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Calificare — calitate

sînt notate toate dificultățile 
apar precum și măsurile ce 
buie luate. Numai după ce 

nologia a 
------------------- bine pusă
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cinteia
tinerelului

sectorul turnăto
rie al Uzinei „Se
mănătoarea" s-a în
cetățenit de cîtva 
timp o formă orga
nizată de îmbogă
țire a cunoștințelor 

profesionale datorită căreia co
lectivul de aici a obținut o sea
mă de rezultate bune în îmbu
nătățirea calității pieselor turna
te. Este vorba de demonstrarea 
tehnologiei.

— Această acțiune, spunea 
inginerul Vasile Mihuț, șeful ate
lierului fontă ce
nușie, s-a impus 
ca o necesitate 
de prim ordin 
în activitatea 
noastră. O parte 
din produse nu 
întruneau condi
țiile de calitate 
și, în marea ma
joritate a cazurilor, motivele se 
rezumau la necunoașterea sufi
cientă a tehnologiei de fabrica
ție, iar pe de altă parte — cînd 
tehnologia era cunoscută — ea 
nu era respectată de către toți 
muncitorii. La început am făcut 
demonstrarea tehnologiei la re
perele mai dificile, dar, pe par
curs, această acțiune a devenit 
obligatorie pentru toate reperele.

în ce constă demonstrarea teh
nologiei ? După ce piesa a fost 
omologată, înainte de a intra în 
producția de serie, li se explică 
în amănunțime muncitorilor pro
cesul de fabricație pe conveierul 
respectiv. Se execută astfel de
monstrativ un număr de piese, 
se atrage atenția asupra fiecărei 
situații care se poate ivi înce- 
pînd de la pregătirea și contro
lul modelului, a amestecului de 
formare, trecînd prin procesul 
de formare propriu zisă, elabora-

rea fontei, turnarea și pînă 
curățirea pieselor.

Toată această muncă — denu
mită pe scurt demonstrarea teh
nologiei — se face, incepînd de 
la prima și pînă la ultima ope
rație, sub directa supravegherea 
tehnologului de produs riin ser
viciul metalurg șef, a maistrului 
de atelier, a tehnologului secției, 
precum și a controlorului de ca
litate. După fiecare demonstrație -O— a. . . l.r. » W

i care 
tre- 
teh- 
fost 

la 
punct și se con
stată totodată că 
muncitorii care 
vor lucra la re
perul respectiv 
și-au însușit pînă 
în cele mai mici 
amănunte desfă

șurarea procesului de fabricație, 
fază cu fază și operație cu ope
rație, produsul se lansează în fa
bricația de serie.

In atelier, ca de altfel în toată 
uzina, există cursuri de ridicare 
a calificării. Acest mijloc de per
fecționare a tinerilor nu este însi 
singurul. Organizația U.T.M. a 
desfășurat în paralel o activitate 
destul de largă privind și alte 
forme de ridicare a calificărn 
Un obiectiv spre care și-a în
dreptat atenția a fost sprijinirea 
acțiunilor de demonstrare a teh
nologiei care constituie așa cmn 
s-a văzut, un mijloc practic de 
perfecționare profesională a mun
citorilor, o acțiune care are o 
strinsă legătură cu nevoile ate
lierului, ale fiecărui loc de nu—- 
că. Astfel, nu rare an fost cazu-
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tăcură. însuflețește, cheamă!

Faptele
acoperirea in
aur a fiecărui

Manifestul nostru"
tehnicienilor și ingi
nerilor din unitățile 
industriei noastre so
cialiste, despre mun
ca lor plină de fru
musețe. „Este grăitor 
pentru ritmul în care 
industria noastră se 
va dezvolta în anii

Generala fciri 3-a 
cut acele vresaur. ia cao 
pan.de electorale erau pe_tra 
partidele exploatatorilor nr. prneș 
de demagogie sforăitoare, de pro
misiuni uitate chiar a * ii 
după alegeri. E drajerw să cer
cetezi manifestele porrideiac bec-

cuvînt
rind ir a»-~?

CRONICA ACTUALITĂȚII
LA POIANA BRAȘOV — PREMIUL II

RUSCAI
In urma lucrărilor de prospec

țiuni și cercetări geologice efec
tuate în ultimii ani în munții 
Poiana Ruscăi au fost descoperite 
noi zăcăminte de minereu. Pen
tru punerea lor în valoare, aici 
au început importante lucrări în 
subteran. în scopul deschiderii 
noului cîmp minier de la Teliuc 
est s-a terminat construcția pu
țului principal, iar acum se lu
crează Ia galeriile de legătură 
spre zăcămintele de minereu. La 
Ghelar se află în construcție ori
zontul 10, care va face legătura 
cu tunelul subteran prin care se 
va transporta minereul la Uzina 
de preparație de la Teliuc.

In sala Teatrului de stat dxn 
Brașov a avut loc luni festivita
tea decernării diplomei și pre
miului II de oraș regional frun
taș pe țară în întrecerea patrio
tică desfășurată in anul 196*  
pentru buna gospodărire și în
frumusețare a orașului. An parti
cipat deputați, reprezentanți ai 
comitetelor de cetățeni și ai co
misiilor de femei, cetățeni frun-

lui. Anul trecut s-au dat in fo
losință noi conducte de aducț:- 
une pentru alimentarea arașuio 
cu apă potabilă etc. Cu acest 
pril’ej s-a înminat insigna de 
fruntaș unui număr de 170 ce
tățeni evidențiați în muncile pa
triotice.

A urmat apoi
tistic.

un

ODOEEȘTI — PREMIUL III
Duminică a acut loc la Odo- 

bești festivitatea de înminare a 
diplomei și premiului III de oraș 
raional fruntaș pe țară, acordat 
de Consiliul de Miniștri pentru 
rezultatele deosebite obținute în 
anul 1964 în întrecerea patrio
tică pentru înfrumusețarea șr 
buna gospodărire a orașelor.

de
au 

pa-

la asud 1964, mobilizați 
deputați, locuitorii orașului 
realizat 600000 ore muncă 
triotică. Ei cu extins suprafețele
spațiilor verzi cu 1 000 mp, au 
contribuit la construirea unei 
școli cu 8 tăb de âasă la ex
tinderea electrificării, au foot 
întreținute străzi și trotuare

adevăr care bacuri, fcr- 
și r geamă la noi în- 

:iptări pe to|î cetățeni țării: în 
jcețti pariu ani, care s-an scurs 
de la alegerile trecute, poporul 
nostra a obținut succese remar-

icaerval de timp, forul cel 
aast al țării. Marea Adunare 
mC, a crxisfmțrt în sesiu-

Scînteia tineretului"

e db și 
acoperit de 
ia Săucești. 
din raionul 
in multe 

sectoare ale coope
rativei agricole de 

producție se muncește din plin. 
Dinspre ateliere răzbate zvonul 
neîntrerupt al ciocanelor: se fac 
•dtimeie reparații ale atelajelor. 
Legumicultorii sînt la răsadnițe. 
N-au uitat că anul trecut pregă
tind bine campania de primă
vară, ei singuri au reușit să adu
că unității agricole un venit de 
aproape 900000 lei. In ce-i pri
cește. pe zootehniști, programul 
muncii lor e plin de răspundere. 
Munca lor începe odată cu zo
rile, la o oră respectată de toți

după o planificareși continuă 
riguroasă.

Ziarele au sosit duminică la 
Săucești spre seară. Dar vestea 
publicării Manifestului Consiliu
lui Național al Frontului Demo
crației Populare o răspindiseră 
în tot satul încă din cursul dimi
neții sutele de aparate de radio 
din casele membrilor cooperati
vei agricole de producție. A 
doua zi, luni, ziarele cu textul 
Manifestului treceau din mînă în 
mină.

— Am citit de citeva ori par-
C. NANCU 

corespondentul „Sclnteii 
tineretului" pentru regiunea 

Bacău
(Continuare în pag, a II-a)
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La „Grivița Roșie', comentînd Maniiestul
Foto: O. PLEC AN

REZOLUȚIA
celei de a V-a

In cercurile
in timpul lucrărilor Conferinței

studențești
științifice

program ar-

(Agerpres!

pe 10 000 mp 
in coloare de 
lei. In acest 
orașului au prevăzut să înalțe 
noi construcții de locuințe, ti 
dezvolte rețeaua de apă potabilă, 
să îmbunătățească salubritatea o- 
rațului, să amenajeze un ștrand 
etc.

Și uite iucran 
peste 2000000 

an, loaâtont

mică a Palatului 
R. P. Romine din Capitală 
s-au deschis luni dimineața 
lucrările Conferinței pe țară 
a Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romină. Iau parte delegați ai 
secțiilor și filialelor Uniunii 
Scriitorilor, numeroși invitați. 

La deschiderea lucrărilor 
conferinței au asistat membri 
ai C.C. al P.MJL, ai guvernu
lui, reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații 
de masă, ai altor uniuni de 
creație.

S-a păstrat un moment
reculegere în memoria unor 
scriitori care 
viață în ultima perioadă.

Conferința a ales apoi pre
zidiul »i comisiile de lucru.

de

au încetat din

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de Demostene Botez.

Conferința a adoptat în una
nimitate următoarea ordine de 
zi : Darea de seamă asupra 
activității Comitetului de con
ducere al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R, rapoartele comisi
ilor de revizie și de validare, 
referatele pe genuri de crea
ție — proză, poezie, dramatur
gie, critică și istorie literară — 
privind dezvoltarea literaturii 
noastre în ultimii ani, alege
rea Comitetului de conducere 
și a comisiei de revizie ale 
Uniunii Scriitorilor.

Darea de seamă asupra acti
vității Comitetului de condu
cere al Uniunii Scriitorilor a 
fost prezentată de Mihai Be- 
niuc, raportul comisiei de re
vizie de Mircea Ștefănescu, iar

i

r

1

raportul comisiei de validare 
de Mihnea Gheorghiu.

Ședința de după-amiază a 
fost prezidată de Ion Pas.

Acad. Tudor Arghezi a adre
sat Conferinței un salut, care 
a fost citit de Baruțiu Ar
ghezi.

Au început apoi discuțiile la 
Darea 
vității 
cere a 
R.P.R. 
nuri de creație. Au luat cu- 
vîntul Radu Boureanu, Geo 
Dumitrescu, Ion Brad, Oscar 
Walter Cisek, Vasile Dinu, vi
cepreședinte ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Lucrările conferinței con
tinuă.

de seamă asupra acti- 
Comitetului de condu- 
Uniunii Scriitorilor din 
și la referatele pe ge-

(Agerpres)(Agerpres)

pan.de


mecamzaiorii
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rima campanie a- 
gticolă a anului va 
începe în curînd. 
în trei din cele 
cinci S.M.T. care 
deservesc coope
rativele agricole

de producție din raionul Med
gidia, (Castelu, Remus Opreanu 
și Mircea Vodă) reparațiile și 
revizia tractoarelor și a majo
rității mașinilor agricole s-a 
terminat. La S.M.T. Sibioara și 
la S.M.T. Valu lui Traian se 
lucrează de zor pentru a se re
cupera rămînerea în urmă 
față de grafic. Și, într-adevăr, 
există importante rezerve pen
tru accelerarea ritmului la re
parații în cele două stațiuni. 
După ultima situație, la S.M.T. 
Valu lui Traian mai erau de 
reparat 20 de tractoare din 101 
cîte au fost planificate, 15 se
mănători 2 SPC 2 și 2 sape ro
tative, iar în atelierul mecanic 
al S.M.T. Sibioara se mai află 
încă 16 tractoare la care se a- 
daugă alte 3 care își așteaptă 
rîndul... la poartă. Mai sînt de 
reparat 2 semănători, 5 culti
vatoare și alte mașini agricole. 
Ținînd seama de faptul că în 
toate cele cinci S.M.T. există 
aceleași condiții și aceeași do
tare tehnică, pare ciudat faptul 
că cele două stațiuni amintite 
au rămas în urmă cu reparații
le față de S.M.T. Castelu, de 
pildă, unde aceste lucrări s-au 
terminat la începutul lunii de
cembrie iar la Remus Opreanu 
la sfîrșitul lunii ianuarie. Ex
plicația trebuie căutată în mo
dul de organizare a lucrărilor 
de reparație Astfel, de doi ani 
de zile, la S.M.T. Castelu se 
practică cu rezultate bune re
paratul tractoarelor și mașini
lor agricole în flux continuu, 
în acest scop, în 1963 atelierul 
mecanic a fost amenajat pentru 
reparații în flux tehnologic, 
sistem care a fost apoi perfec
ționat după modelul celui prac
ticat în uzinele de reparații. 
Apoi, s-a prevăzut ca repara
țiile să se efectueze, conform

Premieră Ia Teatrul „Țăndărică" 
Drumul piperului (Magellan) 

de C. Popovici

Foto: AGERPRES

Crește gradul 
de mecanizare 

in portul Constanța
CONSTANȚA. — (de la co

respondentul nostru):
In portul Constanța se lu

crează în prezent la montarea 
de noi utilaje pentru încăr
carea și descărcarea navelor 
comerciale. La dana 35 au 
fost date recent în exploata
re 3 macarale de cheu de ci
te 10 tone, iar una este în 
curs de montare; la dana 24 
se execută instalația electri
că a 3 macarale not în pre
zent, în portul Constanța, sînt 
în producție 59 de macarale 
de diferite sarcini, de la 3— 
15 tone, care funcționează în 
23 de dane, și avînd o sarci
nă totală de ridicare de 383 
tone. în afara acestora, pen
tru încărcarea și descărcarea 
sarcinilor grele se folosesc 
două macarale gigant, de cite 
100 tone, și o macara de 50 
tone etc. în prezent, prin fo
losirea macaralelor și altor 
mijloace de transportat — 
146 tractoare, 104 autostivui- 
toare etc., gradul de mecani
zare a lucrărilor portuare este 
de peste 60 la sută. Aceasta a 
făcut ca viteza medie de în
cărcare și descărcare a nave
lor să crească, iar timpul de 
staționare a lor să scadă cu 
aproape 15 la sută față de 
cel normat.

în Editura Politică a apărut:
Jose Dias Coelho 

REZISTENȚA ÎN 
PORTUGALIA
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Cartea înfățișează aspecte ale 
luptei forțelor patriotice portu
gheze împotriva dictaturii reac
ționare salazariste. 

unui grafic, în tot cursul anului. 
Așa se face că la această sta
țiune s-a înlăturat vîrful de lu
crări în atelier în timpul iernii, 
în lunile septembrie, octombrie 
și noiembrie, de pildă, s-au 
executat numai 27 de reparații 
generale și 14 revizii tehnice. 
Iar în perioada anterioară 
(martie — august) au fost exe
cutate 40 de reparații generale 
și 14 revizii tehnice. Acest 
sistem de organizare a repara
țiilor la tractoare a dus la gră
birea ritmului de lucru, a creat 
posibilitatea respectării grafi-

• In raionul Medgi
dia din 5 S M.T., 
3 au terminat re
parațiile utilajului 
agricol

• Extinderea repa
rațiilor în flux

• Recuperarea rămî- 
nerilor în urmă 
depinde de o mai 
bună organizare 
a muncii

cului de îngrijiri și, ceea ce 
este foarte important, a asigu
rat o bună calitate a lucrări
lor. La reparația tractoarelor 
participă, alături de mecanicii 
din ateliere, și mecanicii agri
coli și mecanizatorii care au 
lucrat și vor lucra cu tractoa
rele și mașinile în viitoarele 
campanii. „Este un bun prilej 
pentru mecanizatori și în spe
cial pentru cei mai tineri să 
cunoască cît mai bine mașini
le, să poată înlătura pe par
curs eventualele defecțiuni’* *,  
ne spunea tovarășul Teodor 
Popescu, directorul S.M.T.

bruarie să realizăm pînă :n pre
zent 68 la sută din producția de 
fire de calitate extra și prima“.

Inc. PUȘCAR EMILIAN 
director

* 3

„Problemele ridicate de artico
lul „FILATORII AU RĂMAS 
DATORI CALTTĂȚII*, se spe
cifică în răspunsul primit din 
partea comitetului U.T.M. al In

și in învățători tineretul nostru, 
împreună ca întregul popor este 
botărit să facă din votul de la 7 
martie o noeă și puternică afir
mare a atașamentului neriintif 
față de partid, o afirmare puter
nică a voinței de a îndeplini pe 
mai departe cu pasiune și abne
gație sarcinile trasate de partidul 
nostru.

Manifestul Consiliului Națio
nal al F.D.P. consacră unul din
tre capitolele sale evidențierii 
drepturilor de care se bucură ce
tățenii patriei noastre, caracteru
lui profund democratic al siste
mului nostru electoral. Astăzi sînt 
aleși și reprezintă poporul în or
ganele conducătoare ale statului: 
muncitori, țărani și intelectuali, 
activiști ai partidului și ai orga
nizațiilor obștești, reprezentanți 
ai tuturor categoriilor sociale. în 
organele puterii de stat sînt re
prezentate, alături de romîni, 
toate minoritățile naționale.

Poporul nostru, și alături de el 
tineretul, sărbătorește la 7 mar
tie o victorie strălucită a unită
ții sale de monolit în jurul par
tidului, conducătorul său înțelept 
și încercat.

Tineri și tinere, să întîmpinăm 
alegerile de la 7 martie cu noi 
succese în îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă, în pregătirea campaniei 
agricole de primăvară, în învă
țătură I

La 7 martie să dăm votul no
stru candidaților F.D.P. 1

Seară de muzică corală romînească contemporană
Programîndu-și una din ma

nifestările sale în Capitala 
țării, corul Ansamblului de 
cîntece și jocuri din Tg. Mu
reș ne-a oferit nu numai un 
inedit concert dedicat în ex
clusivitate unor creații corale 
contemporane romînești, ci a 
permis în același timp iubito
rilor muzicii, ascultarea în 
primă audiție pe țară a unora 
dintre cele mai noi lucrări 
ale creatorilor noștri.

Din șirul de piese corale 
ascultate cu acest prilej, o 
notă specială pentru incandes
centele Madrigali concertând

(Urmare din pag. II

nea sa extraordinară din primăva
ra anului 1962 cea mai măreață 
cucerire dobindită de către oa
menii muncii din patria noastră: 
victoria definitivă a socialismului 
la orașe și sate, lichidarea pen
tru totdeauna a oricărei exploatări 
și asupriri. „Eroica clasă munci
toare, harnica țârănimp. intelec
tualitatea — se spune în Manifest 
— înfrățite în lupta pentru binele 
țării, alcătuiesc societatea noastră 
nouă, socialistă. Pățind în cel 
de-al treilea deceniu al vieții sale 
libere, Rom inia înfățișează tabloul 
unei țări în plin progres, cu o 
economie și o cultură înfloritoare, 
puse în slujba creșterii bunăstă
rii poporului".

Ritmul în care s-au înfăptuit și 
se înfăptuiesc toate prevederile 
cuprinse în Manifestul de acum 
patru ani este un ritm deosebit 
de rapid. între 1959 și 1965 in
dustria chimică a crescut de trei 
ori, iar la sfîrșitul acestui an ni
velul producției industriale va fi 
de 2,25 ori mai mare decît în 
1959. Saltul acesta, înfăptuit în- 
tr-un timp atît de scurt, înseamnă 
zeci de fabrici, uzine și combi
nate, înseamnă noi mine și sute 
de sonde, toate slujindu-se de o 
tehnică modernă. Realizăm astăzi 
într-o singură zi 9 200 tone de 
oțel, 8 000 tone de laminate, 
5 300 tone de fontă, aproape 
50 000 000 kWh energie electrică, 
50 de tractoare, 60 de autoca
mioane și autobuze, peste

Apreciind experiența celor 
de la Castelu, serviciul regio
nal S.M.T. a căutat să o gene
ralizeze și în celelalte stațiuni. 
Aceasta fiind în mare măsură 
explicația faptului că la S.M.T. 
Remus Opreanu și Mircea 
Vodă, unde a început să se a- 
plice acest sistem, reparatul 
tractoarelor și mașinilor agri
cole care vor lucra în viitoarea 
campanie s-a terminat la timp, 
în schimb, la S.M.T. Valu lui 
Traian amenajarea atelierului 
mecanic pentru organizarea re
parațiilor în flux, începută la 
1 august cu termen pînă la 1 
noiembrie, a fost tărăgănată o 
lună de zile, astfel încît la 1 
ianuarie, cînd 60 la sută din 
tractoare trebuiau să fie re
parate, erau gata numai 35 la 
sută. în ultimul timp, s-a recu
perat mult din aceste rămîneri 
în urmă.

La S.M.T. Sibioara nu s-au 
repartizat sarcinile actualei 
perioade de reparații pe fiecare 
atelier și pe fiecare om, ne- 
existînd astfel posibilitatea de 
a se urmări modul de desfă
șurare a acestora și de a se 
cunoaște exact în care compar
timent lucrările nu merg bine 
pentru a se interveni operativ. 
Astfel, organizarea necorespun
zătoare a muncii în atelier a 
făcut ca la sfîrșitul lunii ianua
rie, abia jumătate din numărul 
de tractoare și mașini agricole 
să fie reparate.

Pînă la începerea lucrărilor 
în campania de primăvară a 
mai rămas puțină vreme, sufi
cientă însă ca, printr-o coordo
nare a eforturilor tuturor, lu
crările din cele două S.M.T. — 
Sibioara și Valu lui Traian — 
întregul parc de tractoare și 
mașini să fie pus în stare de 
funcționare.

GEORGE MIHĂESCU 
corespondentul 

„Scînteii tinerelului" 
pentru regiunea Dobrogea

ale lui Tiberiu Olah, pentru 
cele „Trei cîntece senine*  de 
Doru Popovici, pentru origi
nala trăsătură armonică a im
nului lui Cornel Țăranu. „Cu- 
vîntul partidului**,  pentru 
îmbucurătoarea „apariție*  
componistică a tinărului pia
nist Nicolae Brinduș. intr-un 
„Cintec de dor*.

Omogenitatea, intonația în
grijită, precizia ritmică, a- 
tribute de prim ordin ale for
mației — au caracterizat și a- 
ceastă seară muzicală oferită 
de artiștii din Tg Mureș.

L SA VA

1400 000 m p diferite țesători și 
180000 perechi mcăhămmte.

Asemenea rezultate an ca 
temelie efortul creator al poporu
lui, al abnegației sale in înfăp
tuirea, pas cu pas, a politicii par
tidului de industrializare socialis
tă a țării. Fiecare an, fiecare suc
ces an însemnat totodată dovezi 
ci această politică profund știin
țifică coeesțMinde întrutotul nă
zuințelor poporului romin. aspira
țiilor sale pe drumul făuririi unei 
vieți noi.

Faptele — acoperirea 
în aur a fiecărui cuvint
O puternică dezvoltare cunoaș

te și agricultura noastră socialistă. 
Pe ogoarele țării vor lucra în a- 
cest an 81 500 de tractoare, 
66 000 semănători mecanice, 
36 000 combine pentru păioase și 
altele. Aproape un milion de ță
rani învață în chip sistematic, sub 
supravegherea specialiștilor și cu 
ajutorul a milioane de broșuri și 
manuale, să se folosească tot mai 
deplin de știința agricolă. Con
secința directă a înzestrării cu 
mașini a agriculturii și a ridică
rii nivelului cunoștințelor oame-

Pe Șoseaua Mihai Bravu 
din Capitală

Foto : AGERPRES

Cinematografe
REGINA CÎNTECELOR rulează 

la: Patria (orele 8; 10,45; 13,30; 16; 
18,45; 21,30), București (orele 9; 
11,30; 19; 21,30). UN ENORIAȘ 
CIUDAT rulează la: Republica 
(orele 9,30; 11,45; 14,15; 1630; 
18,45; 21), Grivița (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 1830; 
20,45). TOVARĂȘII rulează Ia: Lu
ceafărul (orele 8,45; 11; 13.15; 
15,45; 18,30; 21). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop rulează 
la: Feroviar (orele 930; 11,45:
14; 16,15; 1830; 20,45), Melodia 
(orele 9,30; 11,45; 14: 16,30; 19;
21.15) , Floreasca (orele 18,15; 
20,30), Flamura (orele 9,15; 1130; 
13,45; 1J6; 18,15; 20,30). NEVASTA 
NR. 13 rulează la: Capitol (orele 
9; 12,15; 18; 21), Excelsior (orele 
9; 11,30; 14; 1630; 19; 2130), To
mis (orele 9; 11,15; 1330; 16; 1830; 
21). MICUL PESCAR — cinema
scop rulează la: Festival (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 1830; 20,45). 
SĂRUTUL rulează la: Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 2030). 
înfrățirea între popoare (orele 
13,15; 1530; 17,45; 20). Arta (orele 
16; 18,15; 20,30). CLIMATE — 
cinemascop rulează la: Central 
(orele 9,30; 12,15; 15,15; 18,15; 21). 
CU MlINILE PE CJRAS rulează la: 
Lumina (orele 10; 1230; 15; 17,45;
20.15) , Moșilor (orele 1530; 18;
20.15) . EROI CURAJOȘI CA TI
GRII rulează la: Union (orele 16; 
18,15; 2030), Vitan (orele 16; 
18,15; 2030). VESELIE LA ACA
PULCO rulează la: Doina (orele 
1130, 13,45; 16; 18.15; 2030 — 
program pentru copii la ora 10). 
TITANIC VALS rulează la: Ce
lești (orele 10; 12; 14; 16: 18;
20.15) , Dacia (orele 9,45; 12; 14.15; 
1630; 1845; 21). CASCADA DLA- 
VOLULUI rulează la: Cultural 
(orele 10; 12,15; 1430; 1645; 19;
21.15) . CEL MAI MARE SPEC
TACOL rulează la: Aurora (orele 
9; 12; 15; 18; 21). CÎNTIND IN 
PLOAIE rulează la: Buzeștî (orele 
9; 1130; 1430: 17; 1930). Bucegi 
(orele 10; 1230; 1530; 18; 2030). 
LA PATRU PAȘI DE INFINIT ru
lează la: Unirea (orele 16; 18,15: 
2030 — dnntjuică mV—eu la ora 
11). DRAGOSTE LA ZERO GRADE 
rulează !a: C:-W (ureie 16?

la ora 113SL PAULA CAPTIVĂ 
rulează la: Flacăra (orele 10; 1530, 
17.45: 20 — duminică matmeu la 
ora 12). CINE-I CRIMINALUL I 
rulează la: Progresul (orele 1530: 
18; 20.15). ZBORUL ÎNTRERUPT 
rulează la: Miorița (orele 10; 12; 
14; 16,15; 1830; 20,45). COMOARA 
DIN LACUL DE ARGINT — cine
mascop rulează la: Munca (orele 
1030; 13; 15,30; 18; 2030 — du
minică matineu la ora 11). IDIO
TUL rulează la: Popular (orele 16: 
18,15; 20,30 — duminică ora 1130). 
SOȚIE PENTRU UN AUSTRA
LIAN — cinemascop rulează la: 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15). 
HATARI (ambele serii) rulează 
la: Viitorul (orele 11; 1530; 19). 
INTÎLNIRE CU SPIONUL rulează 
la: Colentina (orele 16; 18,15;
2030 — duminică matineu Ia ora 
10), Volga (orele 10; 12,15; 15; 
17,30; 20). VIAȚĂ UȘOARĂ ru
lează la: Rahova (orele 15; 17; 19; 
21). CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
Ia: Lira (orele 1030; 1530; 19,15). 
DLAVOLUL DESERTULUI rulează 
la; Drumul Sării (orele 14; 16,15; 
1330; 20,45). IV AHO rulează la: 
Ferentari (orele 16; 18,ÎS; 20,30). 
A TREIA RACHETĂ rulează la: 
Cotroceni (orele 15; 17; 19; 21). 
AH. EV A ! rulează la: Pacea (ore. 
le 11: 1545; 18; 20.15). DELTA, 
RAIUL ALBINELOR. PĂDUREA $1 
NISIPUL; MAI REPEDE CA GÎN- 
DUL: EROU RINGULUI; GLUMA 
NOUA CU FIER VECHI: JA- 
KEK SOMNOROSUL; DEASUPRA 
MUNȚILOR TATRA rulează la: 
Timpuri Noi (orele 10—15 în con
țin—S; 17; 19; 211. ȘAPTE MI
RESE PENTRU ȘAPTE FRAȚI 
rulează la: Carpați (orele 8,45;
1045; 1245; 1445; 16), 

r-.il™ muncii de pe ogoare a fost 
faptul că în ultimii ani sporul 
mediu anual se ridică la cereale 
cu peste un milion de tone.

Ca un sistem de vase comuni
cante sînt relațiile dintre sporul 
producției, venitul național, pe 
de o parte, și veniturile oameni
lor munca pe de altă parte. în 
ultimii cinci ani, statul a construit 
din fondurile sale 214 000 apar
tamente, noi așezăminte culturale

și sociale, transfonnînd radical o- 
rașe și cartiere întregi. In ulti
mii cinci ani s-au construit la sate 
420 000 locuințe, au fost electri
ficate 3 500 localități rurale. Se 
construiesc noi spitale, policlinici, 
dispensare, sute de mii de oameni 
ai muncii și copiii acestora își pe
trec concediul și vacanța în sta
țiunile balneo-climaterice.

Există în Manifest o frază scur
tă, subliniată, în care e cuprinsă 
conois dw definitoriu condiția

„Filatorii au rămas
datori calității"

Cu acest titlu a apărut în zia
rul nostru nr. 4883 un articol 
despre unele neajunsuri în ce 
pricește calitatea produselor Fa
bricii de fire artificiale „Visco- 
za“-Lupeni. Conducerea între
prinderii, comitetul U.T.M. au 
răspuns ziarului indicînd măsu
rile care au fost luate în urma 
publicării articolului.

„Articolul „FILATORII AU 
RĂMAS DATORI CALITĂȚII“ 
a fost prelucrat cu toți salariații 
întreprinderii noastre în consfă
tuirile <fe producție și în ședința 
de analiză a calității. Pentru a 
înlătura lipsurile semnalate în 
material s-au luat o serie de mă
suri. Amintim doar cîteva. Pentru 
evitarea producerii bobinelor de 
răsucit cu încrucișări la capete 
conducerea secției a IlI-a a sta
bilit ca mașinile de la răsucitul de 
jos precum și mașina 28 să fie 
echipate cu dispozitive pentru 
prevenirea defecțiunilor. A fost 
întocmit un grafic după care se 
execută verificarea tamburilor la 
toate mașinile de răsucit In a- 
cest fel se elimină neajunsurile de 
la unele posturi (măsurile de ră
sucit) produse din cauza jocului 
provocat de tamburii așezați pe 
cartoane.

Bobinele realizate acum sînt de 
calitate mai bună. Din cauza 
culorii asemănătoare a cartoane
lor de răsucit se produceau în-
curcături. Și această problemă a 
fost reglementată, prin marcarea 
cartoanelor de răsucit. In secția

Ir secția caznngerie a Uzinei de utilaj chimic din Capitală
Foto: AGERPRES

materială concretă a generației 
noastre : „Peste 33 milioane de 
elevi, practic. toii copiii tării în- 
vață iu ș«4i. Practic, astăzi în 
țara noastră mvățămintnl este

I elementară și piuă la 
absolvirea oricărei facultăți.

Condiții optime de învățătură, 
de mnrw-5 posibilitatea de a-și 
împlini cele mai îndrăznețe vi
suri. un viitor fericit — iată 
ce a dat regimul democrat-popu
lar tineretului nostru. „Tine-

retul — mindria întregului po
por, nădejdea de mîine a țării — 
va fi înconjurat și pe viitor ,de 
dragostea caldă, părintească a 
partidului și guvernului, se spu
ne cu o impresionantă căldură în 
Manifest.

Alături de vîrstnici, în alegerile 
de la 7 martie — tinerii vor vota 
pentru noi succese în înfăptuirea 
idealurilor lor, pentru viitorul lor 
luminos".

Obținînd noi succese în munoă 

finisaj-textil s-a trecut la or
ganizarea controlului producției 
de la bobinaj prin reflotarea bo
binelor, astfel că acum există po
sibilitatea să se cunoască deînda- 
tă încălcările indicațiilor tehno
logice. Atît in secția a Il-a cît și 
în secția a III-a se va ține o strictă 
evidență a deșeurilor, a cauzelor 
producerii lor, pentru a se lua o- 
perativ măsurile necesare. Toate 
acestea au făcut ca în luna fe-

Pe urmele 
materialelor 
publicate 

treprinderii „Viscoza" Lupeni, 
au fost analizate într-o plenară 
extraordinară la care au luat parte

și birourile organizațiilor de bază 
U.T.M. Cu acest prilej tinerii au 
făcut propuneri concrete, privind 
îmbunătățirea calității produselor, 
in special întărirea controlului și 
a autocontrolului în secții. O par
te din acestea au fost cuprinse în 
planul de măsuri întocmit de con
ducerea întreprinderii.

Comitetul U.T.M. a hotărît să 
se preocupe îndeaproape de pro
blema calității produselor noas
tre. In fiecare lună la plenarele 
de comitet se vor dezbate proble
me legate de calitate, productivi
tate. iar trimestrial, în plenare 
lărgite, despre contribuția tineri
lor din întreprinderea noastră ia 
obținerea unor fire de calitate su
perioară. In organizații de bază, 
în special în secțiile productive, 
se va analiza, trimestrial, în a- 
dunări generale problema calită
ții și sarcinile ce revin tinerilor 
din secțiile respective.

Comitetul U.T.M. și-a propus 
ca în acest an să acorde o mai 
mare atenție mobilizării tuturoi 
tinerilor la realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, sa urmărească 
îndeaproape munca lor, supunînd 
discuției utemiștilor în adunări 
generale pe cei care nu dovedesc 
răspunderea necesară în munca 
lor“.

IOANA MESAROȘ 
secretar al comitetului U.T.M.

„Manifestul nostru*
(Urmare din pag. T)

următori faptul că 
numai producția glo
bală a anului 1965 ca 
reprezenta trei sfer
turi din întreaga pro
ducție a primului 
cincinal". Tinerii 
muncitori pe care 
i-am găsit comentînd 
Manifestul au înțeles 
foarte clar acest pa
saj : „De cînd lucrăm 
noi aici ? Unii de 
șapte ani, alții de zece 
sau și mai mult Dacă 
am compara felul 
cum lucram cînd am 
început, cu calitatea 
muncii noastre de a- 
cum, e ușor să obser
văm că am realizat 
însemnate progrese. 
Cîte angajamente n-a 
depășit colectivul no
stru, cu toate că nu 
puține au fost îndrăz

nețe. Vom depăși și 
actualele și viitoarele 
angajamente, pentru 
că avem toate condi
țiile !“ Spusele aces
tea entuziaste aparțin 
utemistului Zamfir 
Nicolae de la atelie
rul de cazangerie. 
Anul trecut a intrat 
pentru a doua oară 
în posesia rîvnitei in
signe de fruntaș în 
întrecerea socialistă. 
Utemistul Cuvin Mir
cea, tovarăș apropiat 
de muncă, îl comple
tează : „Se vorbește 
aici (în Manifest — 
n.n.) despre creșterea 
veniturilor oamenilor 
muncii. Deși noi sîn- 
tem foarte tineri față 
de alți muncitori ai 
Griviței, știm, că altă
dată nimeni nu și-ar 
fi putut permite să 
treacă cu visul din

* * *

(Urmare din pag. I)

tea care se referă la dezvoltarea 
agriculturii — ne-a declarat tî- 
nărul Nicolae Vasiloran.

M-am bucurat mult citind a- 
cest adevăr trăit de noi înșine.
„Încheierea procesului de coope
rativizare socialistă a deschis căi 
largi pentru punerea in coloare 
a tuturor posibilităților de creș
tere a producției agricole. S-au 
petrecut mari schimbări în mo
dul de a lucra pămîntul: țăranii 
cooperatori au astăzi putința sa 
folosească tot mai larg agroteh
nica și mașinile care au luat lo
cul uneltelor rudimentare de 
odinioară'. Această posibilitate 
am avut-o și noi, cei din Săucești 
Datorită aplicării agrotehnicii, 
folosirii tractoarelor și a altor ma
șini cu care ne ajută S.M.T., am 
putut să obținem în anul trecut 
peste 3 300 kg porumb boabe la 
hectar, peste 30 tone sfeclă de 
zahăr etc. Ne mîndrim că și noi 
tinerii am contribuit la aceste 
recolte. După ce am citii Mani- 
fetul mi-am dat seama mai bine 
că votul meu pe care îl coi da 
din toată inima candidaților 
Frontului Democrației Populare 
capătă greutate prin munca în

Sesiune de referate științifice
La Institutul Central de Cer

cetări Agricole a început luni 
sesiunea de referate științifice a 
Institutului de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice — Fun-

Tehnologia 
se demonstrează 

(Urmare din pag. 1) 

rile cînd, cu prilejul demonstră
rii tehnologiei, s-a văzut de ce 
cunoștințe profesionale mai au 
nevoie tinerii și organizația 
U.T.M. i-a îndemnat să studieze 
diferite cărți de specialitate, să 
audieze anumite conferințe teh
nice prezentate de ingineri în 
secție sau la club. Apoi grupele 
U.T.M. se întrunesc pentru a 
discuta mai pe larg problemele 
nelămurite, tinerii organizînd da 
fapt, ei între ei, un schimb de 
experiență practic și eficace.

Dar lucrurile nu se rezumă la 
aceasta. Unii dintre tineri — Ni
colae Iancu, Valentin Matei și 
alții — înțelegeau mai greu fee*-;  
țiile predate la cursuri. Biroul 
organizației U.T.M. a stat atunci 
de vorbă cu ei, a aflat ce anume 
ar dori să cunoască din tainele 
meseriei și, sfătuindu-se cu maiș
trii, a propus conducerii atelie
rului repartizarea acestor tineri 
pentru a lucra pe lîngă cei mai 
buni muncitori. Tot pe lîngă 
muncitori cu experiență au fost 
repartizați să lucreze și unii ti
neri nou angajați: Dumitru 
Ivancea, Șerban Preda și alții. 
Acum, colectivul atelierului se 
mîndrește cu asemenea tineri.

Secretarul organizației U.T.M. 
ne-a relatat și un alt aspect. 
Conducerea secției a stabilit, de 
pildă, să se facă zilnic analiza 
calității produselor. Era o măsu
ră bine venită. La început, însă, 
aici participau numai maistrul, 
tehnologui', șeful de atelier și 
șefii de brigadă. Organizația 
U.T.M. a propus să participe la 
asemenea discuții și tinerii în 
cauză. Și a procedat bine. Ei au 
astfel prilejul să vadă „pe viu" 
la ce duce necunoașterea mese
riei, nerespectarea disciplinei 
tehnologice. întotdeauna, în ase
menea ocazii, se stabilesc con
cret și măsurile necesare pentru 
creșterea calificării muncitorilor, 
demonstrîndu-se încă o dată că 
între aceasta și calitatea produ
selor există o legătură strînsă. 
Rezultatul: paralel cu creșterea 
numărului de piese bune pe 
tona de fontă turnată, au fost 
elaborate fonte cu compoziție 
mai bune care din punct de ve
dere al caracteristicilor fizico- 
mecanice corespund celor mai 
noi indicații ale tehnologiei.

Neîndoielnic, aplicarea cu con
secvență și pe viitor a demon
strării tehnologiilor de lucru, fo
losirea și altor căi de perfec
ționare profesională a muncitori
lor pot fi continuate și îmbună
tățite cu forme noi de pregătire, 
în conformitate cu cerințele fie
cărui loc de muncă.

colo de nevoile ime
diate. Acum însă..." 
Da, acum, pentru 
muncitorii tineri sat
vîrstnici o ținută ves
timentară elegantă 
un interior de locui) 
frumos mobilat, plir 
de lumină și soare 
aparatul de radio sat 
televizorul, accesu 
masiv la toate mani
festările culturii, în- 
cepînd cu cartea și 
isprăvind cu cele mai 
grandioase spectacole 
de teatru și operă — 
au devenit bunuri de 
care se bucură diurn 
Ion Mocanu, Vernes 
Ștefan, Cercelaru 
Constantin și alți ti
neri care au partici
pat la această discu
ție născută spontan, 
l-au aprobat întruto- 
tul.

cadrul cooperativei agricole de 
producție; munca mea în coope
rativă duce la înflorirea vieții 
mele, a tovarășilor mei.

Tinăra Emilia Acojocăriței 
ne-a spus :

— Muncesc în sectorul zoo
tehnic. In brigada noastră zoo- 
tenhică sînt și oameni vîrstnici 
cu o bogată experiență de mun
că ți de viață, cum este de pil
dă, comunistul Gheorghe Furtu
nă. El și ceilalți din jurul meu 
mă ajută oricind am nevoie și 
aceasta îmi dă o mare încredere 
în propriile mele forțe.

Simt tot timpul ajutorul comu
niștilor, al tuturor tovarășilor 
mei de muncă. De această grijă 
tovărășească se bucură toți tine
rii din patria noastră, în toate 
sectoarele de muncă și învăță
tură. Tineretul nostru are la în- 
demină minunate condiții de îm
plinire așa cum n-au avut și nici 
n-au visat, în anii lor tineri, pă
rinții noștri. M-au impresionat 
mult aceste cuvinte din Mani
fest:

„Tineretul va fi înconjurat și 
pe viitor de dragostea caldă, pă
rintească a partidului și guver
nului". Iată izvorul încrederii 
mele în viață.

dulea. Sesiunea face bilanțul ac- 
tiv: tății științifice și de producție 
a Institutului și stațiunilor sale 
experimentale pe anul 1964.

(Agerpres)



/ REZOLUȚIA
celei de a V-a Conferințe a U.A.S.R

Conferința a V-a a U.A.S.R. a dezbătut pe larg munca aso
ciațiilor studenților în ultimii doi ani, făcind o amplă trecere in 
revistă a rezultatelor obținute în toate domeniile.

Călăuzindu-se după politica Partidului Muncitoresc Romin, 
traducind în viață hotărîrile Conferinței a IV-a a U.A.S.R., aso
ciațiile au desfășurat o bogată și rodnică activitate, aducindu-și 
contribuția, alături de cadrele didactice, la buna desfășurare a 
procesului de învățămint, Ia educarea și pregătirea temeinică 
pentru muncă și viață a promoțiilor de specialiști necesari eco
nomiei și culturii noastre socialiste.

Conferința aprobă activitatea desfășurată de Consiliul C-A.SJL 
și asociațiile studenților în perioada care a trecut de la Confe
rința precedentă.

Participanții la cea de a V-a Conferință a FASJL au primit 
cu adincă emoție, bucurie și entuziasm salutul adresat de Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin. care constituie 
o nouă dovadă a grijii și prețuirii pe care o acordă partidul sta- 
dențimii, un nou și însuflețitor îndreptar iu întreaga activitate 
desfășurată de școala superioară. Conferința consideră transpu
nerea în viață a sarcinilor cuprinse in salut ca • datorie de 
cinste a asociațiilor, a întregului tineret universitar din patria 
noastră.

Conferința a V-a a l'.A.S.R. stabilește următoarele sarcini de 
viitor ale asociațiilor în scopul creșterii contribuției lor la reali
zarea obiectivelor și cerințelor sporite pe care desvottarta eco
nomiei și culturii socialiste le pune in fata școlii noa< 
rioare :

— In centrul preocupărilor lor asociațiile trebuie să 
trenarea tuturor studenților la îndeplinirea principalei ior 
cini, aceea de a învăța temeinic, de a-și dedica toata e 
și puterea de muncă pregătirii la cel mai înalt nivel, 
imediat după absolvire să-și poată in deplini cu eompet 
ta îndatorire patriotică de a se încadra in eforturile 
ale oamenilor muncit acolo unde este cea mai m 
de ei.

In acest scop, asociațiile sint datoare ca, sprijinind 
conducerilor institutelor ti facultăților, ale corpului 
versitar, să folosească mai bine metodele specifice 
lor, mijloacele obștești de influențare pentru a-și 
la ridicarea nivelului calitativ al procesului de 
întărirea disciplinei universitare.

Partidul și guvernul au pus in fața tuturor stud; 
de a-și însuși cunoștințele teoretice in strinsă legătură eu 
țele industriei, agriculturii și culturii noastre, cu prol 
concrete pe care le ridică practica construcției sudafizte. 
a-și însuși in timpul facultății cunoștințele și deprtofcz 
cesare, astfel ca la terminarea studiilor să poată face fașă ■ 
cele mai bune condiții exigențelor mereu rrrnrîude afe 
rului în care vor activa.

Pe această linie asociațiilor le revine îndatorirea de a 
niza acțiuni care să contribuie la cunoașterea de către szi 
a activității constructive a poporului și a reali tățilut vfetii 
noastre socialiste, la informarea lor sistematică 
actuale probleme ale viitoarei profesiuni.

— Conferința consideră că asociațiile stude 
acorde o atenție deosebită desfășurării unei activități 
țiate, în funcție de specificul institutelor, facultăților ti 
de studiu, de problemele concrete care se ridică ia acti 
diferitelor colective studențești, de dificultățile ce ae ri 
însușirea unor discipline, precum și de nivelul de pregătire m 
atitudinea fiecărui student

In institutele cu profil tehnic și agronomie, indepfinăn 
tei sarcini cere ca asociațiile să desfășoare o stMțiaata 
politico-educativă de masă in vederea antrenării 
însușirea cunoștințelor teoretice în legătură ne 
practice, să contribuie la cunoașterea de către 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii și a reza 
lor în producție, a procedeelor tehnologice av 
la creșterea productivității muncii, realizarea de 
dicarea calității produselor. In timpul practica de 
parte integrantă a procesului de invztămint — 
buie să aducă un aport mai substanțial Ia mobili 
lor în îndeplinirea programelor de practici. să cu 
țările de superficialitate, să stimuleze atitudinea activă 
sul studenților pentru cunoașterea utilajelor, a metod 
conducere, organizare și planificare a producției, industriale ș> 
agricole.

în facultățile umanistice și de artă, asociațiile studențUm tre
buie să cultive la fiecare student pasiunea de a-și însuși ta< 
ceea ce este mai înaintat în știința și cultura contemporană, de 
a-și forma discernămîntul critic în aprecierea valorilor, de a-ti 
dezvolta combativitatea și vigilența ideologică față de ir “ 
țele curentelor decadente din cultură și artă.

Diferențierea muncii în raport cu specificul activității 
venților la viitoarele locuri de muncă trebuie să eoast 
importantă sarcină și pentru asociațiile din institutele de 
dicină, economice și pedagogice, pentru a obține sporirea efica
cității acțiunilor ce le întreprind.

— In strinsă colaborare cu cadrele didactiee, asociațiile din 
toate facultățile și institutele de învățămint superior trebuie să 
se preocupe îndeaproape de modul in care studenții din a—d 1 
și II, își însușesc metodele de muncă universitare, de felul cum 
își organizează și planifică studiul, și să-i ajute la înlăturarea 
greutăților ce le întîmpină datorită lipsei de experiență.

O sarcină importantă trebuie să constituie pentru asociații 
munca de lărgire continuă a orizonului profesional-științifie, în
deosebi în rindul studenților din ultimii ani, prin organizarea 
mai multor activități la un nivel superior, pentru a-i sprijini in 
cunoașterea tendințelor actuale de dezvoltare din domeniul spe
cialității lor, pentru informarea permanentă asupra noutăților 
tehnice, științifice, artistice și culturale.

Paralel cu munca pentru dezvoltarea răspunderii personale 
a fiecărui student, trebuie să acordăm atenția cuvenită stimu
lării opiniei colective împotriva oricăror manifestări de sustra
gere de la îndatoririle profesionale, pentru întărirea disciplinei 
universitare, crearea unui climat general de muncă intensă, să
direa convingerii că obținerea unor rezultate superioare la în
vățătură presupune participarea activă Ia toate formele 
sului de învățămint, pe tot parcursul anului universitar, stadiul 
individual temeinic, munca personală sirguincioasă.

Procesul complex al pregătirii specialiștilor necesari economiei 
și culturii socialiste are ca obiectiv formarea unor intelectuali 
multilateral pregătiți care, pe lingă o înaltă calificare profesio
nală, să dobîndească o concepție științifică despre natură și so
cietate, o justă orientare politică, un larg orizont cultural.

Este de o deosebită importanță ca asociațiile să pună labaza 
întregii munci politico-educative în rindul studenților, studierea 
și însușirea învățăturii marxist-leniniste. cunoașterea temeinică 
a politicii partidului și a realizărilor obținute in înfăptuire» eț 
a aprecierilor și poziției partidului nostru față de principalele 
probleme ale contemporaneității.

Pentru a-și spori aportul la ridicarea continuă a pregătirii 
politico-ideologice a studenților, asociațiile au datoria să lăr
gească sfera activităților desfășurate în acest scop, șa organi
zăm mai multe acțiuni în sprijinul cunoașterii marilor prefa
ceri ce au avut loc în patria noastră, a înfăptuirilor oamenilor 
muncii sub conducerea partidului. _ _

Să aducem în continuare o contribuție sporită la educarea 
studenților în spiritul patriotismului și internaționalismului, al 
dragostei și devotamentului nețărmurit față de Partidul Munci
toresc Romin și patria noastră socialistă, la cunoașterea trecu
tului glorios de luptă al clasei muncitoare, al poporului nostru, 
pentru progres social, libertate si independență națională

In Republica Populară Romînă trăiesc tineri de diferite na
ționalități, care se bucură de drepturi și libertăți depline, mun
cesc și trăiesc strîns uniți cu tinerii romîni. desfășoară împreu
nă activități multilaterale. Asociațiile au datoria să organizeze 
cît mai multe activități culturale, sportive, distractive comune,

care să contribuie la întărirea continuă a frăției în munca și 
lupta pentru inflorirea patriei noastre socialiste

— Asociațiile trebuie să cultive cu perseverență in rindul 
tuturor studenților trăsăturile politico-morale înaintate, astfel 
incit ei să manifeste în toate împrejurările o ținută demnă de 
student-cetățean. In acest sens, asociațiile trebuie să țină seama 
de faptul că dezvoltarea conștiinței socialiste se realizează in 
prunul rind in procesul muncii de fiecare zi. Să promovăm larg 
in rindul studenților stima și respectul față de munca produc
tivă, față de oamenii muncii, făuritorii tuturor bunurilor mate
riale, să cultivam tot ceea ce este pozitiv și înaintat in compor
tarea studenților în societate, să întărim opinia colectivă, com
bativitatea și fermitatea masei studenților față de abaterile de 
orice natură, să folosim in mai mare măsură mijloacele obștești 
de influenta re împotriva fenomenelor negative, a mentalități
lor înapoiate.

— Trebuie să desfășurăm o oogată activitate pentru a contri- 
bm ta ra—așterea de către studenți a comorilor culturii ciasice 
roariDcști și universale, a celor mai valoroase creații afe știin

* *rtei eectemporane. .Asociațiile au datoria să imbunătă- 
activitățQe cultural-educative, eu participarea tuturor 

elimine orice tendințe de formalism. să asigure 
conținut bogat și o formă de desfășurare la 
actuale.

in pregătirea și

a ambasadorului Indoneziei

Zenon Nowak

dinar și plenipotențiar al In
doneziei la București, Sukris- 
no, în legătură cu plecarea sa 
definitivă de la post.

In sala de proiecte a .'nsfi>u>ui«i politehnic din Cluj, iacui
tatea de construcții, studenti m anului VI lucrează la proiectul 

de diplomă pentru examenul de stat
Foto AGERPRES

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru Drăghici,

Luni 22 februarie, vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine, Ale
xandru Drăghici, a primit in 
audiență protocolară de rămas 
bun pe ambasadorul extraor- (Agerpreij

Sosirea vicepreședintelui
Consiliului de Miniștri al R. P. Polone,

Luni dimineața a sosit în 
Capitală Zenon Nowak, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, con
ducătorul delegației guverna
mentale poloneze, care va par
ticipa la cea de a patra sesi
une a Comisiei Mixte guver
namentale Romîno-Polone de 
colaborare economică și teh
nico-științifică.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost de față 
Bîrlădeanu.
Conduceri:
Stat al Planificării, Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai 
unor ministere economice.

namentale romino-pokMte <te 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică. Delegația gu
vernamentală pomină este 
condusă de Alexandru Biriâ- 
deanu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.
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C. A. E. R. pentru geologie

Sosirea ministrului comerțuluiiuue 9

exterior

'\guptesi

Alexandru 
reprezentanți ai 
Comitetului deȘedința Comisiei permanente

Armatei

Lraagn Sta

* activități.

față de
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Amintiri despre

un tovarăș de
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izbite ca de un vînt, 
culcat iarăși la pă-

de 
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și studiu, pentru

atașat 
al Uuruaii

In serele cooperativei agricole 
de producție Otopeni-Bucarești 
se face controlul culturilor 

timpurii

pretutindeni, pentru 
legitime, 
libertate

tocmai atunci, s-a

activitățile distractive, 

talai tur ertitar largi 
ti plăcuta a
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or. dr me-
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Cu prilejul zilei
Sovietice

iwraai m iatregttf po
por rwfc. ■aftct torțelor

*** te rertteft re-
aorcabâe encode de poporul 
tcrieGc irt coma-

o înaltă 
ie arme 
dală in 
■on îs

înțelegere.
Urarea relațiilor și zădărnicirea
riler agresive im se ames
ale altor țări. întrețin forare de nelini 
pacea înmii. Studenții romini susțin ea 
nuiui țării noastre care militează pentru încetarea cursei 
mărilor și interzicerea armelor nucleare, desființarea M 
militare. înlăturarea rămășițelor celui de-al doilea rări» 
dial. înfăptuirea dezarmării generale, se pronunță ferm 
lichidarea definitivă a dominației coloniale sub toate 
și își exprimă solidaritatea cu popoarele care luptă pentru li
bertate și independență națională, eonsiderind că este dreptul 
sfint al acestora să hotărască singure asupra soartei lor și să 
pășească înainte pe calea progresului social.

Conferința aprobă activitatea internaționali, desfășurată de 
Consiliul UA.S.R. in ultimii doi ani. Conferința însărcinează 
Consiliul U.A.S.R. să dezvolte in continuare prietenia frățească 
cu studențimea din țările socialiste, să lărgească relațiile de 
colaborare cu organizațiile tineretului universitar din toate ță
rile. V.A.S.R. se pronunță cu hotărire pentru dezvoltarea coope
rării și făurirea unității de acțiune a tineretului universitar 
— indiferent de concepțiile politice, filozofice sau religioase, de 
afilierea internațională — pe platforma luptei pentru realizarea 
aspirațiilor comune ale studențimii 
apărarea intereselor și satisfacerea 
pentru condiții mai bune de viață 
democrație, pace și progres social.

★
în numele întregii studențimi a patriei noastre, cea 

Conferință a U.A.S.R. exprimă dragostea fierbinte față de po
poral muncitor, față de Partidul Muncitoresc Romin și Comi
tetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
față de guvernul Republicii Populare Romîne, recunoștința pro
fundă pentru fericirea de a trăi, munci și învăța într-o țară 
socialistă înfloritoare, pentru condițiile tot mai bune de studiu 
și trai de care ne bucurăm, pentru perspectivele luminoase de 
activitate creatoare ce ne sînt larg deschise.

Ne angajăm să muncim cu toată ardoarea tinereții pentru a 
deveni specialiști temeinic pregătiți, buni organizatori ai pro
ducției industriale și agricole, activi răspînditori ai culturii în 
mase, spre a contribui din plin la opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în scumpa noastră patrie, Republica Populară 
Romînă.

La Casa
i ptikjui cefei de-a 47-a 
rsări a Zile-. Forțelor Ar 

afe Vteonu Sovietice. a avat Ibc 

Forțelor Armate afe R.PR 
gamimana București.

Adunarea a fost deschisă 
gennal-maior Ionel Vatife, 
junct al ministrului forțelor 
mate ale R. P. Romine.

Au luat cnvîntul general- 
locotenent Marin Nicolescu, și

Astăzi se împlinesc 47 de ani de cind au luat ființă primele 
unități ale Armatei Sovietice. Create în anul 1918, forțele armate 
ale primului stat socialist au apărat cu abnegație și eroism cu
ceririle revoluționare ale poporului. De-a lungul celor 47 de ani, 
Armata Sovietică a străbătut un drum glorios care a culminat cu 
victoria împotriva fasciștilor germani în anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei.

In timpul luptelor crîncene împotriva fascismului german, in 
care alături de ostașii sovietici au participat și ostașii romîni, s-a 
cimentat frăția de arme romîno-sovietică, expresie a prieteniei 
celor două popoare.

Cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a Forțelor Armate ale 
Uniunii Sovietice publicam un fragment dintr-o povestire de Au
rel Mihale.

Sovietice u

In legătură cu 
versare, atașatul ruilitar aero 
si naval al UJLS-S. ia București, 
s-a intîhut cu nul; tarii unei uni
tăți de transmisiune și a unei 
unități de pontonieri. in fața 
cărora a vorbit despre a 47-a 
aniversare a Armatei Sovietice.
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Jn laboratorul central al Filaturii de mătase. naturală din

de la 
va 
turul 
masculin 
handbal 
echipele 
București 
dia) din cadrul 
lă ale „Cupei 
peni".

• Duminică
cadrul grupei preliminarii a „Cu
pei campionilor europeni" la polo 
pe apă, echipa Dinamo București 
a întîlnit în meci decisiv formația 
sovietică N.C.A.C.-Moscova. Din 
«a* MStodi roMbi s-w «sw*

SPORT•SPORT
tat remarcabil, obținînd o meritată 
victorie cu scorul de 9—7 (3—1: 
3—-lț 2—3; 1—2). In urma acestui 
succes, Dinamo București a ocu- 
nat primul loc în grupă. Dinamo- 
viștii au cîștigat toate cele 4 me
ciuri susținute, lăsînd o impresie 
deosebită publicului

Astăzi, de 
ora 20,30, 

sporturiloi 
Floreasca

găzdui re- 
meciului 

de 
dintre 

Dinamo
și R.I.K. Goteborg (Sue- 

sferturilor de fina- 
campionilor euro-

la Eskilstuna, în

suedez.

Capitala ple- 
Izrael echipa

• Luni a părăsit 
cind cu avionul 
de fotbal Rapid 
liștii bucureșteni 
întîlniri la Tel 
Primul meci va 
februarie la Tel 
deplasarea, printre alții, 
Dan, Macri, Greavu, Dinu, Năstir- 
rescu, Dumitriu II și Ionescu.

în
București. Fotba- 
vor susține 3 

Aviv și Haiffa. 
avea ioc la 24
Aviv. Au făcut 

Andrei,

ungit lîngă mi
traliera lui Grișa, 
un ostaș înnădea 
înfrigurat benzile 
de cartușe. Grișa 
încremenise în 
spatele mitralie

rei, încruntîndu-se, Era fără 
bonetă; 
printre 
căutase pe mine. Vîntul care 
bătea dinspre pădure îi răsco
lea părul blond și moale ca 
mătasea crudă a porumbului, 
în clipa aceea am văzut cum 
mîna sănătoasă i s-a încleștat 
pe minerul mitralierei și a în
dreptat țeava acesteia spre 
vîlcea... însemna că nemții tot 
n-au renunțat la cotă și că a- 
tacau din nou. Am ridicat 
capul de la pămînt. Intr-ade
văr, am văzut cum valurile 
noi ale capetelor de fier, ce- 
nușii-întunecate, umpluseră 
toată vîlceaua și se tîrau spre 
noi. Erau de trei ori mai mulți 
decît la atacurile de pînă a- 
tunci. Am înțeles cu durere 
că se apropia sfîrșitul. A înțe
les și Grișa asta, 
grăbit ceasul de 
murmurat mai
SHtfh toetijorat:

și-o pierduse acolo, 
nemți, pe unde mă

Și-a cercetat 
la mină și a 
mult pentru

— Ai, ai, ai !... Escio piat 
minut... piat minut !*)•

Trebuia să mai păstrăm 
cota încă cinci minute. Peste 
cinci minute trebuia să încea
pă din dreapta, din pădure, 
atacul batalioanelor romîne 
și al celor sovietice, atac care 
urma să-i zdrobească defini
tiv pe cotropitori.

Dar nemții din vîlcea n-au 
mai așteptat aceste cinci mi
nute și au năvălit spre noi. 
Mitraliera lui Grișa a început 
deodată să bată în plin, să 
secere larg rîndurile. Insă cu 
toată pustiirea ce-o făcea 
printre capetele pătrate de 
fier, puhoiul acestora creștea 
și se apropia de creastă. Gri
șa s-a ridicat atunci într-un 
genunchi și a început să poar
te focul și mai adînc, neîntre
rupt, pe firul văii. M-am tîrît 
lîngă el și am ajutat ostașu
lui care nu mai prididea să 
înlănțuie benzile...

In clipa aceea, însă, o rafală 
scurtă a izbit între noi. Grișa 
s-a prăbușit peste mitraliera 
cu care de 
moartea și

trei ori semănase 
groaza în rînduri-

’) Încă cinci 
te 1 (n. a.).

minute..., cinci minu-

le fasciștilor. Mitraliera lui a 
amuțit un timp... Grișa s-a 
zvîrcolit și și-a ridicat fața 
crispată de durere și ură spre 
valurile cotropitorilor. A ochit 
din nou, liniștit, și-a căzut a- 
poi în spatele mitralierei. 
Mîna, însă, i-a rămas încleșta
tă pe trăgaciul ei și focul s-a 
dezlănțuit și mai năpraznic, 
pustiitor. Valurile nemților au 
tresărit, 
și s-au 
mint...

Atunci, 
abătut asupra lor, din dreap
ta, un foc ucigător și a răsu
nat ca un muget de ape și vu
iet de furtună freamătul luptei 
care pornise din pădure. Ai 
noștri dezlănțuiseră, în sfîrșit, 
atacul! Hitleriștii erau pier- 
duți; rîndurile lor începuseră 
să se clatine, să se rărească, 
să se destrame, să se tîrască 
înapoi. Iureșul care venea din
spre pădure îi înfricoșa cu 
groaza de neocolit a mor ții.

Mitraliera lui Grișa a clăm
pănit pînă la ultimul cartuș. 
A tăcut apoi pentru totdeauna. 
M-am uitat la Grișa și am vă
zut cum mîna i-a alunecat în
cet de pe trăgaci, moale, lipsită 
de viață.

Jos, în vîlcea, ai noștri și so
vieticii se bateau 
înghesuindu-i 
Zgomotul luptei 
împrejurimile se 
treptat, învăluite 
răsăritului...

Acolo, sus pe creastă, i-am 
săpat lui Grișa un mormînt. 
La căpătîiul lui am înfipt, pînă 
la închizător, o carabină în
toarsă cu țeava în jos. Pe pa
tul ei, cioplit, am prins steluța 
roșie pe care el mi-o trimisese 
în timpul luptei și am scris cu 
creionul citeț și apăsat, nume
le lui: Grigore Petrovici Be- 
lușchin...

cu nemții, 
în fundul ei. 

se depărta, 
linișteau 

în lumina



Comentariul zilei

Intensificarea acțiunilor studenților 
libanezi

revendicative
ișcarea studențească 
din Ecuador are o 
veche tradiție. Stu
denții ecuadoreni au 
luat cu consecvență 
și hotărîre poziție în 
favoarea drepturilor

democratice, pentru condiții mai 
bune de trai și de studiu. In ul
timul timp agențiile de presă au 
transmis numeroase știri cu pri
vire la cele mai recente acțiuni 
revendicative ale studenților din 
mica republică latino-americană. 
Știrile atestă că aceste acțiuni se 
intensifică tot mai mult.

Astfel, zilele trecute, membrii 
Federației studenților universitari 
din Ecuador au organizat pe stră
zile capitalei o puternică demon
strație în sprijinul eliberării de- 
ținuților politici și a studenților 
arestați din ordinul juntei militare 
aflată la conducerea țării. Fede
rația a publicat, totodată, un co
municat prin care cere încetarea 
represiunilor împotriva studenți
lor și profesorilor, reprimirea < 
lor scoși din universități, precum 
și anularea noii legi cu privire la 
învățămîntul superior, lege dic
tată de junta militară și care limi
tează și mai mult libertățile în 
mediul universitai.

O altă demonstrație studen- 
șească a avut loc la Guayaquil. 
Demonstrația a fost organizată în 
semn de protest împotnva ares
tării unor studenți în timpul unei 
manifestații care a avut loc la 
sfîrșitul lunii trecute.

Frămîntări studențești s-au pro
dus și în orașul Cuenca. Studen
ții facultății de filosofie ai Uni-

ale studenților
versității din localitate au pără
sit sălile de curs stabilind contro
lul asupra universității și protes- 
tînd împotriva angajării unor pro
fesori care sprijină regimul dic
tatorial din Ecuador.

Frecvența acțiunilor de acest 
fel dovedește că în contextul ge
neral al luptei pentru democrație 
a poporului din Ecuador mișcarea 
studențească ocupă un loc în
semnat.

Spania
I CODRU

La Beirut continuă greva ce
lor 7 000 de studenți de la 

Universitatea libaneză. Ac
țiunile hotărite ale studen
ților, relatează presa libaneză, au 
determinat guvernul să satisfacă 
parțial revendicările studenților. 
Autoritățile au anunțat începînd 
din acest an școlar o oarecare re
ducere a taxelor pentru învăță
mânt la Universitatea libaneză. Pe 
de altă parte, ziarele libaneze in
formează că studenții au declarat 
că vor continua lupta pînă la sa
tisfacerea tuturor revendicărilor 
lor.

FRANKFURT PE MAIN. — De- 
minică a avut loc inaugurarea e- 
diției de primăvară a Tîrgului sn- 
temațional de bunuri de consum 
de la Frankfurt pe Main. La ac
tuala ediție participă 28 de țâri, 
printre care și R.P. Romină.

După inaugurare, Kurt Schmu
ecker, ministrul economiei R. F. 
Germane, dr. Georg August Zinn 
prim-ministru al 
și alte persoane 
tat pavilioanele 
lor participante, 
vilionul R. P. Romine.

Oaspeții au felicitat pe organi
zatorii pavilionului romlnesc pen
tru concepția și orginalitatea a- 
menajării standurilor.

După convorbirile

Pentru democratizarea
vieții universitare

a Madrid., studenții 
au ieșit din nou pe 
străzi înfruntînd 
brutalitatea forțelor 
polițienești trimise 
să-i împrăștie. Cei 
veste 2000 de stu-

denți și liceeni din clasele supe
rioare, care s-au adunat în Piața 
Quevedo au cerut democrati
zarea învățămîntului și lichidarea 
metodelor dictatoriale din siste
mul universitar. Manifestele îm
prăștiate încă cu cîteva zile în 
urmă pe culoarele facultăților și 
în sălile de cursuri exprimau pro
testul studenților împotriva fap

FRANȚA. Aspect al noului turn de control (în construcție) de 
pe aeroportul Orly din apropierea Parisului. Noua construcție 
va servi la îmbunătățirea operațiunilor de control necesitate 

de intensificarea traiicului aerian

tului că alegerile delegaților la 
Conferința sindicatelor studențești 
nu s-au defășurat după principiile 
democratice. Studenții au cerut 
abolirea sistemului de subordo
nare a acestor „sindicate" falan
gei franchiste, au cerut dreptul 
la organizarea unor alegeri libere 
în sindicate, în așa fel incit ele 
să reprezinte intr-adevăr interese
le lor. Trebuie să remarcăm că la 
aceste cereri s-au aliniat și stu
denții creștin-democrați și cato
lici, categorii care nu produceau, 
pînă acum, bătaie de cap autori
tăților lui Franco. Atitudinea lor 
e semnificativă pentru reorienta- 
rea unor cercuri, socotite de obicei 
ca fiind credincioase regimului. 
Procesul care s-a desfășurat la tri
bunalul militar din capitala pro
vinciei castiliene Valladolid, nu 
are legătură directă cu demon
strațiile studenților din capitală. 
Dar și el reflectă luările de pozi
ție ale tineretului pentru demo
cratizarea vieții politice. Fernan
dez Areal, ti nărui redactor șef c.l 
ziarului local din Valladolid care 
face parte din gruparea catolică 
„Opus Dei", s-a aflat pe banca 
acuzaților. Motivul acuzației a 
fost un articol în care autorul se 
pronunța pentru reforma armatei 
și reducerea duratei serviciului 
militar, lntrucit Areal era ofițer 
in rezered, cazul lui a fost deferit 
unui tribunal militar, care la con
damnat la 6 luni închisoare. Mai 
trebuie notat un lucru în legătură 
cu acest caz: cu cîțiva ani în 
urmă el a beneficiat de un pre
miu jurnalistic din partea Minis
terului de război.

Tineretul a dovedit încă o dată 
că joacă un rol tot mai mare în 
lupta forțelor progresiste din Spa
nia pentru democratizarea vieții 
politice și universitare.

V. URSU

Basutolandul înainte de alegeri
otrivit unui comuni
cat al serviciului de 
informații britanic 
din protectoratul 

i. Basutoland, la 28 și 
I 29 aprilie urmează 

' ca în acest teritoriu 
să se organizeze ale-

Conform acordului încheiat 
în mai anul trecut la Londra la 
care au participat reprezentanți 
ai guvernului englez și ai popu
lației băștinașe, la un an după a- 
legeri Basutoland-ul va deveni 
independent.

★
Basutoland-ul, cu suprafața de 

30 300 km p și o populație de a- 
proximativ 700 000 locuitori este 
înconjurat din toate părțile de 
Republica Sud-Africană. Conform 
unor statistici acest teritoriu este 
unul dintre cele mai înapoiate din 
Africa, Pînă în prezent resursele 
sale minerale n-au fost deloc ex
plorate. Populația (făcînd parte 
din grupurile basuto și zulu) se 
ocupă în special cu creșterea vi
telor și cultivarea pămîntului. Se 
cultivă porumb, grîu, sorg. Prin
tre principalele produse la export 
sînt pieile, lina, mohairul.

Lipsa de pămînt arabil și slaba 
productivitate ca urmare a practi
cii unei agriculturi cu mijloac0 
rudimentare a făcut ca o parte a 
populației să-și caute de lucru la 
termele sau în exploatările miniere 
din Republica Sud-Africană. In ul 
timii ani au plecat în căutare de 
lucru 43 la sută din totalul băr
baților adulți.

Avîntul luptei de eliberare din 
întreaga Africă s-a făcut simtit și 
în acest protectorat. Cu mai multi 
ani în urmă au izbucnit răscoale

care au fost reprimate cu violen
tă de autoritățile coloniale. In 
ciuda terorii au luat iiinlâ organi
zații politice care, exprimlnd in
teresele populației băștinașe, re
vendică independenta. Autorită
țile coloniale au început în mai 
1964 Ia Londra tratative cu lideri 
ai acestor organizații cu privire la 
viitorul Basutoland-ului. După ale
gerile din aprilie, teritoriul va că
păta statutul de „autonomie inter
nă" urmînd ca după un an să de
vină stat independent purtind nu
mele de Lesato, veche denumire 
africană a acestui teritoriu.

în vederea alegerilor, după cum 
anunță agențiile de presă, au fost 
delimitate 60 de circumscripții e- 
lectorale. în prezent o comisie spe
cială pregătește viitoarele alegeri.

IOAN TIMOFTE
i

Landului Hessen, 
oficiale, au vizi
tărilor *i  firme- 
între care si pa-

MOSCOVA. — La 22 februa-.e 
a sosit Ia Moscova Urbo Kekkt- 
nen, președintele Finlandei, impre- 
ună cu soția și cu o serie de per
sonalități care îl însoțesc.

Pe aeroportul Vnukovo pre
ședintele Finlandei a fost intimpt- 
nat de Anastas Mikoiam presed.n- 
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., 
oficiale.

și de alte persoaze

MADRID. — In cursul unei vi
zite făcute la Valencia, dr. He.- 
mut Allardt, andmvnrtonri JL F. 
Germane la Madrid, a declarat și 
guvernul iedera! va sprijini ejc.;- 
turile Madridului de a obține ade
rarea Spaniei la Piața cor-uni 
a spus însă că drumul Spczz i 
spre Bruxelles va fi .„'ung si dih- 
‘■J1‘. Declarația lui Allardt se re
feră la cererea Madridului, pre
zentată încă în urma cu trei ani 
de a se studia pasibil i'.cțee ade
rării Spaniei Ia Picta coBtrai.

SOFIA. — După cua frriwrt*  
agenția B.T.A.. la Londrc a fost 
dat publicității comunicam! oizx. 
cu privire Ia vizita In Marea âr.- 
tanie a Iui Stanko Todorov, vice
președinte ai Consiliului âe Mini
ștri al R. P. Bulgaria. In comuni
cat se arată că au fast discalale 
probleme legate de lărgirea rela
țiilor comerciale și s-a eteri ce 
acord să fie cooptate o serie de 
măsuri pentru dezvoltarea comer
țului dintre cele două țir:

Miniștrii bulgari și englez. ne 
spune in comunicat, ai rearms: 
intențiile guvernelor for de e ac
ționa și pe viitor in nsseie Ho 
al colaborării internaționale șt ■_ 
dezarmării generale șl tilde

BUENOS AIRES. — Parpdm ae 
guvernământ Uniunea crrică radi
cală a poporului a czșrigat ca 
15 782 voturi alegerile legrsLatne 
care au avut loc dumimei in pro
vincia argentiniană Fomosa. Par
tidul Uniunea Populară țpereerso 
a obținui 14 915 voturi, w M s- 
carea pentru integrare M derroâre- 
re a fostului președinte Frorri—< 
a totalizat 6 556 voturi.

ANKARA. — După csz: rela
tează agenta Rearer, iz pcezeri 
se dac discstu intre ofinaLtk2 
•urce și o Lrmă elveoaek teJeg»- 
tură cu cocstruirea uac s*b
strâmtoarea Bosfor. Deci se va a- 
junge la un acord- tunelul va 5 
construit intre AhixkapL pe coasta 
europeană, și Salacak. în apropie
re de Uskudar, pe coasta asiatică. 
Tunelul, destinat circulației rutie
re, va costa circa 45 milioane do
lari, și lucrările de construcție 
vor dura patru ani.

PE SCURT
La Saigon situația

se menține confuză
SAIGON 22 (Agerpres). — 

Consiliul forțelor armate a tri
mis luni o delegație de trei mem
bri la Dalat pentru a conferi cu 
generalul Nguyen Khanh, care 
s-a stabilit acolto, după ce a fost 
înlăturat din funcția de coman- 
dant-șef al armatei sud-vietna- 
meze. Deși după revenirea ace
stei delegații la Saigon, în cursul 
serii, nu s-a anunțat oficial nimic 
despre discuțiile purtate, agen
ția Associated Press menționează 
că, potrivit unor surse din capi
tala sud-vietnamezâ, convorbi
rile s-au referit la viitorul statut 
al lui Khanh. La Saigon se cre
de, scrie agenția, că „în dorința 
de a-1 ști pe Khanh în afara gra- 
nițeîtor țării, Consiliul forțelor 
armate ar putea să-i ofere ace
stuia un post în străină taie

Pe de altă parte, generalul 
Nguyen Chanh Thi, comandan
tul regiunii I militare, care a 
fost numit recent „comandant al

corpului de armată pentru eli
berarea capitalei", a emis luni 
un ordin prin care stabilește o 
recompensă în valoare de peste 
5 000 de dolari pentru captura
rea celor 14 ofițeri care au partici
pat la lovitura de stat nereușită 
din 19 februarie. El nu a anunțat 
lista nominală a acestora, însă a 
menționat că „ultimatumul care 
le-a fost fixat, pentru a se preda, 
a expirat". Generalul Chanh Thi 
a anunțat, totodată, că a fost in
stituit un comitet însărcinat cu 
anchetarea acestor ofițeri, ur
mînd ca ei să fie aspru pedep
siți.

Intr-o declarație făcută Juni 
unui grup de ziariști din Saigon, 
generalul Chanh Thi a afirmat 
că „cel mai bun mijloc pentru 
rezolvarea 
miterea
Khanh în

actualei crize este tri- 
generalului Nguyen 

străinătate*.

SOIĂ Dt PROTEST

ADRESITS 5.1.1
MOSCOVA — După cum 

transmite agenția TASS. la 22 
februarie Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a adresat 
Ambasadei americane o notă de 
protest împotriva acțiunilor inad
misibile și periculoase ale nave
lor și avioanelor militare ale 
S.l’A împotriva naveîor sovie
tice în marea deschisă. In notă 
se spune că „guvernul U.R.S.S. 
așteaptă ca guvernul S.U.A. să ia 
măsurile necesare pentru interzi
cerea pe viitor a unor asemenea 
acțiuni".

In notă se arată că asemenea 
acțiuni provocatoare sînt efectu
ate tot mai des în regiuni din 
imediata apropiere a peninsulei 
indochineze, adică în regiuni 
unde amestecul armat al S.U.A. 
în treburile Vietnamului de sud 
și Laosului a creat un focar 
periculos în încordarea interna
țională.

de la Washington
șteptată cu mult interes, vizita 
ministrului de externe francez 
la Washington era considerată 
ca o continuare a dialogului 
franco-amencan inițiat la sfri
jitul anului trecut prin convor
birile secretarului de stat Rusk,

prezent la sesiunea XAT.O, cu președintele 
de Gaulle. O serie de comentatori politici au 
pus la îndoială posibilitatea, evocată atunci, 
a unei cotituri în relațiile dintre cele două 
țări pe linia anihilării principalelor elemente 
care le despart Din convorbirile care au 
avut loc în capitala Statelor Unite, reiese că 
tatonările nu au fost suficiente pentru a în
depărta balastul care s-a acumulat treptat în 
relațiile franco-americane — atît în sfera 
economică cit și în cea politică.

Convorbirile propriu-zise au survenit în- 
tr-un moment destul de delicat — in plină 
încordare în sud-estul asiatic. Or, după cum 
se știe, ambele puteri au fost sau sînt impli
cate în această regiune, avind totodată în 
momentul de față propuneri și planuri dife
rite legate de perspectiva de viitor în Asia 
de sud-est „Franța are experiență amară 
in Vietnam*  — declara ministrul de externe 
francez. De aceea ea are o altă viziune asu-

pra situației din această regiune. Sintetizînd 
rezultatul convorbirilor, comentariul agenției 
FRANCE PRESSE difuzat din Washington 
arăta: „Parisul și Washingtonul nu văd în 
același mod cum s-ar putea ajunge la ace
lași obiectiv. Pentru Franța se impun trata
tive cît mai repede posibil, pentru a se evita 
înrăutățirea la maximum a situației. Pentru 
Statele Unite, nu sînt de conceput tratative 
decît cu condiția ca rezultatele lor să poată 
fi acceptabile pentru Washington și Saigon". 
La asta am putea adăuga că ultimele decla
rații oficiale americane concep orice discuție 
asupra sud-estului asiatic numai „pomindu- 
se de la o poziție de forță". în același timp, 
se sugerează mai mult sau mai puțin direct 
faptul că S.UA. (care în 1954 nu au sem
nat declarația conferinței de i'a Geneva) nu 
concep o întoarcere la litera și spiritul aces
tor acorduri.

Come de Murville a răspuns în cadrul 
unui program de televiziune la mai multe 
întrebări în legătură cu convorbirile pe care 
le-a avut cu membri ai guvernului american. 
El s-a pronunțat în favoarea începerii unor 
tratative în vederea reglementării situației 
din Indochina. Aceste tratative, a declarat 
ministrul francez, „trebuie să fie inițiate cît 
mai repede posibil. S-a pierdut deja destul 
timp. Cu cît se așteaptă mai mult, cu atît 
situația se înrăutățește și cu atît mai mari 
sînt dificultățile în calea unei reglementări". 
Couve de Murville a subliniat că o soluție 
politică ar trebui să permită găsirea unor 
mijloace de a uni întregul popor vietnamez 
și a-i permite să hotărască în mod liber vii
torul său. Franța, a spus ei1, consideră că este 
dificil de a învinge într-un război de guerilă 
prin mijloace militare, deoarece originile u- 
nui asemenea război sînt pur interne. O so
luție politică apare deci mai aptă de reușită 
decît mijloacele militare. Dacă vor fi anga
jate tratative, a continuat Couve de Murvil- 
ie, ele nu trebuie să comporte nici un fel 
de condiții prealabile.

Dezacordul în problemele sud-estului asia-

tic era de așteptat, mai cu seamă din cauza 
politicii periculoase promovate în ultimul 
timp de Statele Unite în această regiune. 
Dar, evident, nu numai la aceasta s-au limi
tat convorbirile franco-americane.

Deși din Washington se anunță că nu au 
fost menționate strategia atlantică, problemele 
monetare și financiare „pentru a nu se în
venina atmosfera" (FRANCE TRESSE), 
chiar subiectele examinate nu au putut oferi 
o apropiere a pozițiilor. Prioritatea pe care 
diplomația americană o acordă relațiilor sale 
cu Germania occidentală nu pot fi în nici 
un caz de bun augur pentru Franța. Nu este 
excl'us ca posibilitatea unei vizite în Europa 
a președintelui Johnson și a unor întrevederi 
la nivel înalt franco-americane să aibă drept 
rezultat tentativa unei abordări mai com
petente a relațiilor dintre cele două țări.

In cercurile politice americane întrevede
rile cu conducătorul diplomației franceze 
s-au încadrat în limitele previziunilor. Presa 
americană arăta încă înaintea sosirii lui Cou
ve de Murvil'le la Washington că nu este de 
așteptat un reviriment în urma contactelor 
diplomatice cu acesta. Relațiile franco-ame
ricane fac parte din acel domeniu foarte 
complex al ansamblului relațiilor inter-occi- 
dentale pentru a putea fi tratat în mod sim
plist. Iată de ce primele comentarii din 
Washington vorbesc despre „reafirmarea pă
rerilor contradictorii ale celor două țări". 
(U.P.I.)

Există un element comun părerilor expri
mate despre întrevederile lui Couve de Mur
ville la Washington. Acesta este sintetizat în 
expresia „metode diferite" asupra majorită
ții problemetor internaționale examinate. în 
cazul de față nu este nicidecum vorba de 
o problemă de ordin protocolar. Este eviden
tă încercarea de a amîna răbufnirea în pu
blic a pozițiilor diferite pe care s-au situat 
cele două țări tocmai din cauza contradicții
lor acute în relațiile interoccidentale.

P. NICOARĂ

GUVERNUL ENGLEZ A ANUNTAT

REDUCEREA „SUPRATAXEI" CU 5 LA SUTĂ
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Ministrul englez de finanțe 
James Callaghan a anunțat 
luni în Camera Comunelor că 
guvernul Marii Britanii a 
hotărit să reducă de la 15 la 
10 la sută suprataxa asupra 
importurilor instituite în oc
tombrie anul trecut 
reducere, a apreciat 
aplicată cu începere 
aprilie, adică exact 
luni după punerea ei în apli
care, la 26 octombrie 1964. Mi
nistrul englez a subliniat din 
nou că suprataxa are un ca
racter temporar dar a refuzat 
să precizeze data cînd va fi 
anulată in întregime.

Instituirea de către guver
nul laburist a suprataxei ia

Această 
el, va fi 
de la 27 
la șase

importuri a fost hotărîtă pen
tru a contribui la reducerea 
deficitului balanței de plăți 
care ajunsese în 1964 între 700 
și 800 milioane lire. Măsura a 
provocat numeroase proteste 
îndeosebi din partea țărilor 
membre ale Asociației Euro
pene a Liberului Schimb din 
care face parte și Marea Bri- 
tanie. După cum transmite co
respondentul din Londra al A- 
genției France Presse, „Supra
taxa asupra importurilor nu 
a avut însă în prezent decît 
efecte minore. Potrivit Mini
sterului Comerțului — conti
nuă agenția — ultimele sta
tistici lunare permit să se con
state totuși începutul unor re
zultate mai semnificative".

MOSCOVA: Adunare festivă

cu prilejul zilei Armatei Sovietice
MOSCOVA 22 Agerpres,). — 

Cu prilejul celei de-a 47-a ani
versari a Forțelor Armate Sovie
tice la Teatrul central al Armatei 
Sovietice din Moscova a avut loc 
o adunare festivă.

Raportul despre cea de-a 47-a 
aniversare a Forțelor Armate So
vietice a fost prezentat de mare- 
șahil Rodion Malinovski, mini
strul Apărării al UJR.S.S. El a 
consacrat o parte din cuvîntarea 
sa istoricului forțelor armate so
vietice.

Apreciind actuala situație 
internațională, vorbitorul a subli
niat că ea evoluează într-un mod 
favorabil forțelor revoluționare

care luptă pentru pace, democra
ție, independență națională 
socialism. El a atras atenția asu
pra evenimentelor din Asia de 
sud-est vorbind despre provocă
rile armate fățișe împotriva R. D. 
Vietnam. „Pînă ce imperialiștii 
nu vor renunța la cursa înarmă
rilor și la politica de provocări 
militare, a spus în încheiere vor
bitorul, țările socialiste vor ma
nifesta o mare. vigilență, vor de
masca cu hotărîre pe instigatorii 
i'a aventuri militare și vor lua 
toate măsurile pentru întărirea 
capacității de apărare a lagăru
lui socialist".

Relieful Lunei
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LUATE DE „RANGER—8"
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/n timp ce ima
ginile transmi
se de „Ran- 

ger-7“ prezentau un 
relief sculptat prin 
șocurile provocate de 
meteoriți, cele obți
nute prin „Ranger-S" 
par să indice existen
ța unor forțe interne 
care acționează asu
pra scoarței Lunei, a

declarat, 
genției 
PRESSE, 
francez Audoin Dol- 
fus, după ce a exa
minat primele ima
gini ale suprafeței 
satelitului natural al 
Pămîntului, luate de 
„Ranger-S".

Imaginile sugerea
ză nu o Lună pietri-

potrivit a- 
FRANCE 

astronomul

ficată și pasivă, ci un 
astru dispunînd de 
anumit dinamism 
care chiar dacă este, 
fără îndoială, mult 
inferior celui obser
vat pe Pămînt, a for
mat cute pe suprafa
ța Lunei, a provocat 
unele forme deosebit 
de specifice de vulca
nism.
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FEDERAȚIA MALAYEZĂ. Imagine de la o demonstrație ce a avut loc la Kuala Lumpur. Po
liția a împrăștiat pe demonstranți folosind gaze lacrimogene. Demonstranții au manifestat îm

potriva arestării unor conducători ai partidelor din opoziție

Dosarul agricol 

la tratativele G.A.T.T.
înd cu doi ani în urmă, la Washington se lansa ideea 
„rundei Kennedy", adică a tratativelor GATT în vederea 
reducerii cu 50 la sută a tarifelor vamale ale țărilor 
membre, se aveau în vedere toate produsele, fără nici o 
excepție, atît la produsele industriale cît și la cele agri
cole. Cum însă ponderea produselor agricole americane 
desfăcute pe piața vest-europeană este cu mult mai ri

dicată decît cea a produselor agricole importate din Europa, iar pe 
de altă parte, produsele americane sînt realizate la prețuri mai mici, 
includerea produselor agricole în tratativele GATT a întîmpinat o 
fermă opoziție din partea țărilor vest-eiiropene, mai ales a celor din 
Piața comună. Această opoziție a dus la grave divergențe care ame
nințau ca tratativele GATT să eșueze înainte de a începe.

Țările Pieței comune au declarat că nu vor participa la discuții 
GATT asupra produselor agricole pînă ce nu-și vor rezolva ele în
sele unde probleme agricole dificile, printre care, în primul rînd, pro
blema unificării prețurilor la cereale. S.U.A., care inițial doreau să 
vadă strins împletite la negocierile de la Geneva problemele agricole 
și cele industriale, au insistat cîtva timp, dar în cele din urmă au fost 
nevoite să cedeze.

Ele au fost de acord ca, cel puțin deocamdată, produsele agricole 
să fie scoase de pe agenda tratativelor proiectate. Acest consimțămînt 
a permis ca la 4 mai 1964 „runda Kennedy" să-și poată lua startul.

Iată însă că la 15 decembrie „cei 6“ au căzut de acord asupra 
prețului unic la cereale, preț care, după cum se știe, urmează să in
tre în vigoare începînd de la 1 iulie 1967. S.U.A. și alte țări interesate 
au reacționat imediat arătînd că prin acordul de la 15 decembrie s-au 
îndeplinit condițiile necesare pentru începerea în cadrul GATT a ne
gocierilor asupra problemelor agricole. In consecință la sfîrșitul lunii 
trecute, cînd au fost reluate tratativele de la Geneva, președintele 
Johnson a trimis aici o figură de prim plan, pe reprezentantul său 
special pentru problemele comerciale, Christian Herter. Cu acest pri
lej s-a stabilit ca lucrările comitetului agricol al GATT să fie re
luate.

Toate aceste pregătiri n-au dat însă nici un rezultat pozitiv. După 
cum s-a dovedit în cursul convorbirilor ce au avut loc, acordul de la 
15 decembrie a constituit cel mult un început de clarificare a situa
ției schimburilor agricole din cadrul CEE. Pînă la lămurirea defini
tivă a acestor probleme spinoase mai este însă mult. Nici chiar reu
niunea de la Bruxelles a miniștrilor agriculturii din țările Pieței co
mune, reuniune în care se puneau mari speranțe, n-a izbutit să lămu
rească pe deplin situația. Unii observatori pun chiar sub semnul în
trebării posibilitatea aplicării în practică a unificării proiectate pen
tru 1967.

In aceste condiții, cînd Piața comună n-a ajuns la clarificări, era 
evident că în cadrul GATT problema produselor agricole nu va înain
ta cu nici un pas. Așa s-a și întîmplat. Comitetul agricol al GATT 
s-a întrunit, ce-i drept, la data fixată, dar lucrările sale s-au întrerupt 
la numai cîteva ore de la începere, fără să se fi realizat vreun a- 
cord. Potrivit agenției FRANCE PRESSE, o oficialitate americană a 
declarat în mod deschis că eșecul temporar al lucrărilor comitetului 
s-a datorat în primul rînd divergențelor dintre S.U.A. și Comunita
tea economică europeană. E semnificativ faptul că lucrările comite
tului s-au întrerupt fără să se fi stabilit data viitoarei sale reuniuni. 
Totuși, vicepreședintele Comisiei CEE, Mansholt, autorul cunoscutu
lui „plan Mansholt" potrivit căruia, printre altele, o țară membră 
a Pieței comune dacă dorește să cumpere grîu din S.U.A. sau din 
alte țări care nu fac parte din comunitate va trebui să verse diferen
ța de preț pînă la nivelul prețului comun într-un fond al CEE, s-a 
deplasat zilele trecute în Statele Unite. Toți observatorii au fost de 
acord că vizita lui Mansholt, ale cărei rezultate nu se cunosc, a fost 
consacrată problemelor introducerii produselor agricole în „runda 
Kennedy".

Pînă în prezent membrii Pieței comune au arătat doar că ei doresc 
să negocieze ținîndu-se cont de acordarea unor subvenții agricultu
rii. Și în problema subvențiilor, menite să protejeze pe agricultorii 
Pieței comune, S.U.A. și-au exprimat dezacordul.

Actualul stadiu al discuțiilor referitoare la introducerea produse
lor agricole în cadrul negocierilor GATT nu permite să se prevadă 
cu exactitate evoluția ulterioară a situației. Totuși există factori pu
ternici care presează în vederea reducerii tarifelor vamale și la pro
dusele agricole. In afară de interesele S.U.A., la care ne-am mai re
ferit, absența produselor agrare de pe ordinea de zi a „rundei Ken
nedy" ridică probleme deosebite pentru țări ca Australia, Canada și 
Noua Zeelandă. Atîta timp cît acestea nu știu exact la ce se pot aș
tepta din partea celorlalte țări în domeniul agricol, ele au declarat 
că nu pot face concesii pe tărîm industrial. Prin urmare aceste țări, 
mari producătoare de cereale, subordonează reducerile de tarife va
male la produsele industriale de realizarea unui progres substanțial 
în domeniul agricol, care apoi să ducă la reduceri vamale și la 
produsele pe care ele le exportă.

Deși perspectivele sînt foarte îndepărtate, observatorii consideră 
că ceea ce a mai rămas din „runda Kennedy" nu va putea să oco
lească la nesfîrșit produsele agricole și că în cele din urmă le vor lua 
în considerație.
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