEFUL rulează 
la Viitorul (orele 11; 15,30; 18;
20,30).  JUDECĂTORUL DE MI
NORI rulează Ia Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30). CU MÎINILE PE 
ORAȘ rulează la Volga (orele 
9,45; 13; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
TITANIC VALS rulează la Flo
reasca (orele 16; 18,15; 20,30),
Flamura (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). INTÎLNIRE CU 
SPIONUL rulează la Progresul (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Pacea (ore
le 15,45; 18; 20,15). SĂLBATICII 
DE PE RÎUL MORȚII rulează la 
Lira (orele 15; 17; 19; 21). La PA
TRU PAȘI DE INFINIT rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45;
20). GHINIONISTUL rulează la 
Ferentari (orele 14; 16; 18; 20)
DIAVOLUL DEȘERTULUI rulează 
la Cotroceni (orele 11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). VACANȚĂ IA MA
RE rulează la Timpuri Noi (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 21,30).
PRETUTINDENI ------
MENI; 4 000 TREPTE 
DUPĂ ZECE 
ȚIA ECONOMIEI 
INAUGURAREA 
DE CONSTRUCȚII 
GETICE DE LA 
FIER rulează la 
(orele 17,30; 19,30).

13,30; 15,30;
MUNCESC OA- 

SPRE CER ;
ANI ; EXPOZI- 

NAȚIONALE ; 
LUCRĂRILOR 
HIDRO-ENER- 

PORȚILE DE 
Timpuri Noi



din viata tineretului lumii
Semnarea Protocolului

privind colaborarea economică

întîlnirea organizațiilor studențești din Europa

■ ilele trecute, la Var
șovia, s-au terminat 
lucrările celei de-a 
VI-a întîlniri a or
ganizațiilor naționale 
studențești din Eu
ropa, convocată la 

inițiativa unui comitet internațio
nal de pregătire, format din uni
unile studențești din Anglia, El
veția, Finlanda, Franța, R. S. F. 
Iugoslavia și R. P. Polonă.

La întîlnire au participat dele
gații ale organizațiilor studen
țești din 28 de țări ale continen
tului nostru, printre care și o de
legație a U.A.S.R. Au fost pre- 
zenți de asemenea și observatori 
din partea secretariatului U.I.S. 
și secretariatului C.I.S.

Prima reuniune de acest gen a 
fost inițiată în 1959 de organiza
țiile studențești din R. P. Polonă 
și Franța, fiind concepută ca un 
prilej de contacte și discuții pe

liber de păreri și informații, pe 
probleme de interes comun, fără 
obligația de a se lua, prin vot, 
hotărîri în ședințe plenare. Este 
de competența exclusivă a fiecă
rei organizații naționale ca, în ra
port de preocupările și interesele 
studenților pe care îi reprezintă, 
să hotărască în mod suveran și 
independent participarea sa la 
întîlnire. Numeroase organizații 
au exprimat un punct de vedere 
similar, afirmînd năzuința lor de 
a lărgi platforma de cooperare a 
mișcării studențești.

In timpul lucrărilor întîlnirii de 
la Varșovia, s-a ajuns la o înțe
legere deplină și s-a adoptat în 
unanimitate de către cele 28 de
legații participante un document 
care definește în mod clar carac
terul viitoarelor întîlniri și în care 
sînt cuprinse propuneri menite să 
asigure o organizare mai bună,

In timpul Întîlnirii de la Varșovia

probleme de interes comun între 
organizații studențești reprezen
tând studenți cu concepții politice, 
filozofice și religioase diferite.

U.A.S.R. a participat activ la 
toate întâlnirile care au avut loc 
pînă în prezent, convinsă fiind că 
stabilirea de contacte și apropie
rea între uniunile naționale stu
dențești europene, de diferite o- 
rientări politico-fil’ozofice, indife
rent de afilierea lor internațio
nală, constituie un factor impor
tant în dezvoltarea cooperării și 
făurirea unității de acțiune în 
mișcarea mondială studențească, 
condiție hotărîtoare în asigurarea 
succesului deplin al luptei comu
ne pentru înfăptuirea intereselor 
și aspirațiilor legitime ale tinere
tului universitar de pretutindeni.

încă de Ia cea de-a V-a întâl
nire, care a avut Ioc la Besangon 
în Franța în 1963, s-a exprimat 
dezideratul unei definiri mai 
exacte a caracterului acestor re
uniuni, din partea multor uniuni 
naționale făcîndu-se propuneri 
privind îmbunătățirea organiză
rii lor. De comun acord s-a sta
bilit ca la primul punct al ordinei 
de zi a celei de a VI-a întîlniri 
de la Varșovia să fie înscrisă pro
blema caracterului și modului de 
organizare a viitoarelor întîlniri.

In intervenția sa asupra ace
stor probleme importante pentru 
viitorul cooperării studențești în 
Europa, delegația U.A.S.R.
subliniat că întîlnirea trebuie să 
fie concepută ca o reuniune 
reprezentanților uniunilor națio
nale europene, indiferent de afi
lierea lor internațională, care să 
prilejuiască un schimb larg și

a

mai democratică, a acestora. Ast
fel, în documentul adoptat se 
precizează că „întîlnirea trebuie 
să aibă un caracter de informare, 
scopul ei fiind să contribuie la 
dezvoltarea înțelegerii reciproce, 
cooperării și contactelor bilate- 
tale între organizațiile studen
țești europene". S-a hotărit, de a- 
semenea, ca „pe cît posibil întîl
nirea să aibă loc anual".

In unanimitate s-a hotărit ca 
viitoarea întîlnire să aibă loc în 
Finlanda, din comitetul de pre
gătire urmînd să facă parte or
ganizațiile studențești din Fin
landa, Franța, R.S.F. Iugoslavia, 
Olanda, R. P. Polonă și Scoția. 
Pe viitor, pentru fiecare întâlnire 
se va alege un comitet de pregă
tire format din alte organizații, 
în așa fel ca prin rotație, în acest 
comitet să fie reprezentate cît 
mai multe organizații naționale.

In ceea ce privește ordinea de 
zi a viitoarelor întîlniri, s-a stabi
lit ca aceasta să cuprindă în 
principal „probleme social-poli- 
tice ale studenților, probleme ale 
vieții universitare, precum și cele 
privind cooperarea internațională 
studențească". S-a acceptat în 
unanimitate propunerea delega
ției U.A.S.R. ca în problemele 
privind ordinea de zi și organi
zarea întîlnirii, comitetul de pre
gătire să consulte în prealabil 
organizațiile naționale.

In cadrul celei de a
tîlniri de la Varșovia, s-a făcut 
în continuare un schimb util de 
informații și păreri asupra a încă 
două probleme înscrise pe ordi
nea de zi și anume: activitatea 
culturală studențească și coope-

rarea internațională în acest do
meniu ; ajutorul studențesc acor
dat țărilor în curs de dezvoltare 
ca unul din mijloacele de pro
movare a coexistenței pașnice.

In încheierea lucrărilor, a fost 
adoptat în unanimitate un comu
nicat final în care se face un re
zumat al discuțiilor purtate timp 
de 3 zile de delegațiile partici
pante la întîlnire. Reuniunea a 
prilejuit fructuoase contacte cu 
organizații studențești din nume
roase țări. Cu acest prilej delega
ției U.A.S.R i-au fost adresate 
propuneri de cooperare din par
tea unor organizații cum ar fi 
cele din R. P. Polonă, R.S.F. Iu
goslavia, Franța, R. F. Germană, 
Italia, Finlanda, Irlanda, Dane
marca etc.

Ceea ce a caracterizat, în ge
neral, această întâlnire a fost at
mosfera prietenească, de înțele
gere și respect reciproc, efortu
rile făcute de majoritatea parti- 
cipanților de a găsi puncte de 
vedere comune sau apropiate. Ea 
s-a desfășurat într-un spirit con
structiv, sub semnul unei reale 
dorințe de cooperare reciprocă.

Cea de-a VI-a întîlnire a orga
nizațiilor studențești din Europa, 
prima reuniune internațională stu
dențească de amploare care a a- 
vut loc după congresul U.I.S. de 
la Sofia, este încă o confirmare 
practică a justeței caracterului 
constructiv și realismului poziției 
reafirmată de U.A.S.R. la acel 
congres în problema cooperării și 
unității de acțiune a mișcării 
mondiale studențești. Organizația 
noastră apreciază că unitatea și 
cooperarea în mișcarea interna
țională studențească trebuie con
cepute și realizate pe baza unor 
platforme largi, care să cuprindă 
idei și obiective acceptabile pen
tru toate organizațiile studențești 
democratice, indiferent de con
cepțiile politice, filozofice, reli
gioase, de afilierea lor internațio
nală.

Succesul întâlnirii de la Varșo
via demonstrează convingător 
justețea părerii U.A.S.R. că deo
sebirile de concepții și afiliere nu 
constituie obstacole de netrecut 
în calea cooperării și unității de 
acțiune dacă există dorința since
ră de a milita cu consecvență 
pentru găsirea punților de legă
tură, a căilor și mijloacelor de 
rezolvare a problemelor ce se în
scriu într-o sferă mai largă sau 
mai strinsă de preocupări și in
terese comune.

VASELE VLAD

Sudan:

VI-a în-

Intre R. P. Romînă și U. R. S. S. pe anii 1966-1970
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

La 17 februarie, la Moscova a 
fost semnat protocolul cu pri
vire la colaborarea 
între R. P. Romînă 
pe anii 1966—1970.

Protocolul a fost
Gheorghe Gaston-Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, și de Piotr Lo-

economică 
și U.R.S.S.

semnat de

mako, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de 
stat al Planificării.

în aceeași zi, Gheorghe Gas- 
ton-Marin a oferit în saloane
le ambasadei R.P.R. o masă la 
care au participat membrii 
delegației sovietice, în frunte 
cu P. Lomako și membrii de
legației romîne.

Consultări pentru formarea 
noului guvern turc

-\-j urnirea de către preșe- 
dintele Turciei, Cemal 
Gursel, a senatorului 

independent Suat Hayri Ur
guplu în funcția de prim-mi
nistru a provocat, după cum 
transmite agenția ASSOCIA
TED PRESS, o vie surpriză în 
rîndul oficialităților de la 
Ankara. Cei mai mulți dintre 
observatorii politici din capi
tala Turciei au considerat 
drept principal candidat la 
funcția de prim-ministru pe 
liderul partidului dreptății, 
Suleyman Demirel, principa
lul partid de opoziție din Tur
cia. Dar, președintele Gursel 
l-a preferat pe Urguplu, deoa
rece s-a temut că numirea lui 
Demirel sau a oricărui 
aparținînd partidelor de 
ziție, ar crea o anumită 
siune în Turcia.

Cu toate că Urguplu

lider 
opo- 
ten-

este

cunoscut ca un politician in
dependent, observatorii consi
deră, totuși, numirea sa drept 
o victorie parțială pentru par
tidul condus de Demirel. A- 
ceasta, deoarece Urguplu a 
fost ales ca senator indepen
dent în 1961 pe lista electo
rală a Partidului dreptății, 
fapt care face să se creadă că 
el este un simpatizant al a- 
cestui partid.

Ieri, noul prim-ministru de
semnat și-a început seria con
sultărilor cu liderii celor pa
tru partide politice care au 
provocat căderea guvernului 
condus de Ismet Inonii.

Intr-o declarație imediat 
după numirea sa, Urguplu, a 
arătat că este optimist în în
cercarea de a constitui un vii
tor guvern care va fi un cabi
net de coaliție al celor patru 
partide din fosta opoziție.

A

încordare la reluarea tratativelor

japono ■ sud ■ coreene
SEUL. — Așa cum era de aș

teptat, tratativele japono — 
sud-coreena pentru stabilirea 
de relații diplomatice între cele 
două țări au fost reluate 
miercuri la Seul, într-o atmos
feră de încordare. Atît opozi
ția japoneză cît și cea sud- 
coreeană au manifestat o iri
tare deosebită în legătură cu 
reluarea tratativelor. Miercuri 
dimineața, înainte de plecarea 
la Seul a ministrului afaceri
lor externe japonez, secretarul 
general al Partidului Socialist 
din Japonia, Narita, l-a vizitat 
pe primul ministru Sato, ce- 
rîndu-i să anuleze această vi-

--- •---

Amînarea conferinței

de la Juba

a

• Noi incidente in provinciile sudice

ȚI n număr de 6 000 de stu- 
(I denți de la cinci facultăți 

ale Universității din Bei
rut au declarat marți grevă 
revendicînd îmbunătățirea 
condițiilor de învățătură și re
ducerea taxelor de învățămînt. 

Intr-o scrisoare deschisă a- 
dresată președintelui Libanu
lui, Charles Helou, corpul di-

dactic de la facultățile respec
tive ale universității au decla
rat că sprijină cererile formu
late de studenți și se alătură 
grevei lor. Vn reprezentant al 
greviștilor a spus ci acțiunile 
studențești nu vor înceta pînă 
nu le vor fi satisfăcute reven
dicările.

Declarațiile mediatorului

O. N. U. în Cipru

ATENA. — Miercuri dimi
neața a părăsit Nicosia, pie
rind spre Atena, mediatorul 
O.N.U. în Cipru, Galo Piaza 
Lasso. Înainte de plecare, el a 
făcut o declarație în care a 
sublimat că personal consideră 
că problema cipriotă privește 
în primul rînd poporul cipriot 
și în al doilea rînd Grecia și 
Turcia. In concluzie, a mențio
nat mediatorul O.N.U., rezol
varea problemei cipriote tre
buie să fie opera ciprioților 
însăși.

La sosirea sa la Atena, Galo 
Piaza s-a pronunțat pentru 
contacte la orice nivel între 
părțile interesate, pentru a se 
putea ajunge la rezolvarea 
problemei cipriote.

Referindu-se la vizita 
Galo Piaza la Atena,
rul guvernamental „ELEF- 
TERIA" scrie că mediatorul 
O.N.U. sprijină ideea indepen
denței Ciprului, însă va trebui 
lămurit care sînt, după păre
rea sa. limitele acestei inde-

pendențe. De asemenea, el 
sprijină și ideea lui Makarios 
privind demilitarizarea insulei, 
însă sint mari dificultăți pen
tru transpunerea ei în practi
că, datorită poziției obstruc
ționiste a Angliei, care are în 
Cipru mai multe baze militare.

Ziarul sudanez „AKBAR 
EL YOM' anunță, citind 
surse din Khartum, că 

proiectata conferință a „mesei 
rotunde" care urma să aibă loc 
Ia 18 februarie la Juba, a fost 
amlnată fără a se. stabili o no
uă dată. în ciuda apelurilor a- 
dresate de guvernul de Ia 
Khartum, elementele dizidente 
din sud, se mențin pe vechile 
lor poziții, ceea ce a provocat 
o agravare a situației în a- 
ceste provincii ale Sudanului. 
La Juba, elementele rebele au 
incendiat 51 de clădiri. Postul 
de radio „Omdurman" a anun
țat că într-o ambuscadă orga
nizată de elementele separatis- 
te din sud, au fost omorîți 9 I 
soldați al trupelor guvernului ■ 
central.

După primirea știrilor In le
gătură cu noile incidente pro
vocate de elementele ostile 
guvernului de la Khartum, au
toritățile centrale au hotărit 
să trimită In regiunile sudice 
pe ministrul afacerilor inter
ne, Clement Mboro, pentru a 
studia situafia la fața locului.

Pe de altă parte, președintele 
și secretarul conferinței au ple
cat în Uganda pentru a studia 
cu liderii sudiști refugiați 
noua situație creată și a

bili un alt loc al reuniunii 
reconciliere națională.
rită situației tulburi din sud, 
conducătorii partidelor din 
nordul Sudanului cer acum ca 
conferința de la Juba să aibă 
loc la Khartum, „pentru a asi
gura deplina securitate" a par- 
ticipanților.

Această poziție va provoca, 
probabil, noi dificultăți, deoa
rece liderii sudului s-au opus 
inițial ideii ca întrunirea să 
aibă Ioc la Khartum, invocînd 
motivul că aici „securitatea lor 
nu va putea fi asigurată".

lui 
zia-

de 
Dato-

zită. Narita a spus că marți 
seara, partidul său a propus 
parlamentului o moțiune de 
cenzură împotriva lui Shiina, 
ceea ce, potrivit practicii par
lamentare japoneze, face ca el 
să-și piardă funcțiile de minis
tru al afacerilor externe pînă 
ce parlamentul își va spune 
cuvîntuL (După cum se știe, 
marți, Comitetul Central Execu
tiv al Partidului socialist din Ja
ponia a adoptat hotărirea de a 
supune Parlamentului o moțiu
ne de cenzură împotriva mi
nistrului afacerilor de externe, 
Shiina, deoarece „tratativele 
pe care le va duce la Seul îm
piedică unificarea Coreei și 
înseamnă o barieră în calea 
prieteniei japono-coreene". 
Totodată, Partidul Socialist îl 
acuză pe Shiina că urmărește 
ca prin aceste tratative să fa
ciliteze crearea unui bloc mili
tar în sud-estul Asiei).

înainte de plecarea lui Shi
ina, pe aeroportul Haneda din 
Tokio a avut loc o mare mani
festație a populației care a ce
rut anularea acestei vizite. Po
liția a intervenit pentru îm- 
prăștierea demonstrației. Un 
număr de 37 de manifestanți 
au fost răniți, dintre care patru 
se află în stare gravă. Avionul 
a decolat cu o oră întîrziere 
din cauza tulburărilor care au 
avut loc la aeroport.

Sosirea la Seul a ministrului 
de externe japonez a prilejuit, 
de asemenea, puternice mani
festații de protest. Un mare 
număr de studenți au postat 
în fața hotelului unde se află 
reședința lui Shiina pancarte 
cu inscripții împotriva tratati
velor japono — sud-coreene. 
Se așteaptă ca partidele de o- 
poziție să organizeze noi ma
nifestații ostile tratativelor, 
revendicînd despăgubiri din 
partea Japoniei pentru pierde
rile suportate în timpul celui 
de-al doilea război mondial.

Inima de „rezervă" ?

Ț n scurt timp va
/ fi posibilă în

locuirea a șap
te părți din opt ale 
organismului uman, a 
afirmat tn cadrul u- 
nui documentar ra
diofonic, intitulat ,J- 
nima nu mai are se
crete", patologul ita
lian, prof. Carlo Sir- 
tori. Medicul italian 
a adăugat că și inima 
va putea fi înlocuită.

El a adăugat că in
ventatorul rinichiului 
artifical a descoperit 
un aparat care, după 
ce va fi perfecționat 
va putea înlocui prin- 
tr-o operație chirurgi
cală inima sau orice 
alt organ al corpului 
omenesc, despre care 
se credea pînă acum 
că nu poate fi ope
rat.

Prof. Donatelli, în-

aici, 
sta-

tr-0 operație pe cord 
deschis, a înlocuit o 
calculă mitrală cu o 
alta din material pla
stic. In cadrul docu
mentarului s-a amin
tit, de asemenea, des
pre posibilitatea rea
ducerii la viață a per
soanelor a căror 
moarte clinică a fost 
constatată, inima fi
ind tratată cu im
pulsuri electrice.

R. F. GERMANĂ. — Muncitorii spanioli care lucrează în în
treprinderile din Frankfurt pe Main au organizat un marș al 
tăcerii, în semn de solidaritate cu compatriofii lor. Ei cer e- 
liberarea dețjnuților politici din Spania, dreptul la grevă pentru 

muncitorii spanioli, democratizarea vieții publice

ȘEDINȚA ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U.

NEW YORK. — Adunarea Ge
nerală a O.N.U. s-a întrunit marți 
pentru a examina recomandările 
tăcute de secretarul general U 
Thant și de președintele actualei 
sesiuni Quaison Sackey în unele 
probleme bugetare înaintea între
ruperii lucrărilor adunării pe o 
perioadă mai îndelungată. La în
ceputul ședinței delegatul R. P. 
Albania, Halim Budo, a prezentat 
oiicial propunerea ca Adunarea 
Generală să aleagă Comitetul Ge
neral și să' aprobe ordinea de zi 
prin vot nominal.

La propunerea delegaților Ara- 
biei Saudite, Etiopiei, Ciprului, 
Camerun-ului, Guineei, Uruguay- 
ului, Liberiei, Republicii Sierra 
Leone și Suediei ședința a fost a- 
rnînată pînă joi 18 februarie.

PARIS. — In sala Pleyel din 
Paris a avut loc un spectacol de 
balet organizat de Asociația „Ac
tivitatea muzicală a tinerilor*, în 
cadrul căruia balerinul romîn Ga
briel Popescu a interpretat în 
compania prim-balerinei operei 
din Paris, Liame Dayde, baletul 
„Sonata lunii”, coregrafia aparți- 
nînd artistului romîn. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit succes.

LONDRA. — Primul ministru 
britanic, Harold Wilson, a avut 
miercuri o nouă întrevedere cu 
ambasadorul S.U.A. la Londra, 
David Bruce. Ca și cea de marți, 
noua întrevedere a fost consacra
tă examinării situației din Indo
china. Nu au fost anunțate amă
nunte asupra subiectelor abordate. 
Se crede, arată agenția U.P.I., că 
S.U.A. și Marea Britanle caută 
să-și clarifice viitoarea lor strate
gie diplomatică în criza din a- 
ceastă regiune a lumii.

ATENA. — Răspunzînd unei în
trebări puse în Parlament de de
putatul E.D.A., Stamatis Merkuris, 
privind participarea Greciei la 
forțele nculeare multilaterale, mi
nistrul afacerilor externe al Gre
ciei, Costopoulos, a declarat: 
„Grupul de studiu al N.A.T.O. la 
care participă și o delegație grea
că, și-a întrerupt activitatea pe 
un termen nelimitat. Guvernul 
giec, nedispunînd de concluziile 
tehnice' ale acestui grup, nu-și 
poate forma nici o idee despre a- 
ceastă problemă. In orice caz, 
participarea Greciei la acest grup 
de studiu nu înseamnă că Gre
cia și-ar fi luat vre-un angaja
ment privind esența problemei*.

PEKIN. — Miercuri a sosit la 
Pekin, Julius K. Nyerere, preșe
dintele Republicii Unite Tanzania, 
care face o vizită de prietenie 
la invitația președintelui 
Șao-ți.

Agendă încărcată
ASSOCIATED PRESS despre convorbirile

franco-americane

Ministrul de externe fran
cez, Couve de Murville, 
a plecat .ieri pe calea 

aerului’ la Washington, unde 
urmează să aibă întrevederi 
cu principalele oficialități ale 
guvernului american, printre 
care și cu președintele John
son.

Principalele probleme aflate 
în centrul discuțiilor pe care 
Couve de Murville le va avea 
la Washington sînt situația 
din Asia de sud-est, criza fi
nanciară în care se află O.N.U. 
și situația alianței atlantice, 
problema unificării politice 
vest-europene, precum și o se
rie de alte chestiuni față de 
care politica Parisului și Wa
shingtonului diferă. Comentînd 
vizita ministrului de externe 
francez în S.U.A., agenția 
ASSOCIATED PRESS subli
niază că ea are loc într-un 
moment cînd „relațiile dintre 
Franța și S.U.A. s-au rărit din 
nou, după ce ele înregistraseră 
o oarecare încălzire în luna 
decembrie cu prilejul sesiunii 
N.A.T.O., rind secretarul de 
stat american, Dean Rusk, a 
avut o serie de întrevederi cu 
colegul său francez și cu pre
ședintele de Gaulle". Potrivit 
agenției, oficialitățile america
ne pun noua răcire inter
venită în relațiile dintre Fran
ța și S.U.A. pe seama pre
ședintelui de Gaulle care, în 
conferința sa de presă de la 
4 februarie, 
vergențele 
Washington 
bordarea 
blerne ale 
ționale și relațiilor interocci- 
dentale. Agesnția precizează că 
o autoritate americană „care 
a comentat în particular con
ferința de presă a generalului 
de Gaulle a declarat că el a 
pus capăt evoluției spre o în
țelegere între S.U.A. și Fran
ța și că, în prezent, situația 
este numai cu puțin mai bună 
derit cea dinaintea Consiliului

a reafirmat di- 
existente între 
și Paris în a- 

diferitelor pro- 
situației interna-

N.A.T.O. de la Paris din luna 
decembrie a anului trecut".

Astfel, „începînd din Viet
nam și pînă la O.N.U.. politica 
Franței și cea a S.U.A.. nu 
este pusă de acord în multe 
privințe". Franța se pronunță 
pentru o reorganizare a O.N.U. 
propunînd o conferință a celor 
cinci mari puteri (S.U.A., An
glia, Franța, U.R.S.S. și R. P. 
Chineză). Această propunere 
„a constituit o lovitură pentru 
americani, ea fiind în totală 
contradicție cu politica Wa
shingtonului". în ce privește 
Vietnamul, Franța se pronun
ță pentru o neutralizare a a- 
cestei țări și rezolvarea situa
ției de aici printr-o soluție 
politică și nu militară. Dim
potrivă, S.U.A. sprijină cu 
forțe armate actualul regim 
șubred din Vietnamul de sud 
și continuă operațiile militare 
de aici. Un alt punct de fric
țiune dintre cele două țări, în 
ce privește politica în Asia, a 
fost recunoașterea de către 
guvernul francez a R. P. Chi
neze.

Problemele alianței atlanti
ce au constituit, de asemenea, 
motive ale răcirii relațiilor 
dintre Paris și Washington, 
deoarece. în timp ce S.U.A. 
s-au pronunțat în favoarea 
unei integrări în domeniul în
armării nucleare (crearea 
F.N.M.), Franța a insistat asu
pra creării propriei ei forțe de 
șoc.

în sfîrșit, unificarea politică 
a Europei occidentale, precum 
și problema actualului sistem 
monetar internațional, bazat, 
alături de aur, pe dolar și lira 
sterlină, au prilejuit adoptarea 
unor poziții contradictorii în
tre cele două guverne.

Oficialitățile americane, scrie 
A.P., își exprimă speranța că 
întrevederile cu Couve de 
Murville vor putea clarifica o 
serie de probleme asupra că
rora politica celor două țări 
diferă.

GUINEEA portugheză
CAMBIA

k Cambia devine independenta
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3 I che colonie britanică din ’
i, I Africii. Documentele istorii
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stăzl, pe harta Africii, apare un nou stat indepen
dent Gambia. Ca urmare a tratativelor purtate la 
Londra la mijlocul anului trecut între reprezen

tanții guvernului englez și lideri ai organizațiilor po
litice din Gambia, s-a hotărit ca la 18 februarie acea
stă posesiune britanică să devină Independentă

Așezată de-a lungul fluviului 
cu același nume, Gambia a fost 
considerată ca fiind cea mai ve- 

vestul 
istorice a- 

testă că spre sfirșitul secolului 
XVI pe locurile unde se află 
acum orașul Bathurst, actuala ca
pitală a țării, au debarcat primii 
„negustori" englezi, care datorită 
pieții bogate de sclavi, și-au ex
tins sfera de activitate cu cîteva 
sute de kilometri spre interiorul 
continentului.

Cu suprafața de 10 369 km p 
și cu o populație de 320 000 lo
cuitori, această țară ocupă un loc 
important in exporturile mon
diale de arahide. In afara acestui 
produs, locuitorii se mai ocupă cu 
cultivarea orezului, bananelor, 
maniocului.

Alte produse secundare ale e- 
conomiei sale (care are un pro
nunțat caracter agricol) sînt nu
cile de cocos, piei, lemn, pește.

Publicația „AFRICA TODAY" 
arată că anul țăranului din Gam-

bia se compune din „sezonul 
fiămind" și „sezonul comercial". 
Referindu-se la condițiile de via
ță în „sezoanele flămînde" „A- 
FRICA TODAY" arată că „în a- 
această perioadă banii obținuți 
de pe cultura arahidelor sînt re
pede cheltuiți. Pentru a nu muri 
de foame țăranii se adresează 
comisionarilor străini cărora le 
sînt veșnic datori". Monocultura 
creează mari greutăți în hrănirea 
populației băștinașe, mare parte 
a produselor alimentare fiind im
portate.

Comercializarea și exportul a- 
rahidelor sînt monopolizate de 
compania „Gambia Olisseds Mar
keting Board" ale cărei profituri 
au crescut permanent atît de pe 
urma achiziționării produselor de 
la țărani la prețuri derizorii cît 
și de pe urma sporirii anuale a 
exporturilor.

Deși s-au făcut încercări pen
tru dezvoltarea și a altor culturi, 
datorită slabei organizări nu s-a 
ajuns la rezultatele scontate. Re-

vista „NEW AFRICA" referin- 
du-se la potențialul economic al 
acestei țări arată că „în pofida 
posibilităților favorabile de cul
tivare și a altor culturi. Gambia, 
în ajunul independenței, poate 
conta doar pe desfacerea arahi- 
delor de care depinde în între
gime economia ei".

In Gambia, denumită „cenușă
reasa Africii", datorită faptului 
că este cea mai veche colonie 
britanică din această parte a con
tinentului, în ultimii ani mișcarea 
pentru independență a cunoscut 
un avînt deosebit Autoritățile 
coloniale au fost nevoite să a- 
corde Gambiei în urmă cu trei 
ani autonomia internă. Viața po
litică este dominată de două 
partide : partidul popular pro
gresist (care este condus de David 
Jawara) — partid de guvemă- 
mînt — și partidul reunit

In timpul scurs de la obține
rea autonomiei interne, vizitatorii 
străini au observat eforturile gu
vernului Jawara de a îmbunătăți 
situația populației băștinașe. Pri
mul ministru Jawara, în una din 
cuvântările sale, sublinia : „Ni se 
spune că datorită suprafeței sale 
mici și a puținelor bogății natu
rale din țara noastră nu trebuie
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revendicăm libertatea. Dar în 
primul rînd colonialiștii n-au în
treprins nimic pentru dezvoltarea 
resurselor țării și în al doilea 
rind orice popor sărac sau bogat 
are același drept de a fi liber". 
Primul ministru referindu-se la 
politica externă a țării sale, arăta 
că Gambia va urmări înțelegerea 
și cooperarea pe plan internațio
nal.

Gambia este așezată ca o an- 
clavă în teritoriul Senegalului. La 
recomandarea unei misiuni a 
O.N.U. s-a ajuns la concluzia că 
este necesară o colaborare mai 
strinsă între cele două țări, ba 
chiar s-a vorbit de unificarea lor.

să Pe linia colaborării au fost sem
nate o serie de acorduri care in
tră în vigoare după acordarea 
independenței Gambiei. Conside
rentele de ordin economic și 
disputa asupra unui teritoriu din 
răsăritul țării au împiedicat 
încheierea unor înțelegeri 
largi.

Acordarea independenței
mei colonii britanice din Africa 
apuseană, constituie un succes a 
luptei pentru independență a po
porului din Gambia și reprezintă 
o bază trainică pentru dezvolta
rea viitoare a țării.

IOAN TIMOFTE
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