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Primăvara bate la
Sînteți pregătiți

Ia ancheta noastră ne răspunde astăzi 
tov. ing. TIBERIU BORZ

vicepreședinte al Consiliului

n aceste zile, în ra
ionul Salonta s-au 
intensificat pregăti
rile pentru lucrări
le agricole de pri
măvară. Cum e și 
firesc, in primul 

rînd atenția a fost îndreptată 
spre repararea și revizuirea trac
toarelor și mașinilor agricole.

In unele unități, această lu
crare s-a terminat încă de la 
1 februarie. Mecanizatorii de la 
S.M.T. Cefa și Chiorac și cei

Ședința Secției 
de cereale 

și plante tehnice 
din C. S. A.

din gospodăriile de stat Bamod, 
Batăr, Cichid, Inand și Ținea au 
pus la punct toate mașinile 
Pînă la ieșirea în cimp, ei mai 
revăd încă o dată, sub îndruma
rea maiștrilor și inginerilor, cum 
s-a respectat fiecare normă teh
nică și fac probe cu semănătorile 
pentru porumb.

La Ciumeghiu, Talpoș, Ținea, 
Batăr și în alte unități, tractoa
rele și celelalte mașini agricole 
au fost aduse la sediile brigăzi
lor, iar in zilele bune mecaniza
torii au efectuat arături pe supra
fețele nearate în toamnă. Numai 
la Ciumeghiu, de exemplu, în 
această perioadă s-au arat 380 
de hectare.

Folosind bine timpul favorabil 
din perioada iernii, mecanizatorii 
au reușit să efectueze arături pe 
întreaga suprafață care urmează 
să fie însămînțată în primăvară.

col a i 
gricole de producție dsn sau» de
luroasă să pună la punct toate 
atelajele, care cor fi folosite la 
lucrările pe curba de med pe 
terenurile cu pantă aure. Ce* 
mai mare parte din etelețe p 
uneltele de muncă tint de «em 
reparate. Ari nd in vedere d î* 
această primăvară m roăoB te cor 
msămînța cu porumb cu peste 
4000 de hectare mă mult deed 
anul trecut, acordăm o deosebită 
atenție procurării p repartizări 
seminței la unități. Pînă ocm, 
peste 70 la sută din cantdctea 
de sămință necesară, din hibrizii 
dubli, generația tnfii. te află ia 
magaziile cooperativelor agricole 
de producție. Acțiunea continui 
ți, in citeva zile. întreaga canti
tate ca ajunge la beneficiari. De 
la laboratorul regional ne-au ve
nit probele care atestă calitatea 
bună a semințelor pe care le 
vom folosi Se urmărește ca so
iurile cele mai rezistente la secetă
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Verificați dacă ați fost înscriși 
pe listele de alegători ’ 

ă îndepliniți astfel 
o îndatorire cetățenească

(Covtcnutre t« peg c H-«)

adunat Ia casa a- 
unde li s-a vor- 
drepturile 

lor, despre 
de 

pe 
casa alegătorului

și in- 
con- 

mun- 
care

Tați tinerii din comuna Ba
ci*. raionul Cluj care votea
ză in acest an pentru prima 
dată, s-au 
Iegătorului 
bit despre 
datoririle
dițiile minunate 
că și învățătură 
le an. La 
din Cojocna se întilnesc zil
nic. numeroși tineri dintre 
care mulți abia la sfârșitul a- 
nului trecut au intrat în rin- 
dul cetățenilor majori. Televi
zorul radioul, colecțiile de 
ziare, se află la indemina lor. 
Cu deosebit interes este con
sultată • interesantă mono
grafie a acestei comune. Tot 
aici au loc simpozioane, con
ferințe ilustrate cu ajutorul 
diafilmelor și planșelor, seri 
literare etc.

In to3te comunele regiunii 
au loc manifestări cultural- 
educative la care organizațiile 
U.T3L antrenează un număr 
mare de tineri. In fiecare or
ganizație se prezintă expune
rea ..Viața fericită a tineretu
lui patriei noastre-, urmată de 
dezbateri, programe artistice, 
filme etc.

în zilele de 25 și 26 februarie 
a avut loc o ședință de lucru a 
Secției de cereale și plante teh
nice din Consiliul Superior a? 
Agriculturii.

Au participat vicepreședinți ai 
consiliilor agricole regionale, ca
dre tehnice din gospodăriile a- 
gricole de stat, cercetători din 
stațiunile experimentale și centre 
de încercarea soiurilor.

In prima zi au fost prezentate 
referatele privind raionarea se
mințelor de pliante agricole pen
tru perioada 1966—1970 și pro
puneri de îmbunătățirea sistemu
lui de producere și înmulțire a 
semințelor.

în cuvîntul lor, numeroși par- 
ticipanți au împărtășit din expe
riența căpătată și au făcut pro
puneri valoroase.

în cea de a doua zi s-au dez
bătut probleme legate de pregă
tirea și buna desfășurare a lucră
rilor agricole de primăvară.

(Agerpres)

La Uzinele de va
goane din Arad a in
trat în funcțiune pri
ma linie automată de 
forjat inele fără su
dură pentru arcu
rile inelare ale vagoa
nelor de cale ferată 
și locomotivelor Die- 
sel-electrice. In com
ponența ei intră agre
gate dintre cele mai 
modeme pentru ma- 
trifarea, laminarea, 
calibrarea și prelu-
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Lucrări 
de hidroameliorații 

»
In Dobrogea se fac pregătiri 

pentru începerea unor noi lu
crări de hidroameliorații. In zona 
Tulcea-Xufărul se va deschide 
un șantier pentru refacerea digu
lui existent și pentru completa
rea rețelei de desecare. în acest 
fel se va crea astfel posibilitatea 
folosirii în condiții bune a unei 
suprafețe de 2400 ha teren agri
col. Tot anul acesta se va ame
naja complexul piscicol Dranov 
Razelm — Sinoe. în zona Ovi- 
diu este prevăzută terminarea 
rețelei de irigare a unei suprafețe 
de 800 ha prin folosirea apelor 
menajere din nordul orașului 
Constanța și stațiunea Mamaia.

crarea oțelurilor su
perioare din care se 
fac aceste produse, a- 
sigurindu-le o calita
te superioară. Capa
citatea liniei este de 
360 bucăți arcuri pe 
oră.

Noua linie automa
tă de forjat inele fără 
sudură pentru arcuri 
de vagoane a făcut 
posibilă trecerea, 
pentru prima dată în 
țara noastră, la fabri-

care-a unor astfel de 
produse care pînă a- 
cum se importau. Ea 
este completată în 
prezent cu alte agre
sate modeme. In fe
lul acesta, se ca asi
gura întregul necesar 
de arcuri inelare pen
tru construcțiile de 
material rulant din 
țara noastră.

La Fabrica „Apolo" din Ga
lați, specializată în producția 
de săpunuri, s-a realizat re
cent un lichid anti-ger com
pus dintr-un amestec de gli
cerina și apă distilată. El se 
folosește o singură dată pe tot 
timpul iernii în radiatoarele 
autovehiculelor, evitînd În
ghețarea apei. La probele de 
laborator efectuate la tempe
raturi de pînă la minus 55 
grade, noul preparat a dat re
zultate bune.

Lichidul se găsește îmbute
liat în bidoane din material 
plastic cu o capacitate de 3 
Utri. (Agerpres)

în numeroase întreprindem 
ale industriei ușoare se fabri
că un bogat sortiment de ar
ticole pentru amenajarea cit 
mai plăcută a interiorului lo
cuințelor.

La Fabrica „Tînăra Gardă" 
București au început să se pro
ducă noi modele de perdele 
din fire poliesterice în dife
rite desene și culori. Noile 
produse au un aspect plăcut 
și sînt rezistente.

Colectivele din întreprinde
rile „Suveica- București și 
..Arta textilă" Timișoara au 
îmbogățit colecția de stofe de 
mobilă cu modele noi reali-

zate din fire de bumbac cu 
.— •Lamă sau relon. în cite pa
tru sau cinci combinații colo- 
rastice.

întreprinderile industriei 
sticlei și ceramicei produc un 
bogat sortiment de bibelouri 
cu linii moderne, stilizate, 
printre care cele de culoare 
u. semănătoare fildeșului, cu 
glazuri în culori mate.

Printre noutățile Combina
tului _Victoria--Timișoara 
sînt modelele create de cu
rând. de candelabre, lampa
dare. veieze. cu o linie mo
dernă care se armonizează cu 
mobilierul produs in prezent

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Rețeaua 
liniilor de înaltă și joasă ten
siune din regiunea Maramureș 
s-a extins în ultimul an cu 
peste 250 kilometri. In același 
timp au fost montate și date 
în exploatare alte 55 posturi 
de distribuire a energiei elec
trice.

In prezent. 60 de unități a- 
gricole socialiste din Maramu
reș folosesc instalații electrice 
de forță la aprovizionarea cu 
apă a fermelor zootehnice, la 
tunsul oilor, mulsul vheilor, 
prepararea nutrețurilor etc. 
Extinderea rețelei electrice a 
dus la sporirea considerabilă 
a numărului de familii din 
mediul rural care utilizează 
energia electrică. O cifră este 
semnificativă în acest sens. 
Magazinele au vîndut popu
lației sătești numai în ultimul 
timp, 8 000 de televizoare, un 
număr impresionant de apara
te de radio, mașini de spălat 
rufe, aspiratoare, frigidere și 
altele.

izitezi locurile natale și simți ceva din 
aerul proaspăt, din suflul înnoirii care 
străbate de la un capăt la altul întreaga 
țară.

Plaiurile bănățene au primit în anii so
cialismului pe lîngă tradiționalele centre 
industriale, altele noi, instalate în locuri 

care n-au mai fost pomenite în istorie de pe timpul cînd 
au trecut pe acolo legiunile romane. Geologi echipați 
ca niște cercetători polari au colindat prin văi și munți, 
au pipăit, ciocănit, au ascultat pămîntul pentru a trage 
apoi o linie de demarcație între monografia monotonă 
a localităților răzlețe din vecinătatea Dunării și cea 
nouă, inaugurată recent pe baza directivelor partidului 
nostru. Primul capitol, scris cu teodolitul, planșeta și 
dorința de a stabili cît mai precis întinderea zăcămin
telor cuprifere, a fost încheiat cu succes, iar următorul, 
mult mai amplu și deosebit de interesant, oferă ochiului 
deja un peisaj industrial modem, dominat de eleganța 
verticalelor și de o tehnică demnă de zilele noastre. 

Deseori am fost întrebat de colegi sau de consăteni 
ce mi-a plăcut mai mult în această regiune situată între 
Mureș și Dunăre dar niciodată n-am reușit șă dau un 
răspuns precis. îmi place Timișoara, acest oraș bătrîn și 
deopotrivă de tînăr, datorită semnelor sale înnoitoare, tot 
mai multe la număr, cu bulevardele largi, tăiate parcă 
cu linia, cu parcurile întinse lîngă Bega și cu policromia 
modernă a construcțiilor în zonele noi de locuit (peste 
27 000 m p au fost adăugați spațiului locativ numai în a- 
nul ce s-a scurs), îmi place acest oraș, unde s-au întîlnit 
ciocanul de forjă și raboteza, eprubeta și microscopul, 
războiul automat, de țesut și mașina electronică de calcul 
într-o sinteză roditoare care ridică importanța economică 
a întregii regiuni.

îmi place însă și Reșița cu coșurile sale înalte, pe 
vîrful cărora a fîlfîit steagul purpuriu încă pe timpuri 
cînd partidul lupta în adîncă ilegalitate. La Reșița, orașul 
de pe Bîrzava, în care s-au aliat hărnicia, tehnica nouă 
și inteligența în lupta pentru sporirea producției de me
tal, se observă acum o vădită concentrare asupra cali
tății oțelurilor, anul curent fiind anul de asimilare a unor 
mărci noi de oțeluri care la rîndul lor vor permite gaba
rite restrânse în industria constructoare de mașini. Reșița 
înseamnă pentru mine și fluieratul dulgherilor cînd a- 
ceștia, la înălțimi amețitoare, bat cofrajele construcțiilor 
noi, și roșul aprins al scheletelor metalice care se vor 
transforma în coastele acoperișului unor hale moderne.

îmi place și Aradul, leagănul strungurilor romînești, 
care la Expoziția realizărilor economiei naționale au fost 
cercetate îndeaproape de milioane de vizitatori, dar și 
leagănul noului tip de vagoane al căror interior seamă
nă prin eleganța sa cu niște loji de teatru. Acolo, la 
Arad, întîmplător am avut ocazia să asist la o întîlnire 
între un candidat mai în vîrstă și un grup de tineri care 
la 7 martie vor vota pentru prima dată în viața lor. 
Pentru ei, care nu au apucat vremurile din trecut, fap
tele povestite de oameni în vîrstă au fost pur și simplu 
istorie, un trecut care doar prin grupurile de ani se deo
sebea de timpurile în care turcii cu steagul verde al 
profetului într-o mînă și cu paloșul în cealaltă au inun
dat aceste meleaguri. Ce e pentru un istoric ruina ce
tății Șoimoș din apropierea Aradului, e pentru un tînăr 
o fișă de salariu din anul 1933.

Investigații social-psihologice în locurile natale sînt 
foarte interesante, mai ales atunci cînd ie faci la anu
mite intervale de timp. Găsești multe fețe cunoscute, fi
zionomie aceleași, doar ridurile vîrstei, poate, s-au în
mulțit. Dar ochii, aceste ferestre ale sufletului omenesc, 
privesc altfel, îndrăzneți și siguri, limpezi și mult mai 
știutori decît în epoca lupilor cu monoclu, cînd domina 
proprietatea privată care dădea impresia că valoarea 
omului s-ar măsura în hectare și bani. Terorizat de griji 
și de mizeria exploatării, omul nu și-a permis să gîn- 
dească și să trăiască într-adevăr. Socialismul l-a eliberat 
făcîndu-1 să descopere în sinea sa omul și demnitatea 
născută din munca de zi de zi, pentru întîia oară în 
istoria țării, liberă. 11 întâlnești în Banat muncind con
știent și năzuind cu tot ce are mai bun în el, spre fru
mos, spre știință și cultură. Să asculți o dată despre ce 
vorbesc oamenii satului duminica, atunci cînd se întâl
nesc pe stradă sau la căminul cultural, sau la întîlnirile 
cu candidații lor în alegeri. Oamenii pentru care în tre
cut cîmpul de privare se termina deseori la marginea ho
tarului sătesc, sau cel mult la reședința județului, vorbesc 
acum despre evenimentele din întreaga țară, despre fața 
ei nouă, tot mai nouă. La toate deosebirile de tempe
rament și păreri, se observă numaidecît o judecată sănă
toasă, documentată, profundă, într-un cuvînt, răspunde-



însemnări despre activitatea Casei
de cultură a tineretului din lași

1■ upă orele de 
muncă, în uzină 
sau fabrică, după 
orele de studiu 
în amfiteatru, 
bibliotecă, 
boratoare sau

în 
în la- 

la 
școală, în sala de clasă — ti
nerii ieșeni doresc să găseas
că la casa lor de cultură ca
dru prielnic pentru destinde
re, pentru a învăța lucruri 
noi, menite să contribuie la 
formarea lor multilaterală, la 
educarea lor comunistă. Do
rința le este firească — a- 
cesta este și scopul impor
tant pe care trebuie să-1 ser
vească lăcașul de 
o dată, reporterii 
stru au relevat 
meritorie acu
mulată în cei 
trei ani de e- 
xistență a ace
stei instituții. 
Clădirea mo
dernă, spațioa
să, a casei de 
cultură a fost 
nu o dată gaz
dă primitoare 
a unor progra
me care s-au 
bucurat de 
prețuire pen
tru conținutul 
lor, pentru forma atractivă, 
care au plăcut. Astfel, nu 
o dată, tinerii au asistat la 
expuneri pe diferite teme — 
politice, culturale, științifice 
— însoțite de un material 
ilustrativ adecvat; nu o 
activiști de partid și de 
personalități remarcabile 
viața cultural-științifică 
întîlnit cu tinerii, ajutorîn- 
du-i să aprofundeze asemenea 
teme. Cîteva sute de tineri vin 
zilnic aici să-și cultive aptitu
dinile, talentul, participînd la 
activitatea cercurilor sau în 
formațiile artistice.

S-au făcut, în același timp, 
în ziarul nostru, și observații 
critice, semnalîndu-se rămî- 
nerile în urmă, cauzele care 
împiedică încă realizarea în 
fiecare zi a unui program ca
pabil să răspundă exigențelor 
culturale ale tinerilor, să cul
tive aceste exigențe. Repro
ducem cîteva din sugestiile 
făcute de tinerii ieșeni casei 
lor de cultură, și publicate în 
ziarul nostru în ultima lună a 
anului trecut : a) o zi de acti
vitate susținută prin rotație 
de fiecare organizație U.T.M. 
din oraș; b) activitatea în 
cercuri să nu se limiteze la 
cultivarea aptitudinilor și în
sușirea meșteșugului, ci pe 
lingă acestea, să ajute la for
marea unei culturi temeinice, 
unei informări diverse și o-

cultură. Nu 
ziarului no- 

experiența

perative; c) casa 
și studenților 
cele mai valoroase echipe ar
tistice, care să realizeze spec
tacole nu numai cu prilej 
competițional :

*
Care a fost răspunsul prac

tic dat de casa de cultură, de 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Iași, organul chemat să în
drume și să controleze activi
tatea acesteia ? Ne-am luat 
drept ghid programul ultime
lor două luni. Consemnăm u- 
nele activități care răspund 
mai prompt și la nivelul cerin
țelor tinerilor. Astfel, deschi
derea ciclului de cultură mu
zicală („Clasicismul — sonata", 
„Clasicismul — simfonia", „Ro-

tineretului 
poate solicita

seama. Șl acest număr depin
de întotdeauna de calitatea 
manifestării la care sînt invi
tați, de buna ei realizare. Să 
urmărim reacția tinerilor la o 
invitație pe care o așteptau: 
un ciclu de cultură cinemato
grafică. Temele 
(„Partinitatea operei 
tografice", „Ecranizări 
opere literare", „Filmul artis
tic de lung metraj bazat pe 
scenariu original etc., exem
plificate prin cele mai valoroa
se creații din Arhiva Națio
nală de filme) conturau o 
activitate nouă și promi
țătoare iafă de acele seri ale 
prietenilor filmului, rezumate 
la simple proieefii ale unor 
filme văzute deja la cinema
tografele din oraș. Primind 
săptămînal o astfel de invita
ție, sutele de cinefili așteptau 
firesc să le fie prezentate a- 
semenea teme de către cei mai 
competenti specialiști. Dar to
tul s-a rezumat la simpla lec
tură a unui material făcut de 
către responsabilul cineclubu-

anunțate 
cinema- 

după

SEMNELE UNEI
AUTOCRITICI

dată 
stat, 
din 

s-au

mantismul — poem simfonic" 
— susținute de prof. G. Pascu): 
a celui intitulat „Pagini din 
istoria artelor plastice ; pre
zenta pe scenă a unor echi
pe artistice fruntașe din între
prinderi, institute, școli și fa
cultăți remarcăm prezenta 
formațiilor de teatru de la In
stitutul medico-farmaceutic, a 
sindicatelor C.F.R. și justiție, 
programul artiștilor amatori de 
la Fabrica „Țesătura" (dedicat 
alegerilor de Ia 1 Martie), a 
formațiilor casei de cultură (de 
ce însă numai două — cea de 
teatru si formația de muzică 
ușoară ?) -, o interesantă dezba
tere pe o temă de etică (com
portarea tînărului lucrător din 
comerț); o întîlnire a tinerilor 
din instituțiile de cultură și 
artă, la un colocviu despre ar
ta plastică; o seară plină de 
învățăminte, intitulată „Vo
tez pentru prima dată" — sînt, 
neîndoielnic, initiative merito
rii. Anticipata optimiste pen
tru următoarele.

★
Dar programul casei de cul

tură nu poate ii apreciat în 
mod judicios, decît privind ac
tivitatea de fiecare zi, calita
tea ei, forța de atracție și in
fluențare pe care o exercită 
asupra tinerilor. Numărul par- 
ticipantilor care răspund invi
tației zilnice făcute de casa de 
cultură este un barometru sen
sibil, de care nu se fine încă

lui. Pe drept cuvin t. numărul 
participcnlilor a început să 
scadă, de la o săptămînă la 
alta. Că la această situație, o 
contribuție nedorită și-a adus 
și secția cinecluburi din ca
drul Asociației cineaștilor 
din R.P.R. — căreia casa de 
cultură i-a solicitat sprijinul 
în organizarea acestui ciclu 
(o adresă către acest ior com
petent, chemat să îndrume ac
tivitatea amatorilor de film, a 
rămas încă din 19 octombrie 
1964 fără răspuns) este o reali
tate. Dar explicația neinfăp- 
tuirii unor initiative bune, ce
rute de sute de tineri, stă în
că în formalismul și preocupa
rea scăzută a activiștilor casei 
de cultură fată de calitatea 
manifestărilor culturale la care 
sînt invitați tinerii.

Adunări cetățenești
(Urmare din pag. I) 

lui nostru de trai, Ia înflorirea 
comunei.

Un alt participant la adunarea 
cetățenească din Albești, țăranul 
cooperator Ciocan Ion a spus:

— Comuna noastră este o părti
cică din marele tablou al tării, 
dar e la fel de mîndru și luminos 
căci politica partidului își trimi
te pretutindeni razele sale înnoi
toare. în comună avem două că
mine culturale, avem un dispen
sar, casă de nașteri, trei școli noi 
din care două de opt ani etc. în

florirea comunei continuă cu ace
iași pași repezi și mari. In prezent 
se lucrează la construirea unui 
magazin universal, la racordarea 
rețelei electrice, la sistemul ener
getic național etc. Pentru toate a- 
cestea, pentru viitorul nostru îmi 
voi da votul la 7 martie.

Cuvinte asemănătoare au rostit 
și ceilalți vorbitori care Infățișînd 
numeroase alte realizări, au încre
dințat adunarea cetățenească, pe 
candidatul F.D.P. că își vor aduce 
și pe mai departe contribuția la 
sporirea producției agricole, la 
dezvoltarea comunei, a tării.

O recentă analiză asupra 
activității desfășurate de fo
rul de cultură al tineretului 
din oraș a scos la iveală de
ficientele. cauzele care le ge
nerează. Înlocuirea directorului 
casei de cultură a fost o 
primă măsură organizatorică 
necesară. Ea și-a dovedit, prac
tic, foloasele în ultimele săp- 
lămini înregistrîndu-se. după 
cum am văzut, semnele unei 
autocritici în 
vreme, activitatea în 
cunoaște și ea semnele 
îmbunătățiri parțiale, 
rea unor laboratoare 
pentru cercul foto 
club, înzestrarea lor 
a stat in preocupările 
ducerii casei de culturi, 
zultatele sînt vizibile : 
brii cineclubului, „Optimiștii", 
vor începe peste cîteva zile 
montajul celui de-al doilea 
film. Subiecte: tinerii cetățeni 
ai lașului votează ; instanta
nee de vacantă ; inceput de 
semestru în școli și facultăți.

fapte. In ultima 
cercuri 

unei 
Asigura- 
adecvate 
și cine- 

materială 
con- 

Re- 
mem-

Dar Încă nu toate cercurile 
iți desfășoară activitatea la 
nivelul cerut.

Pentru ca eficienta cercului 
plastic să crească, este nece
sar să se găsească un specia
list competent. In creșterea mă
iestriei artistice a pasionalilor 
membri care-1 frecventează, 
dar mai ales, pentru sporirea 
bagajului de cultură plastică, 
este necesară o îndrumare 
competentă, organizată com
plex, desfășurată multilate
ral (încă o dată punem între
barea : de ce casa de cultură 
rămîne sub nivelul activități
lor realizate de organizațiile 
de bază U.T.M. ? De ce nu se 
studiază, de exemplu, expe
riența cercului de educație 
plastică a studenților medici- 
niști ?). Va trebui îmbunătățită 
și activitatea cercului literar- 
Membrii acestuia — nume
roși — e necesar să devină co
laboratori activi și chiar pro 
motori ai unor acțiuni de popu
larizare a cârtii politice, știin
țifice și beletristice — acum 

absente din pro
gramul Casei 
de cultură; ase
menea acțiuni 
le intilnim in
trate în tradiția 
munci: cultural- 
educative des
fășurate de fie
care organizație 
de bază U.TM. 
din oraș.

Dar experien
ța bună acumu
lată de organi
zațiile de bază 

U.T.M. nu este încă suficient 
de bine cunoscută. Pe de-o 
parte, pentru că nu toate co
mitetele organizațiilor de ba
ză U.T.M. — din Întreprinderi, 
iacultâti și școli — se simt 
răspunzătoare iată de progra
mul zilnic la care casa de cul
tură invită tinerii -, nu-și aduc 
contribuția in organizarea ce
lor mai valoroase activități. 
Pe de altă parte, pentru că ac
tiviștii casei de cultură (înde
osebi metodistul principal și 
cel artistic) nu desfășoară o 
muncă de cunoaștere vie. cre
atoare. Contribuția pe care sînt 
chemați să și-o aducă zilnic 
metodiștii casei de cultură, 
membrii consiliului artistic, v-j 
fi mai relieiată dacă aceștia 
vor sta mai mult în mijlocul 
tinerilor, dacă vor cunoaște 
exigentele și preocupările lor

Semnele unei autocritici in 
fapte se întrevăd. La realiza
rea programului pe luna mar
tie se pornește de pe acum cu 
dreptul: definitivarea lui se 
va face (după largi consultări 
cu tinerii) in cadrul „Zilei se
cretarului". O atentă muncă 
de îndrumare și control din 
partea Comitetului orășenesc 
U.T.M.. o contribuție respon
sabilă și continuă din partea 
Consiliului asociației și co
mitetului U.T.M. pe centra 
universitar, a fiecărei organi
zații de bază U.TM din oraș 
— vor ridica prestigiul casei 
de cultură. Lucru pe deplin 
posibil dacă la baza fiecărei 
activități programate va sta 
grija pentru CALITATE, da
că se vor înlătura acțiunile 
formale, lipsite de conținut, 
dacă va sta permanent in aten
ție GRADUL DE EFICIENTĂ 
educativă a mamiestării la care 
casa de cultură invită tinerii.

FLORICA POPA

Crește numărul depunătorilor
la

La ghișeele casei raionale de 
economii din Onești aflluența tot 
mai mare de depunători din luna 
ianuarie a avut ca rezultat o 
creștere simțitoare a soldului ge
neral al depunerilor. Economiile 
oamenilor muncii au crescut în 
această lună cu 52 la sută în

CEC
comparație cu sumele economi
site în tot trimestrul IV al anuhii 
trecut.

Aceasta vorbește despre popu
laritatea mereu mai mare de care 
se bucură economisirea la C.E.C. 
în rîndul locuitorilor noului oraș 
moldovean.

în urmă cu cîteva luni ziarul nostru a publicat sub titlul „ln- 

tilniri de neuitat cu istoria patriei" un articol de prezentare a 

unei valoroase inițiative a studenților din Centrul universitar 

lucurești. Recent, am primit din Tg. Mureș și Cluj două scrisori 

prin care ni se solicită să revenim asupra acestei inițiative. Iată 

cuprinsul scrisorilor amintite.

In timpul verii, studenții 
clujeni au străbătut țara în în
treg cuprinsul ei, luîiid cunoș
tință de locuri, expoziții, do
cumente legate de lupta 
poporului sub conducerea par
tidului. pentru făurirea unei 
Romînii noi, socialiste, au vi
zitat fabrici, uzine, unde se 
făurește eroic noua față a ță
rii. Turda, Brașov, Ploiești, 
București, Brăila, Galați, O- 
nești, Borzești sînt numai cî
teva din locurile vizitate de 
studenți.

Pornind de la ideea că stu
denții noștri doresc să cunoas
că mai profund tradițiile de 
luptă a partidului nostru, rea
lizările poporului nostru în a- 
nîi puterii populare, s-a elabo
rat o amplă tematică din 
care amintim : „Aspecte din 
lupta P.C.R. în ilegalitate*, 
„Lupta P.C.R. împotriva fas
cizării țării și organizarea in
surecției armate de la 23 Au
gust 1944“, „Lupta U.T.C., sub 
conducerea P.C.R. în perioada 
fascizării țării", la care au 
fost invitați vechi activiști de 
partid, sau „Politica P.M.R. de 
valorificare superioară a re

surselor naturale aoa țării", 
„Dezvoltarea industriei țării 
noastre în anii regimului de
mocrat popular', „Dezvoltarea 
industriei regiunii Cluj“, „Po
litica P.M.R. și a statului no
stru de'întărire economico-or- 
ganizatorică a cooperativelor 
agricole de producție", care au 
fost însoțite de vizite la în

Noua clădire a Fabricii de pîine din Giurgiu

TOVAXĂȘII“
ei revolu-

remisele istorice 
ale formării clasei 
muncitoare și conș
tiinței 
tionare. impinzesc 
generos acest vast 
roman — frescă in 

lui MoniceUi 
genul descripției 
de atmosferă și 
apropiate roma- 

și chiar dacă

imagini. Filmul 
păstrează 
minuțioase 
caractere, 
nului clasic, 
ritmul vast, lent, deconcertea
ză uneori, regizorul ajunge să 
se convinqă pînă la urmă 
viabilitatea austerului stil 
nematografic.

în panoramice lente, e 
gravita ambianța sordidă a 
bricilor primitiva, cu caracter 
semi-manufacturier, de la în
ceputul secolului Hale sum
bre. duduind de zgomotul in
ternal al motoarelor, zgomot 
ce pare că izolează muncitorul 
pe parcela lui industrială, in
tr-o apăsătoare singurătate. Și 
totuși, priviri fugare se încru
cișează pe deasupra mașinilor, 
oamenii se înțeleg fără vorbe, 
in duda zbirilor ce interzic 
orice comunicare, orice clipă 
răpită celor 14 ore chinuitoare 
de muncă. între două schim
buri, un tinăr dă întîlnire unei 
muncitoare, o femeie șoptește 
bărbatului o veste de acasă : 
pulsația vieții nu încetinește 
nici chiar aid, în hruba dan- 
tescă, unde trag la galere scla
vii secolului 19. Monicelli și-a 
ales ca ambianță un important 
centru muncitoresc din dece
niu al 8-lea al veacului trecut ■ 
Torino, unde se manifesta cu 
ascuțime exploatarea ce va ge
nera revolta, grevele, favori- 
zind cristalizarea conștiințe: 
de dasă a proletariatului. Su
biectul profund dramatic al 
filmului, cu caracter istoric, 
urmărește îndeaproape proce-
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de 
ci-

zu- 
fa-

ir

sul de lente acumulări și chi
nuitoare limpeziri, dinaintea 
crizei. Atenția acordată recon
stituirii mediului și locurilor e 
adesea exemplară, spectatorul 
urmărește scene în care infil
trația reportajului cinematogra
fic dă pregnantă valorii docu
mentare a filmului.

Maestru al caracterizărilor 
umane lapidare, regizorul cre
ionează tipuri, distinge din ma
sa la inceput amorfă de munci
tori pregnante individuali
tăți. Iată-1 masiv, pantagruelic, 
aproape inconștient de uriașa 
forță fizică de care dispune, pe

Cronica
filmului

muncitorul interpretat de Fol- 
co Lulli. Revolta lui împotriva 
tratamentului inuman la care 
îl supun patronii e la început 
primitivă, instinctuală, energia 
lui se risipește într-o violentă 
ripostă a orgoliului jignit, 
care-1 duce să nu-și deosebeas
că prietenii de dușmani. 
Treptat, mînia lui difuză se 
canalizează mai eficient, e 
ales în delegația mun
citorilor ce vor formula pa
tronilor revendicarea unui trai 
omenos și mintea sa va începe 
să înțeleagă 
organizate, 
mai tirziu, 
înverșunare
de spărgătorii de grevă. Mun
citorul va muri, eroic, îna
inte de smulgerea primelor cu
ceriri patronilor, dar intiia vic
timă a grevei produce întări
rea solidarității de luptă.

necesitatea luptei 
colective. Iată-I 
apărindu-și cu 

tovarășii atacați

Regizorul fixează simpla bio
grafie a unui muncitor care ca
pătă conștiința revoluționară, 
dar filmul sugerează evoluția 
generală a unei întregi clase, 
care a reușit să se afirme cu 
o forță și o consecvență ne- 
maiîntîlnită pînă atunci în is
torie. Contrară drumului par
curs de Folco Lulli este traiec
toria morală a personajului 
susținut de Bernard Blier. Ală
turat la început greviștilor, 
muncitorul nu va rezista pînă 
la urmă perfidei curse întinse 
de patroni, și va capitula laș, 
disimulîndu-și trădarea sub 
masca unei constrîngeri fami
liare (o soție grav bolnavă, co
pii care nu au ce mînca).

Renato Salvatore dă viață u- 
nui convingător chip de tinăr 
muncitor, îndărătnic și impetuos 
la început, ponderat și maturi
zat pînă la înțelegerea supe
rioară, depășind filozofia so
cialistă utopică a învățătoru
lui său, spre o acțiune practi
că, eficientă, purtată în 
condiții istorice. El va 
zenta noua generație a 
torimii care, înarmată 
teorie științifică, 
marxist-leninistă, va 
acțiunea sporadică a revendi
cărilor strict economice, la a- 
cea grandioasă bătălie de cla
să cu caracter politic și social, 
ce are ca scop eliberarea mun
citorimii de orice fel de ex
ploatare. Filmul prefigurează 
doar, încă îndepărtată, victo
ria, prin plecarea tînărului 
spre centrul mișcării din Ita
lia.

Intr-un rol episodic, 
nat însă de puternica 
sonalitate actoricească, 
Girardot trasează o tristă bio
grafie generată de aceeași mi
zeră condiție a individului în 
capitalism. Ultimul, dar deloc 
lipsit de importanță, Marcello 
Mastroianni, realizează cu căl
dură portretul intelectualului 
Însuflețit — pe plan filozofic, 
de un ideal socialist vag uto
pic, activind pe plan concret, 
ca organizator al grevelor 
muncitorești. Personajul cam 
straniu — o apariție vag dos- 
toievskiană, de „lumpen* sen
timental, contrazice imaginea 
pe care ne-o crease literatura 
vremii despre acest gen de ac
tivist social. Dar Mastroianni 
impune în orice ipostază, și 
umanismul profund, generozi
tatea, spiritul de • dreptate al 
personajului înalță la rangul 
de erou istoric chiar și pe a- 
cest învățător timid, cu suflet 
de copil. O evocare a primelor 
mișcări muncitorești impresio
nantă prin proporțiile temei șt 
acuratețea artistică a tratării, 
printr-un realism zguduitor, a- 
mintind 
ze de 
trecut.

alte 
repre- 

munci- 
cu o 
teoria 
ridica

impreg- 
ei per- 

Annie

marile romane france- 
la sfîrșitul secolului

ALICE MANOIUȘedintă de lucru a cercului lite rar de la Școala medie nr. 3 — Turnu Severin

Din 

poșta 

de ieri

• Seară literară
La Școala medie nr. 3 

Bacău a avut loc o seară 
literară dedicată scriitoru
lui Alexandru Sahia. După 
o trecere în revistă a vieții 
și activității scriitorului, 
elevii clasei a Xl-a C au 
prezentat în lectura dra
matizată nuvelele „Revoltă 
tn port" și „Uzina vie". 
S-au remarcat elevii Pa- 
veliu S., Smadu M. care 
au interpretat personajele 
Elisabeta Gălăciuc și Bo- 
zan.

Aplauzele elevilor școlii 
au fost o elocventă apre
ciere a muncii clasei a 
Xl-a C pentru reușita serii 
literare.

ANA HÎRTESCU 
elevă

• Școală nouă
Școala medie, nou con

struită în Horezu, regiunea 
Argeș, este cea mai fru
moasă clădire din comună, 
în cele 8 săli de clasă în
vață peste 200 de elevi. Ei 
au la dispoziție un labora
tor de științe naturale-chi- 
mie, dotat cu mobilier nou 
și material didactic. Tot în 
această clădire s-au ame
najat un cabinet medical 
și o cameră pentru păstra
rea materialului didactic.

NITULESCU V. ION 
elev

• Excursie 

de studii
Pentru elevii Școlii pro

fesionale de mecanici agri
coli din Călugăreni, raio
nul Giurgiu, a fost organi
zată o excursie de studii 
în regiunea Brașov. Cu a- 
ceastă ocazie, elevii au vi
zitat uzina „Tractorul" din 
Brașov. Tov. inginer Frto- 
rica Pungulescu și mais
trul Aurelian Olariu au 
condus elevii prin secțiile 
uzinei, explicîndu-le pe 
larg procesul de producție 
al tractoarelor. în conti
nuare elevii s-au întîlnit 
apoi cu colegii lor de la 
școala profesională de pe 
lingă uzină, precum și cu 
cei din Sf. Gheorghe.

Au vizitat orașul Brașov, 
Poiana Brașov, castelul 
Peleș etc.

ION C. ȘTEFAN 
profesor

• Noi blocuri 

de locuințe
Pentru lucrătorii Uzinei 

de aluminiu din orașul 
Slatina continuă în ritm 
intens lucrările Ia noile 
blocuri de locuințe. Pînă 
acum au fost date în folo
sință 16 blocuri cu 4 etaje, 
iar de curînd alți locatari 
s-au mutat în cel de-al 17- 
lea bloc.

CONSTANTIN VICTOR 
lăcătuș mecanic

DIN NOU DESPRE
0 INIȚIATIVĂ STUDENȚEASCĂ

realizărilor economiei națio
nale" de la București.

La Casa de cultură a stu
denților am organizat un ci
clu de simpozioane intitulat 

R.P.R. — șantier al desăvir- 
șirii construcției socialiste", 
unde au conferențiat activiști 
de partid și de stat Tot aici 
am organizat un reușit con

Activități apreciate 
de studenti

treprinderi industriale din 
Cluj, Turda, Cîmpia Turzii, și 
în unități agricole socialiste 
din regiune.

In același timp, am organi
zat cu studenții vizionarea fil
mului „Pagini de istorie" și 
„Romînia Orizont ’64".

Pentru a cunoaște mai bine 
tabloul viu al dezvoltării eco
nomiei socialiste a patriei, stu
denții au vizitat „Expoziția

curs „Cine știe, cîștigă" pe 
tema : Obiective noi, industri
ale și social-culturale pe har
ta țării.

De un interes deosebit s-au 
bucurat expunerile privind 
creșterea prestigiului interna
țional al țării noastre.

Studenții au audiat ciclul 
de conferințe „Momente din 
istoria patriei*, prezentate de 
cercetători de seamă ai Isto

riei patriei noastre, ea acad. ] 
prof. Constantin Daieoviciu. ( 
prof. Ștefan Pascu. membru 
corespondent al Academiei și' 
alții. Conferința despre răs
coala lui Horia, Cloșca șij 
Crișan a fost însoțită de vizi
tarea expoziției de documen
te istorice privind această I 
răscoală, deschisă la Arhivele 
statului-

Aceste activități au contri
buit la educarea patriotică a 
studenților. Am citit însă 
în „Scînteia tineretului" 
despre o experiență interesan
tă a Centrului universitar 
București. Ea se referea la 
gruparea unor activități edu
cative în cadrul unor cicluri 
tematice. Revenirea asupra a- 
cestei probleme ne-ar ajuta 
să preluăm o experiență bună, 
sporind astfel eficacitatea ac
țiunilor educative pe care 
ne-am propus să le organizăm 
în cel de-al doilea semestru al 
anului universitar.

IOAN COVACI
secretar al Comitetului U.T.M. 
pe Centrul universitar — Cluj

E cit se poate de firesc inte
resul studenților noștri, care 
și-au inceput viața f» ani» nssor 
mari prefaceri -evoluționcre 
care au schimbat din temelii 
înfățișarea patriei noastre, 
față de trecutul poporului și 
glorioasele tradiții de luptă 
ale clasei muncitoare, față de 
tot ceea ce a creat poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, în cele două decenii de 
viață liberă. Răspunzind ace
stui interes, comitetul U.TJW. 
și asociația studenților au or
ganizat numeroase acțiuni e- 
ducative.

Aș aminti, mai întii, expune
rile și simpozioanele despre: 
„Politica și grija partidului 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii", 
„Noi orașe pe harta patriei", 
„Dezvoltarea industriei chimi
ce în anii regimului democrat- 
popular", „Satul — ieri și azi" 
și altele. La vizitarea „Expozi
ției realizărilor economiei na
ționale" de la București, și a 
expoziției de fotografii din 
Tîrgu Mureș, care ilustra rea
lizările din regiunea noastră, 
au participat un număr mare 
de studenți.

Simpozionul cu tema : „Dez
voltarea industriei chimice în 
anii regimului democrat-popu

lar" — care ș-a desfășurat sub 
formă de întrebări și răspun
suri — a stirnit un mare inte
res. Apoi, studenții au vizitat 
șantierul Combinatului de în
grășăminte ezotoase din Tir- 
gu Mureș.

In cadrul temei .Dezvolta
rea și perspectivele de rtitor 
ale orașului Tîrgu Mureș", a 
fost invitat să vorbească stu

de Mureș, ei au ascultat 
cu emoție mărturiile despre 
faptele de eroism ale ostașilor 
romîni, care au luptat în aceste 
locuri împotriva trupelor hit- 
leriste.

O altă excursie — avînd ca 
itinerar Cîmpia Turzii, Turda, 
Alba-Iulia, Mediaș, Sighișoara 
etc. — a prilejuit vizitarea u- 
nor importante centre indu

Irem să cunoaștem 
mai in amănunt experiența 

colegilor bucureșteni
denților tovarășul Coloman 
Rado, directorul D.S.A.P.C., 
care a folosit ca material ilu
strativ planșe, machete, pro
iecte privind viitoarea dezvol
tare a orașului.

Din excursiile pe care le-am 
organizat în diferite localități 
și regiuni, studenții noștri 
s-au întors cu impresii bogate 
șt de neuitat. Astfel, la Oarba

striale, locuri istorice și mu
zee. In cursul acestei excursii 
s-a conturat și ideea colecțio
nării unor materiale în scopul 
amenajării unui muzeu cu ca
racter didactic în cadrul in
stitutului.

Inițiativele studenților bucu
reșteni privind organizarea ci
clurilor tematice tn forme va

riate și cu un bogat conținut, 
precum și a „brigăzilor com
plexe de studiu și documen
tare", despre care am citit în 
„Scînteia tineretului", ne-au 
făcut să reflectăm asupra mo
dalităților în care am putea 
folosi aceste interesante expe
riențe.

Ne-ar interesa să aflăm noi 
date despre aceste inițiative, 
să se relateze mai detaliat fe
lul cum sînt pregătite și orga
nizate conferințele și simpozi
oanele, vizitele la diferite 
locuri istorice și muzee, cum 
au fost valorificate materiale
le culese cu prilejul excursii
lor de studii și documentare, 
în scopul generalizării a tot ce 
este valoros în experiența or
ganizațiilor U.T.M. și A. S. din 
Centrul universitar București.

ISPAS BUGA FLOAREA 
secretar al comitetului U.T.M.

Institutul pedagogic de 3 ani 
din Tîrgu Mureș.

N.R. Intr-un număr viitor, 
răspunzind propunerilor con
semnate în scrisori, vom pu
blica relatări despre inițiati
vele studenților bucureșteni, 
despre lucrurile noi care au 
îmbogățit experiența lor va
loroasă.



Buna organizare
condiționează

succesul muncii
■ i în acest an, ute- 

miștîi au ales în 
organele de con
ducere U.T-M. pe 
cei mai destoinici 
dintre ei, oameni 
care prin hărnicia

lor și-au cîștigat încrederea 
tovarășilor de muncă. încre- 
dințîndu-le mandatul de a 
conduce activitatea organiza
țiilor respective, utemiștii 
le-au cerut, totodată, să asi
gure îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a hotărîrilor sta
bilite în adunările generale, 
să organizeze din ce în ce mai 
bine, mai competent, munca de 
mobilizare a tinerilor la înde
plinirea sarcinilor trasate 
partid.

Evident că îndeplinirea 
nor asemenea îndatoriri 
supune, în afară de voință șt 
dragoste de muncă și pricepe
re, un volum de cunoștințe 
concrete. Multe din aceste cu
noștințe le-au primit cu prile
jul ședințelor de pregătire a se
cretarilor U.T.M. Dar ajutorul 
cel mai important pe care r.ci 
l-am dat cadrelor U.TM- a fost 
la fața locului, în organizațiile 
de bază. In acest ser.s. biroul 
comitetului raional U.TM. și-a 
îndreptat atenția, în primul 
rînd, spre acele comune unde 
organizațiile U.T.M. aveau ne
voie de mai mult ajutor. In a- 
ceste lacuri au fost repartizați 
activiști cu cea mai bună pre
gătire și cu o bogată experien
ță în muncă.

Iată cîteva exemple : la coo
perativele agricole de produc
ție din comunele Bărcănesti si 
Pelinu, lucrările pentru amena
jarea orezăriilor erau întîrria- 
te. Activiștii noștri au îndru
mat comitetele U.T.M. să pre
vadă, ca un punct principal în 
planurile lor de muncă, mobili
zarea tuturor tinerilor la termi
narea la timp și în bune condi
ții a amenajării orezăriilor. 
Problema a făcut și obiectul 
unor adunări generale U.TM. 
în același timp, inginerii agro
nomi, președinții cooperative’, c r 
amintite, au explicat tinerilor ce 
pierderi s-ar înregistra dacă 
orezăriile ar fi amenajate ma: 
tîrziu și nu acum, ce venituri 
au realizat alte cooperative a- 
gricole din raion prin cuiiura 
orezului. în fata tinerilor, spe
cialiștii au ținut apoi expune r. 
privind amenajarea parcele’. ?r 
pentru cultura orezului. Partici
parea tinerilor la această acți
une a fost fructuoasă. Ei au 
contribuit efectiv la săpatul a 
peste 5 km șanțuri pentru apă, 
la amenajarea digurilor.

In raza comunei Coșereni 
erau multe dealuri care nu 
produceau nimic. Pe aceste te
renuri, consiliul de conducere 
al cooperativei agricole de 
producție a propus să se plan
teze pomi, 
poate să 
contribuție 
Este firesc 
biectivele 
al comitetului U.T.M. de aici 
să fie tocmai mobilizarea tine
rilor la amenajarea teraselor 
și săpatul gropilor pentru 
pomi. Aproape 10 ha au fost 
deja terasate, iar imediat ce 
timpul va fi prielnic, acțiunea 
va fi continuată.

Am dat aceste exemple pen
tru a demonstra că în organi
zarea și planificarea activității 
comitetul U.T.M. trebuie să 
aibă în vedere cerințele con
crete ale muncii în coopera
tivă, lucrările la care tinerii 
pot să aducă cea mai mare 
contribuție, necesitățile con
crete ale muncii de educare 
politică a tinerilor. Mai sînt 
însă și cazuri cind unele comi
tete U.T.M. își alcătuiesc pla
nuri bune, dar nu le realizează, 
sau altele care își prevăd obiec
tive minore, care nu vin în spri
jinul rezolvării unor probleme 
economice importante. Biroul

de

u- 
pre-

Organizația U.T.M. 
aducă o prețioasă 
la această acțiune, 
deci ca unul din o- 
planului de muncă

comitetului raional a repartizat 
secretarii comitetului raional 
să îndrume activitatea acestor 
organizații U.TM. Am să dau 
cite va exemple:

în sectorul zootehnic al coo
perativei agricole de produc
ție din comuna Dascălu-Creata 
numărul tinerilor îngrijitori de 
animale era încă foarte mic. In 
comuna Fierbinți, cu toate că 
existau condiții foarte bune, 
activitatea culturală era destul 
de slabă. Constantin Tută, se
cretarul comitetului raional 
U.T.M., a primit sarcina să a- 
jute o perioadă mai îndelun
gată organizațiile U.T.M. de 
aici. In primul rind el a îndru
mat pe membrii comitetelor 
U.TM., birourile organizațiilor 
de brigadă de a se sfătui 
cu membru consiliului de con
ducere, cu un număr cit mai 
mare ce tineri. Pe baza su
gestiilor primite. Comitetul 
U.TM. al cooperativei agr.cole 
din comuna Dascălu-Creata S -a 
prevăzut în plan, ca obiectiv 
principal, pregătirea si reco
mandarea de a lucra in secto
rul zootehnic a unui stare z--

Viata
de organizație

măr de tineri. Cu spr. .tul 
efectiv al secretarului ectmte- 
tului raional U.TM an fcst 
organizate adunări in care s-a 
vorbit despre frumusețea me
seriei de îngrijitor de amnaje. 
importanta «ectorulu.
in dezvoltarea cooperativei ta 
producție. De asemenea, s-au 
organizat vizite la coope-rt.- 
vele din împrejurimi care au o 
bună exper.entă in creșterea *- 
nimalelor. In cadrai serilor dis
tractive au fost orga- r.«re COte- 
cursuri pe teme zooteh—re. Co
mitetul U.T.M. s-a ingnjît apoi 
ca pe cei mai destc.ntt tmeri 
să-i îndrume să urmeze cursu
rile zootehnice. Aceste activt- 
tăți si multe altele «u dezvol
tat la tineri dragostea fașă ta 
meseria de îngr.jrtnr ta axr- 
male iar multi dmtre et a* *- 
imbrățisa'.-o.

In comuna Fiert ut, Cam»- 
tantin Tută si-a înnrencat aten
ția. in prunul riad, spre îndru
marea concretă a comitem! u. 
comunal U.T.M. in organizarea 
unor interesante activități cul
tural-educative. Serile cultural- 
distractive, serile literare, con
cursurile „Cine știe, răspunde* 
jurnalele vorbite, precum șă 
activitatea bogată a fonaațrilor 
de cor. dansuri, brigăzi artisti
ce au atras la căminul cultural 
pe toți tinerii comunei.

în munca de îndrumare a 
organizațiilor U.TM. nu pot f; 
date insă in nici un caz indicați: 
valabile pentru toate organiza
țiile U.TM. Fiecare dintre ele 
trebuie îndrumată diferențiat 
pentru ca acțiunile pe care le 
întreprinde să răspundă princi
palelor lor preocupări. Organi
zația U.TM. din brigada nr. 4, 
din comuna Adincata. a fost a- 
jutată să-și prevadă în planul 
de muncă, printre altele, o mai 
largă răspîndire a cărții zooteh
nice în rindul tinerilor crescă
tori de animale, să organizeze 
un schimb de experiență cu în
grijitorii fruntași etc. Preocupă
rile comitetului U.TM. pe coo
perativa agricolă sint mult ma: 
largi, ceea ce în mod firesc tre
buie să se reflecte și In planul 
său de activitate. Comitetul 
U.TM. de la cooperativa agri
colă din Bărcănesti. de pildă, 
are prevăzut în planul trimes
trial, în primul rînd. mobilizarea 
tinerilor la terasarea unei su
prafețe de 3 ha. la transporta
rea a 1 100 tone gunoi de grajd 
la cimp, la reparatul uneltelor 
necesare in campania de pri

a- 
la

măvară. Planul prevede, de 
semene a acțiuni privire 
îmbunătățirea conținutului ac
tivității cercurilor politice 
U.T.M, a ciclurilor de confe
rințe. unele activități care 
să asigure o bună frecvență a 
tuturor celor 120 de tineri la 
învățămintu! agrozootehnic etc. 
Comitetul comunal L’.T.M. tre
buie să inițieze asemenea acti
vități care să intereseze pe toți 
tinerii. De acest lucru a ținut 
seama, de exemplu, șî comitetul 
comunal U.TM. din Bărcănesti. 
Intlinuea cu tovarășul Vasile 
Udrescu, prunul secretar al co- 
citetalui raional de partid, 
care a prezentat expunerea 
-Comportarea tinărchti in 
muncă ți societate', dezba
terile care au avut loc pe 
marcutea ei, an interesat în e- 
gală măsură pe tot partcrpart- 
țu. In pianul de activrtate al 
raci:teteiui U.T.M. un Joc im
portant n ocupă orga--Tarea 
a-ttunilor de muncă patnoocă. 
Otiecuveăe prmctpale : ter «sa
rea unor teren ur. seprodactive 
<fca jurai coarsss ; incrtjuea 
dmmurtit r prtxrpale e.n co
mună s a șosele, ți plantarea 
de pomi froctifer. și arbor, oe- 
raseetah. Comitetul U.TM. 
mn această crau-ă s-a con
tat bue. Ladreptiudu-s; atenua 
spre I»bogă~. -ea ru—- --ă a 
cocKtaotatai attmtăti cuiszral- 
etacatrve. spre ccgaxuarea te
nor raaeresaxte cumrsur. 
-Ctae «te. rărparta* jet ele ti- 
fegetllsti sen or-
or- uarea tereceruor dur ca
drul «aertarb r.cde. ta 
creier'area ta fala ti
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INFORMA ȚII
Primire la Consiliul 

de Stat

Vineri 26 februarie, vicepre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romine, Avram Bu- 
naciu, a primit în audiență de 
rămas bun pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Indoneziei la București, Su- 
krisno, în legătură cu pleca
rea sa definitivă de la post.

★

Ambasadorul Republicii In
donezia în R. P. Romînă, Su- 
krisno, a oferit vineri după-a- 
miază un cocteil cu prilejul 
plecării sale definitive din 
țara noastră.

Au participat loan Constant 
Manoliu, ministrul justiției. 
Eduard Mezir.cescu. adjunct 
al ministrului afacerilor ex-

teme, Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, conducători ai u- 
nor instituții centrale și orga
nizații obștești, academicieni 
și alți oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Ca urmare a tratativelor 

purtate, in ziua de 24 februa
rie s-a semnat la Ankara pro
tocolul privind reglementarea 
schimburilor comerciale intre 
R. P. Romînă și Turcia, pe pe
rioada 1 aprilie 1965 — 31 
martie 1966.

Ministrul industriei construcțiilor de mașini> >

Vineri după-amiază s-a îna
poiat in Capitală Gheorghe 
Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, care, 
la invitația guvernului suedez, 
a făcut o vizită în această 
țară. împreună cu soția sa, 
actrița de film Lica Gheor
ghiu. El a fost insoțit de Ser
giu Bulgakof, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Vasile Răuță, 
adjunct a) ministrului comer
țului exterior, precum și de 
specialiști.

în drum spre patrie. Gheor
ghe Rădoi și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat Finlan
da și Norvegia.

în Norvegia. ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini al R- P. Romine s-a intîl-

nit cu ministrul industriei Karl 
Trasti, cu care a făcut un 
schimb de păreri asupra posi
bilităților de dezvoltare a re
lațiilor comerciale și a cola
borării economice între R. P. 
Romînă și Norvegia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Mihail 
Petri, ministrul comerțului ex
terior, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ai altor 
ministere economice.

Au fost de față Martti Jo
hannes Salomies, ambasadorul 
Finlandei, și Gunnar Verge, 
însărcinat cu afaceri ad-inte
rim ai Suediei în R. P. Ro- 

(Agerpres)
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O nouă garnitură 
de mobilă

cestul nostru) : 
La Fabrica de 

drul Combinatului 
zare a lemnului 
dat in producție de serie un nou 
tip de sufragerie : „Anca”. Pe flu
xul tehnologic se află in lucru pie
sele si subansamblele care alcătu
iesc această garnitură. Noul tip 
de sufragerie se compune din 
masă, 6 scaune, bibliotecă și ser
vantă. impunîndu-se prin eleganță, 
suplețe și durabilitate.

mobilă din ca
de industriali- 
din Pitești s-a

Vd prezentăm trei tineri de le Uziaa de peodeee M*e> — Govora. Cel din stingă te na mețte Ion Popa și este prim o- 
perator. In mijloc se atii Maria Băiago, JaterasM ta aata coloene din secția sodă calcinată, iar In dreapta Ion Voicu, ope
rator chimist la secția sodd canatfed. lacraM ta foctaf «Bteri te, nmtil operații deosebite, dar li unesc trăsături comunei 

grija •! ctenția ea eare eamaese. răspunderea pentru caiitaica produselor

URMĂRI DIN PAQINA I Primăvara bate Ia ușă!
rea de gospodari pentru tot ce s-a înfăp
tuit și ce trebuie să se înfăptuiască pentru 
continua înfrumusețare a satului, a orașu
lui, a raionului, a regiunii...

Satul cel mai îndepărtat nu mai este de 
conceput fără ziarul zilnic sau fără apari
țiile cele mai noi în domeniul literar (nu
mai în anul trecut peste 2 milioane de cărți 
au luat drumul bibliotecilor sătești), sau 
fără un interes activ pentru tot ce se con
struiește, pretutindeni, în țară. Te miri cite- 
odată unde n-ar mai trebui să te miri. In
tr-o comună lingă Timișoara am răsfoit un 
album „Picasso", în casa unui pădurar din 
sudul Banatului am fost întrebat de Ar- 
ghezi și un tractorist din Sînnicolau-Mare 
mi-a cerut să-i spun tot ce știu despre He
mingway. Inspirație pentru un scriitor ? Da, 
un buchet întreg, pentru povestiri și ro
mane, la care, în calitate de coautor ar 
trebui să semneze desigur ți construcția 
socialistă.

Pînă și în cătunele de munte, acolo unde 
mulți locuitori acum 20 de ani numărau 
încă snopii de coceni îndoind cîte un de
get, demonstrînd astfel legătura originală 
între mîinile omului și sistemul zecimal, oa
menii au învățat nu numai să scrie și să ci
tească (asta s-a realizat deja la începutul 
revoluției culturale) ci și să pătrundă în 
matematica raporturilor interioare dintre ki
lograme și unități nutritive, raport atît de 
important la creșterea animalelor.

Ajunge să stai o jumătate de oră la 
vreun sfat popular comunal și să auzi, prin

țăcâneala mașinii de scris, vorbele celor 
ce vin U președinte — ți poți să constați 
două lucruri semnificative: interesul re
prezentantului puterii de stat pentru viața 
fiecăruia în parte, ți interesul locuitorilor 
pentru niște treburi de care nu s-au ocupat, 
nici nu puteau să se ocupe în trecut. A-

MUL DOMINĂ 
PEISAJUL ȚĂRII 

cest interes — comparabil doar cu jetul 
puternic al unei rachete bine ghidate — 
a ridicat la Nădrag, Sinersig, Darova și sute 
de alte localități, școli impunătoare, cămine 
culturale, biblioteci. Același interes a făcut 
din comuna Vinga (unde nu de mult s-au 
întîlnit alegătorii cu candidatul lor pentru 
Marea Adunare Națională, Nikolaus 
Doggendorf), o comună fruntașă pe regiu
ne, și tot acest interes bilateral transformă 
orice discuție între candidații Frontului De
mocrației Populare și cetățeni în adevărate 
ședințe de muncă.

Intr-alt sat, acum cîțiva ani, am stat în

aceeași cameră; pînă ți modelul zugrivehi 
a rămas același — și totuși, pe pereți du 
se mai mișcau de data aceasta umbrele 
noastre prelungite, ca atunci când pe birou 

se afla o lampă de petrol din porțelan. 
Acum, spațiul era umplut cu lumina albă 
a celor trei tuburi fluorescente fixate di
rect pe tavan.

Treci seara, pe la casele lor și ai sâ-i vezi 
pe oameni studiind rolul microorganisme
lor în structura solului, sau ascultînd la 
radio un mult așteptat medalion literar ca 
recitări din versurile lui Eminescu; ai să-i 
auzi în sala căminului cultural iluminată 
de ciorchine întregi de becuri electrice, in- 
tonînd un cîntec despre partid sau cîntind 
veșnic tînăra „Ana Lugojana“. Lumina, atît 
la concret, cît și la figurat, își găsește locul 
peste tot în țara mea.

In aceste zile din preajma alegerilor, 
gîndurile mă poartă mai mult decît de o- 
bicei către plaiurile bănățene, unde m-am 
născut și unde am parcurs abecedarul șco
lii și abecedarul muncii, mă gîndesc la ele, 
probabil, fiindcă ne-am obișnuit să consi
derăm alegerile trepte intermediare, înăl
țimi cucerite în bătălia muncii creatoare. 
Această idee mi-o sugerează orice întâlnire 
între alegători și candidați, cînd țelurile de 
ieri sînt trecute în revistă ca realizări de 
astăzi, iar țelurile de azi, în virtutea unei 
gîndiri concrete, verificate prin practică, 
se vor transforma la fel de sigur în reali
tatea zilei de mîine. Sînt revărsările zilnice 
de gînduri și de fapte în marele fluviu al 
înnoirilor care este socialismul.

Sînteți pregătiți?
Lfrter. »-a realizat o producție de 
6 000 kg porumb, pe cind pe o 
«iti suprafafă învecinată, nein- 
grifată, s-au recoltat doar 2 500 
Ig la hectar. Evident, anul a- 
cesta suprafețele pe care s-au în
corporat îngrășăminte organice 
cu crescut. Pe raion au fost fer
tilizate aproape 13000 de hecta
re. Acțiunea continuă. Acolo 
unde s-a arat în „ferestrele" ier
nii, s-au mai fertilizat încă 5000 
de hectare. Pe alte 4 500 de hec
tare, printr-o discuire puternică, 
se cor încorpora în sol, în zilele 
următoare, cîte 18—20 de tone 
de gunoi de grajd, bine fermen
tat, la hectar. La Arpășel, Chio- 
rac. Lăut și în alte unități orga
nizațiile V-T.M. au antrenat un 
mare număr de tineri la această 
lucrare. La Gurbediu, de exem
plu, tinerii au dus in cimp peste 
2 000 de tone. Ei transportă în 
continuare toate cantitățile care 
se string la ferme, în timp de 
24 de ore. Pentru a ingrășa su
prafețe mari, cooperativa agrico
lă de producție Mădăras a procu
rat cisterne pentru transportul ei

tmprăștierea mustului de grajd 
diluat pe lucemiere și pășuni.

Sînt, desigur, multe alte lu
crări care se cer înfăptuite acum. 
Mă refer la mărirea suprafețelor 
irigate. Raionul nostru este si
tuat într-o zonă unde se înmaga
zinează cantități mai mici de 
apă provenită din ploi și zăpezi. 
Consiliul agricol a luat măsuri să 
se folosească mai bine apa Crișu- 
rilor pentru irigări. Avem deja 
acumulată o experiență valoroasă 
în această direcție. Ea va fi fo
losită în acest an. Țăranii coope
ratori din Homorog, de pildă, 
vor valorifica apa canalului care 
leagă Crișul- Negru de Crișul Re
pede pentru extinderea irigațiilor 
pe terenurile care se cultivă cu 
porumb. Asemenea acțiuni au loc 
și la Ținea, Cociuba Mare, Tal- 
poș, Batăr, Ginta și altele. In a- 
ceste unități se lucrează acum la 
repararea și revizuirea instalații
lor, la efectuarea unor lucrări noi 
pentru extinderea irigațiilor.

Consiliul agricol raional Sa- 
lonta consideră că sînt mijloace 
și posibilități pentru ca lucrările 
agricole din primăvară să se e- 
fectueze la timp ți la un înalt 
nivel agrotehnic.

REGINA CÎNTECELOR rulează 
la: Patria (orele 8; 10,45; 1330; 16;
18.45, 2130).
11.30; 19; 2130).
CIUDAT 
(orele
18.45, 21), Grivița (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21),
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). TOVARĂȘII rulează la: Lu
ceafărul (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,30; 21). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop rulează 
Ta: Feroviar (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45), Melodia 
(orele 9,30; 11,45; 14; 19;
21.15) , Floreasca (orele 18,15;
20,30), Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE rulea
ză la Melodia (ora 16,30). NEVAS
TA NR. 13 rulează la: Capitol (ore
le 9; 12,15; 18; 21), Excelsior (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). MICUL PESCAR — cine
mascop rulează la: Festival (orele 
8,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
SĂRUTUL rulează la: Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
înfrățirea între popoare (orele 
13,15; 15,30; 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 MÎINILE PE ORAȘ rulează la: 
Lumina (orele 10; 12,30; 15; 17,45;
20.15) , Moșilor (orele 15,30;
20.15) . EROI CURAJOȘI CA
GRII rulează la: Union (orele 
18,15; 20,30), ■■■'
18,15; 20,30). VESELIE LA ACA
PULCO rulează la: Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 — 
program pentru copii la ora 10). 
TITANIC VALS rulează la: Giu- 
lești (orele 10; 12; 14; 16; 20,15, la 
orele 18 filmul UN SURÎS ÎN PLI
NĂ VARĂ), Dacia (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). CASCADA 
DIAVOLULUI rulează la: Cultural 
(orele 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . CEL MAI 
TACOL rulează la: 
9; 12; 15; 18; 21). 
PLOAIE rulează la:

Vitan (orele

18» 
TI-
16, 
16;

MARE SPEC- 
Aurora (orele 
CÎNTÎND IN 

Buzești (orele

9; 11,30: 14,30: 17; 19,30), Bucegi 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). 
LA PATRU PAȘI DE INFINIT ru
lează la: Unirea (orele 16; 18,15; 
20,30 — duminică matineu la ora 
11). DRAGOSTE LA ZERO GRADE 
rulează la: Cringași (orele 16; 
18,15; 20,30 — duminică matineu 
la ora 11,30). PAULA CAPTIVA 
rulează la: Flacăra (orele 10; 15,30; 
17,45; 20 — duminică matineu la 
ora 12). CINE-I CRIMINALUL î 
rulează la: Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15). ZBORUL ÎNTRERUPT 
rulează la: Miorița (orele 10; 12; 
14: 16,15: 18,30: 20,45). COMOARA 
DIN LACUL DE ARGINT — cine
mascop rulează la: Munca (orele 
10,30; 13; 15,30; 18: 20,30 — du
minică matineu la ora 11). IDIOTUL 
rulează la: Popular (orele 16:18,15; 
20,30 — duminică matineu le ora
11.30) . SOȚIE PENTRU UN AU
STRALIAN — cinemascop — ru
lează la: Cosmos (orele 15,30: 18: 
20,15). HATARI (ambele serii) ru
lează la: Viitorul (orele 11; 15,30; 
19). INTÎLNIRE CU SPIONUL rulea
ză la Colentina (orele 16; 18,15; 
20,30 — duminică matineu la 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 
la: Lira (orele 10,30; 15,30; 19,15). 
DIAVOLUL DEȘERTULUI rulează 
la: Drumul Sării (orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45). IVAILO rulează 
la: Ferentari (orele 16: 18,15;
20.30) . A TREIA RACHETĂ rulează 
la: Cotroceni (orele 15; 17; 19; 21). 
AH, EVA I rulează la: Pacea (ore
le 11; 15,45, 18; 20,15). DELTA, 
RAIUL ALBINELOR, PĂDUREA ȘI 
NISIPUL, MAI REPEDE CA GÎN- 
DUL, EROII RINGULUI; GLUMA 
NOUA CU FIER VECHI; JA- 
KEK SOMNOROSUL; DEASUPRA 
MUNȚILOR TATRA 
Timpuri 
tinuare, 
RESE 
rulează
10,45; 12,45; 14,45; 16),

rulează la: 
Noi (orele 10—15 în con- 
17; 19, 21). ȘAPTE MI- 

PENTRU ȘAPTE FRAȚI 
la: Carpațl (orele 8,45:
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19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10 : Emisiune pentru copii; 
19,45 : In fața hărții ; 19,55 : 
Carnet plastic ; 20,15 : Cercul 
magic — spectacol de circ; 
21,15 : Teatru în studio : „Co-

nu Leonida față cu reacțiu- 
nea“ ; 21,55 : Emisiune muzi- 
cal-coregrafică ; în încheiere : 
Buletin de știri. Sport Buletin 
meteorologic.

Săptămîna viitoare pe ecrane

film realizat după opera Iui I. L. Caragiale 
scenariul și regia: Jean Georgescu 

cu : Grigore Vasiliu-Birlic, Alexandru Giugaru, Cella Dima, 
Ileana Iordache, Geo Barton, V. Tomazian, H. Nicolaide, 
Iurie Darie, Ion Lucian, Mircea Crișan, Horia Șerbănescu, 

Radu Zaharescu 
imaginea : Ion Cosnia

decoruri: Filip Dumitriu, Nicolae Teodoru 
o producție a Studioului cinematografic „București"



I

din viata 
tineretului 

lumii

Declarația

Saigon:

Revendicările

studenților
ȚI nul din cei mai influenți 

generali sud-vietnamezi, 
Guyen Chanh Thi, a de

clarat vineri că guvernatorul 
militar al Saigonului a ordo
nat arestarea participanților 
la „Mișcarea pentru pace", 
care adresaseră in ajun gu
vernului o scrisoare cerînd în
cetarea focului în Vietnamul 
de sud.

Agențiile de presă occiden
tale relatează că joi după-a- 
miază un grup de studenți a- 
parținînd organizației „Forțele 
studențești iubitoare de pace" 
au organizat u'n miting cerînd 
încetarea focului și înlătura
rea amestecului străin în Viet
namul de sud. Luînd cuvîntul 
la miting, unul din vorbitori 
a spus: „Sîntem ferm hotărîți 
să punem capăt acestui război 
teribil, care a provocat nume
roase dezastre țării noastre 
timp de douăzeci de ani. 
Sud-vietnamezii suferă din 
cauza acestui război, cauzat de 
străini și purtat pe cheltuiala 
poporului nostru".

lui U Thant

I

recomandat 
vederea

i Vietnam si 
primejdia serioasa 

militar din Vietnam

„Cosmos - 58“

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U- U Thant, a făcu’ 
joi o declarație in care a reafir
mat ci încercările întreprinse per- 
tru a se rezolva problema vietna
meză pe calea mijloacelor militare 
s-au dovedit infructuoase 
culoase. El a 
tratative in 
războiului din 
aiat toiodară 
a cursului i
dacă nu se depun eforturi în do

meniul politic pentru a se pune 
capăt confhctmm*.

Si peri
din non 
încetăm 
a subli-

MOSCOVA. — După cum anun
ți agenția TASS in Uniunea Sovie
tică a fost lansat satelitul artifi
cial a! Pămintului „Cosmos-53'.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal.

Demonstrația
studenților

din Madrid

Situația politică din Spa
nia continuă să rămînă 
încordată. Miercuri sea

ra, o mulțime de 6 000 de stu
denți s-au adunat în fața Fa
cultății de litere a Universi
tății din Madrid pentru a pro
testa împotriva hotărîrii luate 
de rectorul Universității de a 
interzice două prelegeri de na
tură pacifistă. Intre studenți și 
poliție a avut loc o ciocnire, 
care s-a soldat cu numeroși 
răniți de o parte și de alta. 
Ziarul francez „Le Figaro" 
scrie că au fost arestați cîteva 
zeci de studenți și patru con
ferențiari.

întruniți în cadrul celei de-a 
șasea „Adunări libere a stu
denților", tinerii de la Facul
tatea de filozofie a Universită
ții din Madrid au hotărit joi 
să declare greva generală a 
studenților de la toate univer
sitățile spaniole. Pentru ca 
autoritățile să nu închidă fa
cultățile, studenții vor veni zil
nic la cursuri dar îi vor aver
tiza pe profesorii lor că sînt în 
grevă. Ei au declarat că vor 
continua greva pînă cînd vor 
fi eliberați colegii lor, care au 
fost arestați în cursul recen
telor tulburări. In cursul dez
baterilor la „Adunarea liberă 
a studenților" a luat cuvîntul dr. 
Aguilar Navarro, care a cerut 
cadrelor didactice universita
re să sprijine acțiunea studen
ților.

lntr-un comunicai oficial al 
ministrului educației naționale al 
Spaniei, Manuel Lora Tamayo, 
se arată că facultatea de litere 
și filozofie din Madrid, a fost 
închisă pentru o perioadă nede
terminată. Comunicatul subli
niază că această hotărire a fost 
luată ca urmare a „repetării eve
nimentelor străine vieții univer
sitare".

PE SCURT
SOFIA — La invitația Iui Stan

ko Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, a sosit 
vineri la Soiia. intr-o vizită ofici
ali de trei zile, dr. Bruno Pitter- 
tnan. vicecancelar al Republicii 
Austria. ministru pentru între
prinderile naționalizate.

ROMA, — La 25 februarie, la 
Roma a fost semnat acordul co
mercial polono-italian pe termen 
lung 1965 — 1969, parafat în ia
nuarie a.c.

VIENA. — La Viena s-au în
cheiat lucrările Sesiunii de iarnă 
a Consiliului guvernatorilor 
AJ£.A. (Agenția internațională 
pentru Energia Atomică). La lu
crări au participat delegații ale 
statelor membre ale A.I.E.A., prin
tre care și R.P. Romînă. A fost a- 

l doptat sistemul revizuit de garanții 
a! A.I.E.A., care urmează să fie 
supus Ccnierinței generale ce va 
avea loc în toamna acestui an la 
Tokio.

Răsfoind presa străină
France Presse:

MOBILURILE UNUI PLAN

o
Atena

JAPONIA. Aspect de la demonstrația popu
lației orașului Sasebo împotriva staționării 
submarinului nuclear american „Dragonul mă

rii"
Foto : JAPAN PRESS

Demiși a gu vein ului
olandez

Ancheta în „cazul
Pericle“

HAGA 26 (Agerpres). — In 
urma unei ședințe tumultoase 
a Cabinetului olandez. Victor 
Marijnen, primul ministru ol 
Olandei, a hotărit să prezinte 
demisia guvernului său. El a 
luat această hotărire ca ur
mare a imposibilității de a 
menține coeziunea guvernului

ți a armoniza părerile contra
dictorii ale membrilor Cabi
netului asupra unui proiect de 
lege privitor la revizuirea sta
tutului Radiodifuziunii și Te
leviziunii olandeze pentru a 
permite introducerea reclame
lor in emisiunile lor.

ANKARA. — Noul prim-minis- 
tru al Turciei, S. H. Urguplu, a 
prezentat vineri după-amiază, în 
fata parlamentului, programul gu
vernului său. In linii mari, pro
gramul reia ideile asupra cărora 
s-a căzut de acord în protocolul 
coaliției celor patru partide, îna
inte de a forma noul guvern.

In ce privește politica externă, 
programul noului guvern nu aduce 
lucruri ea totul deosebite. Refe- 
nndu-se la politica internă a — 
vemului, primul i 
Turciei a subliniat că noul guvern 
..va aplica și va apăra reforme
le preconizate de Ataturk, înte
meietorul Turciei modeme".

itema a gu- 
ministru al I noill mitrarn

Ziarele din capitala Greci
ei anunță că procurorul 
Tribunalului penal din 

Atena a ordonat începerea 
nei anchete 
gătură cu 
pentru a se 
delictelor și 
sînt persoanele responsabile 
ce urmează a ii trimise în fața 
justiției.

După cum s-a mai anunțat, 
este vorba de planul numi! 
Pericle, a cărui aplicare de 
către partidul E.R.E. a dus la 
ialsiiicarea rezultatelor alege
rilor legislative din octombrie 
1961. Transpunerea în practică 
a acestui plan, relatează zia
rul guvernamental „Elefteria", 
„a început în luna august 
1961. în plan se preciza că apa
ratul de stat, torțele armate, 
serviciile de ordine, precum și 
oricare alte iorțe ale țării, care 
pot ii folosite, vor intra in ac
țiune pină Ia alegerile din 
1961, cu scopul de a limita la 
minimum numărul persoanelor 
care vor putea fi de folos opo
zit ier.

Faptul că planul Pericle a 
lost aplicat, subliniază ziarul 
„To Vima", nu poate ii pus la 
îndoială, intrucit există ordine 
și dispoziții aprobate care 
poartă ștampile și semnături

u- 
preliminare în le- 

„cazul Pericle", 
constata existența 
a se stabili care

oficiale. La rîndul său, ziarul 
„Avghi" relevă că guvernul 
Uniunii de centru se ailă în 
posesia altor documente care 
atestă aplicarea planului. Zia
rul se referă la fotocopiile u- 
nor documente oficiale privind 
acest plan, elaborate în 1961, 
pe care premierul Papandreu 
le-a transmis presei de centru 
pentru a le publica.

în același timp, în Parla
ment a fost depus raportul Co
mitetului de examinare a pla
nului menționat- în documen
tul acestui comitet, format 
mai mulți ofițeri superiori 
condus de un general, se 
bliniază faptul că există 
serie de ordine 
de executare a planului, emise 
de marile unități armate, prin 
care se ordona, printre altele, 
urmărirea de către polițiști a 
cdeptilor Uniunii de centru și 
partidelor de stinge.

Ancheta ordonată de guvern 
in cazul Pericle urmează a se 
termina în decurs de 10 zile, 
după care concluziile comitetu
lui vor ii înaintate procuroru
lui Tribunalului penal, care va 
hotărî asupra urmăririi penale 
a

din
9i 

su
et 

și dispoziții

Ședința Comisiei permanente
C. A. E. R. pentru probleme

economice
MOSCOVA 26 Agnpres — 

Intre 16 și 22 februarie, h Mos
cova a avut loc ședința Corr- 
siei permanente CAER pentru 
probleme economice.

Comisia a era minat unele pro
bleme metodologice ale colabo
rării economice dintre țările mem
bre ale CAER și a stabibt orien
tările viitoare ale activității sale.

La ședință au participat dele
gații dm R. P. Bulzana. R. S. 
Cehoslovaci. R. D. Germană

R. P. Mongolă. R. P. Polonă, R.P. 
Romină R. P. Ungară și Uniunea 
S'-.-.etxm. țări membre ale Con
siliului.

Ca observatori la ședință au 
fost de față reprezentanți ai R.P. 
Chineze. R.P.D. Coreene, Repu
blicii Cuba, R.S.F. Iugoslavia și 
R. D. Vietnam.

Ședința s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de unitate frățească și 
de înțelegere deplină.

celor în cauză.
C. ALEXANDROAIE 

corespondentul Agerpres la 
Alena

Consfătuire a liderilor

mișcării patriotice congoleze
LEOPOLDVILLE. — In lo

calitatea congoleză Watsa, si
tuată la aproximativ 100 de 
km de frontiera cu Uganda, a 
avut Ioc o consfătuire a lide
rilor mișcării patriotice din 
Congo, la care au participat, 
printre alții, după cum anunță 
agenția United Press Inter
national, Antoine Gizenga 
și generalul Nicolas 
lenga. Intr-o 
difuzată prin 
Ministerului Informațiilor din 
Uganda se subliniază că par-

o-
declarație 

intermediul

ticipanții la consfătuire au a- 
doptat un plan în vederea ac
celerării acțiunilor împotriva 
trupelor guvernamentale și a 
mercenarilor lui Chombe. Tot
odată. in document se mențio
nează că in cursul acțiunilor 
militare insurgenții au captu
ra: de Ia trupele guvernamen
tale și de mercenari mari can
tități de arme și muniții ce 
vor fi folosite pentru intensi
ficarea acțiunilor forțelor pa
triotice.

Comentariul zilei

britanic
emnificațiile și implicațiile bu
getului militar englez pe anul 
în curs, buget prezentat în Ca
mera Comunelor, se află în a- 
tenția observatorilor din capi
tala britanică. Dezbaterile pri
vind acest buget prezintă un

plus de interes cunoscînd faptul că, așa cum 
ă apreciat miercuri premierul Wilson, An
glia trece în prezent printr-o situație econo
mică care poate fi caracterizată drept „o cri
ză națională".

Calificativul „surpriză" cu care a fost în- 
tîmpinat în cercurile politice și în coloanele 
presei engleze primul buget militar al noii e- 
chipe laburiste, apare justificat dacă facem 
apel la antecedente. Este știut că, atît în o- 
poziție cit și în scurta perioadă de guverna
re de pînă acum, partidul laburist s-a pro
nunțat pentru o reducere substanțială a chel
tuielilor militare argumentând necesitatea și 
posibilitatea unei asemenea reduceri. In urmă 
cu numai două săptămîni din sursele minis
terului britanic al apărării s-a lăsat să se în
țeleagă că „este în curs o reducere a cheltu
ielilor defensive" (TIMES).

Analizînd cifrele noului buget militar, toa
te ziarele londoneze sînt de acord că chel
tuielile militare nu au fost cîtuși de puțin

reduse ți că guvernul laburist menține în 
fapt toate „obligațiile militare* asumate in 
trecut de conservatori. Cheltuielile militare 
se vor ridica în viitorul exercițiu financiar in 
medie la 39 bre pe cap de locuitor, insumînd 
cifra de 2 120 000 000 lire sterline (cu 120 
milioane lire sterline mai mult decit in 1964). 
Majoritatea comentatorilor remarcă nu 
sporirea alocațiilor militare in raport cu anul 
trecut, ci și faptul că -orientarea bugetului, 
tendința de menținere a vechilor obligații, 
nu oferă md an indiciu de realizare a unor re
duceri in viitor" (GUARDIAN). Trebuie re
marcat că în „cartea albă" a apărării publi
cată marți de guvern se face o critică vio
lentă la adresa programelor militare ale con
servatorilor, sublmhndn-se că din 1952 ți 
pină azi s-au cheltuit in scopuri militare pes
te 20 miliarde lire sterline. Dar, ața cum re
leva corespondentul din Londra al ziarului 
francez COMBAT, multi sînt îndemnați să 
vadă in această critică violentă ..mai curind 
o justificare a continuării programului mili
tar conservator decit o argumentare care să 
ducă la o schimbare".

Printre factorii care au determinat actua
lul program militar laburist nu pot fi, desi
gur, ignorate presiunile externe. E cazul să 
amintim că imediat după vizita lui Wilson 
la Washington, ministrul britanic de finanțe, 
Callaghan, făcea o transparentă aluzie in Ca
mera Comunelor la -unii prieteni ți aliați" 
care „nu manifestă destulă înțelegere pentru 
limitele efortului militar ce și-1 poate permite 
Anglia".

Au jucat, se pare, un rol important și con
siderente ale „echilibrului intern de forțe*. 
Datorită îngustimă majorității laburiste, Wil
son s-a vădit înclinat să facă unele concesii 
conservatorilor. E semnificativ faptul că o- 
poziția conservatoare s-a grăbit să-și arate 
mulțumirea pentru cifrele noului buget mi
litar. Cotidianul conservator DAILY TELE
GRAPH releva cu satisfacție că „deosebirile 
de partid dintre laburiști și conservatori n-au 
avut repercusiuni asupra cuantumului cheltu
ielilor militare ale Angliei". Unii observa
tori • opiniază, în această ordine de idei, că

CARACAS. — După cum rela
tează agenția Prensa Latina, în ul
timele zile Ia Caracas au circulat 
cu ’ ' 
se 
de 
de

insistentă știri, potrivit cărora, 
pregătește o lovitură militară 
stat organizată de elementele 
extremă dreaptă ale armatei in 

scopul îndepărtării de 
guvernului condus de 
Raul Leoni. Potrivit 
consideră că cercurile 
resc să înlocuiască actualul guvern 
cu o dictatură similară aceleia a 
fostului președinte Marcoz Perez 
Jimenez.

la putere a 
președintele 
agenției, se 
militare do-

NEW YORK. — Tînăra republi
că Gambia, care a devenit inde
pendentă săptămîna trecută, a ce
rut joi admiterea ei în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite. Gam
bia va fi cel de-al 115-lea stat 
membru al O.N.U.

PE SCURT

FRANȚA. Piața Massena din Nissa iluminată 
feeric pentru ie stivitățile Carnavalului ce se 

desfășoară în această localitate
tocmai ștergerea „deosebirilor" la care se re
feră cotidianul britanic mai sus citat, ca și, 
în genere, fenomenele de inconsecvență în 
programul de guvernare laburist nu sînt de 
natură să sporească popularitatea laburiștilor 
ți șansele de a-și consolida slaba majoritate. 
-Ultimul sondaj Gallup — remarca miercuri 
TRIBUNE DES NATIONS — sugerează că 
în ultimele câteva săptâmini partidul laburist 
a pierdut o mare parte din sprijinul popular. 
Se manifestă aci, evident, o nemulțumire 
pentru încetineala și inconsecvența cu care 
sînt înfruntate multe probleme importante".

Firește, însă, că implicațiile cele mai pro
funde ale programului militar pe 1965—1966 
nu sînt de ordin electoral ci de ordin econo
mic. In perioada care s-a scurs de la instala
rea guvernului laburist au fost luate mai 
multe măsuri pe plan economic cu scopul de 
a echilibra balanța de plăți a țării. Nlulți 
comentatori sînt de părere că -menținerea 
unui buget militar umflat poate periclita un 
chilibru economic și așa fragil" (GUAR

DIAN).
O serie de personalități din sinul partidu

lui laburist au exprimat cu tărie, in ultimele 
săptâmini, ideea că cheia problemelor constă 
in reducerea cheltuielilor militare. Deputatul 
laburist Woodrow Wyatt, fost subsecretar de 
stat la Ministerul Finanțelor, a cerut astfel 
guvernului să reducă cheltuielile militare și, 
in primul rind, cheltuielile legate de între
ținerea bazelor militare britanice în străină
tate; el a pornit de la faptul că numeroasele 
baze militare engleze pe teritorii străine fac 
să se irosească circa 400 milioane lire ster
line anual (ținem să adăugăm că în Anglia 
există o largă mișcare nu numai pentru re
ducerea cheltuielilor ci pentru desființarea 
completă a acestor baze ca un mijloc de în
tărire a păcii și ca o cale importantă de re
mediere a grelei situații financiare).

Faptul că asemenea surse au rămas neex
plorate nu va atenua desigur, dificultățile e- 
conomiei britanice. Și nu concordă, firește, 
cu cerințele destinderii internaționale.

EM. RUCĂR

O
Incidente preelectorale

in
că 
de 
la

SANTIAGO DE CHILE. 
Guvernul chilian a anunțat 
refuză să modifice buletinele 
vot ce urmează să fie folosite 
alegerile parlamentare de la 7
martie, anulînd în acest fel în
țelegerea realizată în cursul unei 
întrevederi dintre liderii principa
lelor partide politice din țară ri 
ministrul de interne, Bemardo 
Leighton. Această știre a fost 
comunicată după o convorbire 
între președintele chilian, Eduar
do Frei, cu ministrul de interne 
Leighton și cu subsecretarul de 
stat la Ministerul Afacerilor In
terne, Juan Hamilton.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, partidele politice 
au cerut modificarea buletinelor 
de vot, intrucit semnele electo
rale pot fi confundate cu ușurin
ță de alegători, ceea ce va fi 
numai în beneficiul partidului de 
guvernămînt democrat-creștin. 
Această poziție a fost susținută 
în special de partidele comunist, 
conservator și radical. Președin
tele partidului radical, Luis Al
berto Cueca, a protestat im- 

a

cauză reprezintă „un act antide
mocratic".

Conducătorii diferitelor partide 
politice chiliene au cerut convo
carea unei sesiuni extraordinare 
a Senatului și au hotărit să în
sărcineze pe președintele Came
rei deputaților să discute proble
ma cu președintele țării, Frei.

berto Cueva, 
potriva „lipsei de seriozitate 
guvernului", în timp ce Patricio 
Barros, președintele partidului li
beral, a arătat că hotărirea în

AL F. M. I
F

ondul monetar interna
țional a prezentat vineri 
statelor membre un plan 

de sporire cu 25 la sută a sub
scripțiilor acestora. Dacă pro
punerile vor fi adoptate de 
toți membrii F.M.I., totalul 
subscripțiilor va crește de la 
16 la 21 miliarde dolari. Unui 
număr de 16 țări, a căror cotă- 
parte actuală a fost apreciată 
drept insuficientă în raport cu 
situația lor economică (îndeo
sebi R. F. Germană, Japonia 
și Canada), li s-a propus o cre
ștere mai mare a subscripți
ilor, care se ridică la suma to
tală de aproximativ un miliard 
de dolari.

După cum relatează agenția 
FRANCE PRESSE, această 
nouă creștere a resurselor 
F.M.I. — a doua de la crearea 
organismului în anul 1946 — 
„survine intr-un moment cînd 
cele două țări pe ale căror 
monede este fondat sistemul 
monetar internațional (capita
list n.r.) — Statele Unite și 
Marea Britanie — cunosc difi
cultăți serioase ale balanțelor 
de plăți". Potrivit agenției, 
intrucit un sfert din cotele că
tre F.M.I. trebuie să fie văr-

•

sate în aur de statele membre, 
S.U.A. și, într-o măsură mai 
mică, Marea Britanie, riscă să 
fie obligate să vîndă cantități 
importante din aurul lor țări
lor deținătoare de dolari sau 
de lire sterline. Pentru a se 
evita această situație în mo
mentul de față, Fondul mone
tar, „a recurs la o serie de 
stratageme" (A.F.P.) cu ajuto
rul cărora aurul intră în con
turile F.M.I., fără ca să iasă 
din Statele Unite sau din Ma
rea Britanie.

Fiecare din țările membre 
urmează să se pronunțe asu
pra acestui plan pînă la data 
de 31 martie 1965 și el va de
veni aplicabil dacă va fi apro
bat cu cel puțin patru cincimi 
din numărul voturilor. Drep
turile de vot în F.M.I. sînt re
partizate proporțional cu su
mele subscrise de fiecare țară.

Fondul monetar internațio
nal este un organism economic 
creat în scopul de a acorda 
împrumuturi țărilor membre 
și de a oferi ajutoare statelor 
care întîmpină dificultăți în 
ce privește balanțele de plăți. 
Din F.M.I. fac parte în prezent 
102 țări.

New York Times:

Dificultățile rundei Kennedy

E
xistă puține șanse de a 

se obține rezultate grab
nice la runda Kennedy 

în tocmelile pentru liberali
zarea comerțului", se spune 
intr-un articol al ziarului 
„NEW YORK TIMES". Sesiu
nile preliminare consacrate 
produselor industriale s-au 
încheiat în mod neconcludent. 
Negocierile privind produsele 
agricole, care, după cum spe
rau Statele Unite, urmau să 
inceapă în primăvara aceasta, 
au fost aminate pentru luna 
septembrie, în primul rind 
pentru că țările Pieței comu
ne trebuie de abia să formu
leze o politică comună care să 
slujească drept bază acestor

negocieri. De aceea, vara vii
toare va fi lungă și fierbinte 
pentru negociatori, care apoi 
vor avea de făcut față unei 
toamne încă și mai dificile, 
îndelungatele hărțuieli dinain
te de deschiderea rundei Ken
nedy au risipit speranțele 
Washingtonului în realizarea 
unor modificări rapide sau 
cuprinzătoare. El își dă acum 
seama că există o considera
bilă rezistență față de libera
lizarea substanțială a tarife
lor vamale, îndeosebi la pro
dusele agricole. Miza este 
mare și nu există speranța u- 
nei liberalizări importante de- 
cît prin tocmeli îndelungate și 
dificile.

SITUAȚIE ÎNCORDATA
IN SUDAN

La Khartum s-a întrunit joi 
sub președinția lui Kha- 
tim el Khalifa noul guvern 

al Sudanului format, după cum 
se știe, sub presiunea partidelor 
de dreapta. Reprezentanții Parti
dului Comunist din Sudan și ai 
Partidului democratic al poporu
lui, cărora le-au fost atribuite 
patru locuri în noua formulă gu
vernamentală, nu au participat 
la prima ședință a guvernului, 
intrucit partidele de stingă și or
ganizațiile progresiste au refuzat, 
pînă în prezent, să accepte actua
la componență a guvernului. In 
cadrul ședinței s-a hotărit ca 
temporar cele patru ■ posturi va
cante, să fie suplinite de miniștrii 
aflați în componența actuală a 
guvernului. Se subliniază, în a- 
celași timp, că această hotărire 
a fost adoptată pină ce „partidul 
comunist și partidul democratic 
al poporului iși vor preciza pozi
ția in ce privește participarea lor 
la noul guvern".

In același timp, la Khartum a 
avut loc joi o ședință comună a 
conducătorilor Partidului Comu
nist din Sudan, Partidului demo
cratic al poporului, Frontului 
organizațiilor profesionale, Fede
rației sindicatelor sudaneze și 
Uniunii generale a țăranilor din 
Sudan. In cadrul ei a fost exa
minată atitudinea acestor partide 
și organizații progresiste față de 
noul guvern. Forțele democratice 
din Sudan consideră că ele tre
buie să se afle în opoziție față 
de guvernul conservator, a decla
rat cu acest prilej Aii Abdel Rah
man, președintele Partidului de-

Dezbateri privind desalinizarea
apei mărilor

mocratic al poporului. Dacă vom 
considera utilă participarea la 
guvern, a adăugat el, nu este 
exclus ca noi să intrăm în com
ponența lui.

Situația din Sudan rămîne în
cordată. La Khartum au avut loc 
noi demonstrații de protest îm
potriva concesiilor făcute parti
delor de dreapta în legătură cu 
componența noului guvern. Sub
unități ale poliției au ocupat po
zițiile strategice din oraș. Zeci 
de muncitori care au participat 
la demonstrații au fost arestați. 
In localitatea Atbara, situată la 
150 de mile nord de Khartum, 
poliția a arestat alte 10 persoane.

La clubul muncitorilor din ca
pitala Sudanului a avut loc un 
mare miting la care au luat cu- 
vîntul reprezentanți ai muncito
rilor și țăranilor, activiști sindi
cali, precum și miniștri democrați 
în fostul guvern, care, după cum 
se știe, au demisionat sub presi
unea partidelor de dreapta. Toți 
vorbitorii s-au pronunțat împo
triva acțiunilor și uneltirilor for
țelor reacționare din Sudan.

-•---

După vizita

lui Galo Piaza
la Ankara

Folosirea apei de- 
salinizate de mare 
în țările în curs de 
dezvoltare va con
stitui una din prin
cipalele probleme 
care vor fi luate în 
discuție la cea de-a 
38-a sesiune a Con
siliului economic și 
social al 
ale cărei 
vor începe 
martie. Un 
referitor la 
mare desalinizată, 
folosită în țările în

O.N.U., 
lucrări 

în luna 
raport 

apa de

curs de dezvoltare, 
subliniază că una 
din principalele 
piedici în extinde
rea utilizării ei îl 
constituie prețul de 
cost ridicat, aceasta 
mai ales în țările 
slab dezvoltate, un
de prețul combus
tibilului este ade
sea ridicat. Rapor
tul subliniază că 
încă din 1962, 40 de 
țări au făcut cereri 
pentru folosirea a-

desalinizate. în 
din 12 regiuni 
Asia și Orien-

pei 
opt 
din 
tul Mijlociu necesi
tățile de apă se vor 
dubla în anul 1970 
față de prezent. în 
Somalia, Tunisia și 
R.A.U., necesitățile 
vor crește foarte 
mult în următorii 
cinci ani, iar Mau
ritania va avea ne
voie de o cantitate 
de cinci ori mai 
mare față de pre
zent.

NICOSIA. — Mediatorul 
O.N.U. în Cipru, Galo Piaza, 
a sosit joi noaptea Ia Nicosia, 
unde va continua seria între
vederilor cu liderii celor două 
comunități cipriote în vederea 
găsirii unei soluții actualei 
crize din insulă. La sosire, pe 
aeroport, el a declarat că este 
„partizanul unor întrevederi. 
bilaterale între grecii și turcii 
ciprioți" și că intenționează 
ca, după întîlnirile pe care 
le-a avut la Ankara cu liderii 
turci, să prezinte noi propu
neri care să scoată din actua
lul impas criza cipriotă. A- 
genția U.P.I. precizează că ofi
cialitățile turce de la Ankara 
sînt de părere că Piaza se 
pronunță în favoarea inde
pendenței, neutralizării și de
militarizării Ciprului. Toate 
aceste chestiuni au fost discu
tate la Ankara fără să se ia 
însă vreo hotărire.
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