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I* La muncă

|• La învățătură

• In timpul liber

Se elaborează o nouă șarjă 
de oțel la Hunedoara

productivitate

Insămințări 
de primăvara

SC

Gospodăriile agricole de stat 
din Trustul Fetești au început 
lucrările agricole de primăvară, 
în numai cîteva zile, ele au în- 
sămînțat 500 ha cu borceag și 
mazăre furajeră. Mecanizatorii 
din gospodării au executat tot
odată grăpatul și alte lucrări de 
pregătire a terenului pe 4 000 ha 
din suprafața ce urmează să fie 
însămînțată cu diferite culturi de 
primăvară.

★
în multe cooperative agricole 

de producție din regiunea Bucu
rești se însămînțează în aceste 
zile primele culturi de primăva
ră. In raionul Slobozia 17 coope
rative agricole de producție însă
mînțează mazărea. Ele au realizat 
în numai cîteva zile 25 la sută 
lin suprafața prevăzută. Această 
lucrare s-a terminat în cooperati
vele din comunele Valea Ciorii, 
Mărculești, Gheorghe Doja, Smir
na și Amara. Semănatul mazărei 
și lucemei a început și în raioa
nele Oltenița, Fetești, Zimnicea 
și altele din regiune.

★
Lucrările agricole de primă

vară au început și în gospodări
ile agricole de stat din Trustul 
Brăila. Ele au însămînțat în pri
mele zile ale săptămînii 250 de 
ha cu mazăre și peste 200 de ha 
cu borceag. Totodată, mecaniza
torii gospodăriei au executat a- 
rături pe 450 de ha și au grăpat 
2 150 de ha ogoare de toamnă ce 
urmează să fie însămînțate cu 
porumb și alte culturi de pri
măvară.

In unități continuă lucrările de 
îngrijire a semănăturilor de toam
nă. Pe aproape întreaga suprafață 
cultivată cu gnu au fost împrăș
tiate îngrășăminte chimice.

(Agerpres)
----- •------

■
Jam

întreprinderilor fruntașe

\ 20000-â tonă 

de iontâ 

peste plan

DEVA (de la corespondentul aaaffj. — întrecerea socialistă se desfășoară intens în fie
care di* secțiile Combinatului ăerurjic Hunedoara. Cocsa- 
rii, jurnaliștii, oțelarii, lami- 
-.oriștii sînt hotăriți să-și îndeplinească și *ă-și depășească angajamentele. Succesele 
cele mai mari le-au obținut 
pini acum jurnaliștii de la cele 
:-eî secții de furnale. Ei au ela
borat peste prevederile planului, în numai două luni și jumătate, mai mult de 20 000 tone 
de fontă. Peste 90 la sută din 
această cantitate a fost obți- 

■_tă cu cocs economisit. Fur- 
ncSftii au acordat o atenție 
deosebită calității fontei, re- 
dacind dedasatele sub cifra 
admisă. Aproape jumătate din 
cantitatea de fontă dată peste 
pic* în această perioadă a 
fost elaborată de colectivul 
furnalului de 1 000 mc.

VITEZE SPORITE CRONICA
i a sfirșitul anului ’ 1964. colectivul întreprinderii de foraj Craiova raporta că viteza de : foraj a crescut în 1964 de aproapedouă ori față de cea realizată în 1959 ; forajul cu turbina a fost extins în 1964 la 73,5 la sută din volumul total de metri săpați, iar prețul de cost a scăzut de la an la an.Principalii factori care au influențat obținerea acestor rezultate au fost: reducerea substanțială a timpului neproductiv, folosirea întregii capacități a utilajelor cu care sîntem dotați și aplicarea u- nor metode avansate de lucru. Anul trecut, inginerii și brigăzile de sondori au pus în centrul preocupărilor lor stabilirea regimului de foraj și utilizarea sapelor corespunzător fiecărei formațiuni geologice traversate. Ca urmare, timpul de lucru al sapei pe talpă a crescut, redueîn- du-se numărul de accidente tehnice.îndeplinirea sarcinii de creștere a productivității muncii depindea în primul rind de felul cum știam să valorificăm resursele fiecărui loc de muncă. Pentru aceasta, la brigăzi, la sectoare și chiar la nivelul întreprinderii au fost alcătuite colective în a căror componență au intrat ingineri, tehnicieni, maiștri.

Construcții noi de locuințe
In partea de vest a orașului 

Oradea, unde în etapa finală se vor construi 7 000 de apar
tamente, s-a dat zilele acestea 
în folosință cel de-al 10-lea 
bloc de locuințe cu 120 de a- 
partamente. Comisia de recep
ție a dat în acest an califica
tivul de foarte bine la toate 
apartamentele executate. Or-

ganizarea lucrului pe brigăzi. 
folosirea întregii capacități a 
utilajelor, cit și extinderea 
mecanizării lucrărilor au aju
tat pe constructorii orăceni să execute în lunile de iarnă w. 
volum de lucrări mai mare cu 
aproape 80 la sută față de iarna anului trecut. (Agerpres)

DE
muncitori cu înaltă calificare. S-a urmărit astfel, antrenarea în această acțiune a tuturor muncitorilor. Propunerile făcute — peste 250 — au fost eșalonate în ordinea importanței lor și, din două în două săptămâni, colectivul centra] pe întreprindere le-a analizat dînd pe loc soluțiile cele mai potrivite. Așa s-a născut de altfel, inițiativa noastră ..La fiecare brigadă — grafic de activitate zilnică11, în acest grafic au fost prinse toate operațiile care trebuie executate zilnic. Se poate urmări astfel eficacitatea economică a sondei zi de zL Bunăoară, dacă într-o anumită zi se constată o rămânere în urmă față de grafic, se poate a-

FORAJ
naliza la care anume operație oamenii întâmpină greutăți, de ce natură sînt deficiențele semnalate, cum pot fi remediate și ce măsuri trebuie luate pentru aducerea în grafic a întregii activități a sondei chiar în ziua următoare. Prin aplicarea acestor grafice durata de săpare a unei sonde de 2 500 metri — de pildă — a fost redusă cu 52 de zile față de media realizată în 1963. în acest an. intenționăm să extindem graficul de la fiecare sondă chiar la fiecare operație. în felul acesta muncitorii vor fi stimulați și antrenați să învețe cit mai rrml: cum să execute la timp operațiile.Efortur.ie conducerii pentru

aplicarea și extinderea inițiativei au fost susținute și de organizația U.TAf. care ne-a dat un sprijin deosebit de prețios. în adunările generale U.TJL a fost discutată această metodă, tinerii înțelegând eficacitatea ei economică și mai cu seamă perspectivele in ceea ce privește ridicarea necontenită a nivelului profesăoral în această direcție, sprijinul crgamzaț-ei U.TAL s-a emeretizat in colaborarea strânsă eu conducerea intreprmdemi pentru găsirea cesor mai beme ftaita* de ridicare a calificării în funcție de pregătirea oamenilor, de sarcinile pe care le are de rezoJvat colectivul respectiv. în acest am vom orga

niza și cercuri de specializare pentru ingineri, extinzând astfel acțiunea de ridicare a calificării la toate nivelurile de pregătire.Planul pe anul 1965 prevede pentru întreprinderea de foraj Craiova sarcini mobilizatoare, deosebit de importante. Noi sîntem hotăriți să le îndeplinim cu rezultate și mai bune decît în anul precedent. Datorită măsurilor luate din timp, in primele două luni ale anului viteza de foraj a fost realizată în proporție de 1243 la sută, productivitatea muncii — 1203 la sută, iar la prețul de cost am obținut numai în luna ianuarie economii de peste 100 000 let Decernarea steagului roșu și a diplomei de întreprindere fruntașă pe ramură ctmstirrie pentru noi un odaoafteat deosebit in îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe anul 1955.lag. LEONT1N MĂCIUCĂ director*! Întreprinderii 
de foraj Craiova

ACTUALITĂȚII

• AUTOUTILITARA M-461începind din acest an, în nomenclatorul de export al întreprinderii „Mașinexport* figurează un nou produs : autoutilitara M-461, realizată de industria noastră constructoare de mașini. Avind tracțiune dublă, viteză de deplasare de circa 100 km pe oră, consum redus in raport cu puterea motorului. acest autovechicul poate fi folosit pe drumuri grele de
• MOTONAVA

ÎN PRIMA

Vedere din orașul chimiștOor de oe Vclea Trotușului — Onești
Foto: I. CVCU

CONSTANȚA. — (de la cores
pondentul nostru) :

Ieri după-amiază, motonava 
„Transilvania' a părăsit portul 
Constanta plecind în prima croa
zieră din acest an. După cum ne-a 
declarat tovarășul comandant 
NICOLAE ȘTEFANESCU, sezonul 
croazierelor turistice începe ast
fel cu 2 săptăminl mai devreme 
în acest an față de anul 1964, da
torită faptului că nava a ieșit mai 
devreme din reparație, iar pe de 
altă parte, O.N.T.-„Carpați“ a în-

munte, pe șantiere și pe terenuri accidentate.Autoutilitara M-461 posedă un motor în 4 timpi cu 4 cilindri în linie, care dezvoltă o putere de 75 CP.Sistemul de frînare, compus din frînă de picior hidraulică pe 4 roți și frînă de mînă centrală cu bandă, oferă siguranță în mers, acționare rapidă și eforturi minime.
„TRANSILVANIA" 
CROAZIERĂ
cheiat din timp contractul eu a- 
gențiile turistice din străinătate. In 
prima croazieră, nava va face es
cală în principalele porturi din 
Marea Mediterană avînd la bord 
300 de turiști la ducere, iar la 
întoarcere alți 300, pe care îi va 
îmbarca în portul Genova. în pro
gramul croazierei s-a prevăzut o 
zi cu activități turistice specific 
romînești, cum ar fi expuneri des
pre frumusețile Romîniei, prezen
tări de filme documentare despre 
obiectivele turistice din Romînia 
etc.

• PREMIERA FILMULUI 
„PĂDUREA SPlNZURAțlLOR"La sala Palatului R. P. Romine a fost prezentată marți seara în premieră noua producție pe ecran lat a studioului ..București" — „Pădurea spîn- zuraților", realizată de Liviu Ciulei. Scenariul, după romanul cu același titlu de Liviu Rebreanu, este semnat de Titus Popovici. Imaginea aparține operatorului Ovidiu Gologan, iar muzica lui Teodor Grigoriu.Au participat Constanța Cră

ciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ilie Murgulescu, președintele Academiei R. P. Romîne, Ștefan Bălan, ministrul învățământului, membri ai Comitetului Central al P.M.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale de cultură, oameni de artă, un numeros public. Spectacolul s-a bucurat de succes, artiștilor le-au fost oferite flori.(Agerpres)
SĂ DISCO EA IU DESPHE TI VEDETE EDUCAȚIE, HA SPUMDEDI

Articolul „Dumneavoastră ce părere aveți ?pu
blicat zilele trecute, a găsit un amplu ecou în ria
dul cititorilor.

Redăm, mai jos, cîteva din opiniile exprimate în 
scrisorile primite la redacție.

■ Părerea mea este că, om cu adevărat se numește acc-ș cs-t 
cește, fiindcă prin muncă se realizează tot ce există moi baa ia iow 
tot ceea ce avem mai frumos. Fabricile, uzinele in care 
șele, școlile în care învățăm, casele în care locuim — torid este rea
lizat de oamenii care muncesc. Prin muncă omul iji d.r-i-ricjcr marile sale virtuți, își cîștigă stima, prețuirea tovarășilor. De peoprie-i 
creație se leagă visurile și idealurile cele mai înalte pe case le poete 
avea.

Iată de ce nu pot să înțeleg mentalitățile unora care tuceurci ai 
se facă nevăzuți pe la picioarele uriașului edificiu cu care puSem 
asemui viața noastră socialistă.

ILIE BĂDESCUelectrician, IJLA. Cimpina
Odată vă veți întreba: „ce-am realizat?...' Și cu cită părere de rău 

veți constata că realizările sînt egale cu... nimic ! Veți căuta o ausucă 
potrivită pregătirii voastre, dar pregătirea aceasta nu ca corespunde 
unei munci serioase.

Știința și tehnica se dezvoltă, construcția vieții noi cere rperieiiști 
cu înaltă calificare. Veți regreta că n-ați ascultat sfaturile adevArațAor 
prieteni și ale părinților (dacă aceștia v-au dat vreun sfat bun -.

Răspunsuri la întrebarea 
„Dumneavoastră 
ce părere aveți ?“

Rac*.. JerămZe ■* re găsesc ia paberul domnului VaoreL Căa- 
Isp bucura ia muncă. pentru d e rmșvr-jl loc unde o puteți EX:

Fiecare Suit cutezi si realizeze ceea ia viață și nu cred că amer<t 
poate câa *s-n facă da distracts o profesie.

MIHAI IONESCU 
VICTOR POPESCU 

elevă. Școala superioară 
de aviație „Aurel Vâaicr’

Vreau si dea a* <Mt lui Psuu. lui Marian feudei. iatr-o treme, 
■aci eu a ■■ root ciuur de biserici". Am trenat școala pm--esaamaU p ■ ■■ aagoar oa Uruneer la Crineie Steaua roșie". In 
pritueie luai care eu tmuet.șinrietauiutruueaiiacap'fuuunile armu
lui matur", ale Jbărirttndui i« toată Iezea", lucepuuem să lipsesc nop-

ctob puține cele sa oare a* iatrutem. Dar foarte repede m-am trezit 
'e reabcate. M-uu arătat pariata, prietena ti tațeieț cam unde pu
team eștnrge ertM. .Am piriăt arăureăd de ^rrieterrC și m-am apu

cat serios de muncă, am intrat la seral, am început să citesc mai 
mult, să merg la spectacole... Și, vă rog să mă credeți, am acum mult 
mai multe bucurii.

Am povestit aceste episoade din viața mea ca să înțelegeți că ori- 
cite sfaturi bune ai primi din partea celor din fur, hotărîtoare sînt 
voința ta, idealurile tale, pe care să le urmărești și la care să te în
torci după un moment de rătăcire...''

N. PETRE,_Vu le place meseria de afustor, frezor, strungar, laminorist etc ? 
Nu-i oprește nimeni să învețe sîrguincios pentru a deveni ingineri, 
profesori... Dar de „muncă ușoară" și fără răspunderi (cum și-ar 
dori ei), sincer să fiu, eu n-am auzit".

POLIFRON GEORGESCU rectificator — Uzina de piese auto — Colibași
..Mihai spune că ar dori să facă ceva, dar nu știe ce. E ji normal, 

cind un om se „distrează" tot timpul, se plictisește și de „distracții". 
O distracție ca a lor te plictisește repede și te depărtează de idealuri 
: i preocupări serioase. Știe oricine ce-ar trebui să facă: să muncească, 
■■î incețe. Numai muncind va ști să prețuiască munca părinților, a 

■ituror oamenilor, atunci va ști să nu disprețuiască nici o meserie...
Eu cred că nimic nu-i mai frumos pe lumea asta decît să mun

cești".
ELENA PETREelevă — Slobozia

Jntimplările relatate în ziarul „SrAnteia tineretului" m-au deter- 
minat să mă gindesc la o problemă, după părerea mea, esențială,

(Continuare în pag. a IlI-a)



Tinerii zootehnisti
 9

• LA MUNCA
• LA ÎNVĂȚĂTURĂ
• ÎN TIMPUL LIBER

Creșterea animalelor este una 
din ramurile principale de pro
ducție a cooperativelor agri
cole din raionul Sînnicolau Mare. 
Fiecare an a însemnat pentru 
acest sector o nouă etapă în dez
voltarea producției; concomitent 
cu creșterea efectivelor au sporit 
cantitățile de produse animaliere. 
In 1964, de exemplu, numărul 
porcinelor a fost cu 25 la sută 
mai mare decît în 1963 ; s-au ob
ținut în medie, cu 200 litri de 
lapte mai mult pe cap de vacă 
furajată. Veniturile realizate au 
fost cu aproape 2 000 000 de lei 
mai mari decît în anul precedent. 
La obținerea acestor rezultate o 
contribuție însemnată au adus si 
tinerii îngrijitori de animale, al 
căror număr trece acum de 600. 
Pregătirea tinerilor, modal în 
care ei muncesc și contribuie Ia 
creșterea producției de lapte și 
carne face obiectul paginii de 
față.

xpenența ne-a a- 
rătat că, după re
comandarea celor 
mai buni tineri 
care să lucreze în 
sectorul zootehnic,

hotărîtor pentru 
contribuției noastre 

umor produc- 
mari,

creșterea 
la realizarea 
ții și venituri mari, este 
preocuparea pentru calificarea 
și permanentizarea lor. în pre
zent, organizația U.T.M. din 
sectorul zootehnic are 20 de 
membri; 14 lucrează aici de
peste 3 ani, 2 de 5 ani, iar 4 
de un an. Dintre aceștia 16 
termină acum anul trei la 
cursul zootehnic, iar 4 anul 
întîi.

Deci, atenția noastră a fost 
îndreptată în primul rînd spre 
încadrarea tuturor tinerilor în 
cercul zootehnic, și ajutorarea 
lor în însușirea cât mai temei
nică a cunoștințelor predate. 
Tovarășul Mihai Șuster, ingi
nerul nostru zootehnist, ne-a 
sprijinit în mod deosebit. Ivan 
Lazarov, secretarul organiza
ției U.T.M. din zootehnie ține 
O strînsă legătură cu inginerul 
și împreună stabilesc care ti
neri trebuie mai mult ajutați și în ce mod. Cînd au fost 
unele noțiuni mai greu de în
țeles, la propunerea secretaru
lui s-a revenit asupra unor 
lecții, s-au făcut demonstrații 
practice.

ractica arată că pregătirea îngrijitorilor este un proces complex, de durată, iar înfăptuirea lui presupune folosirea unor forme multiple de pregătire, în alegerea cărora trebuie pornit, neapărat, de la nivelul de cunoștințe al țăranilor cooperatori, de la experiența și tradițiile existente într-o localitate sau alta. Iată de ce și biroul comitetului raional U.T.M., pornind tocmai de la aceste premize a acordat un ajutor diferențiat organizațiilor U.T.M. din unități. Firește, aproape toți tinerii îngrijitori de animale au fost înscriși la cursurile agrozootehnice. De altfel 210 dintre ei vor absolvi luna aceasta anul trei.Dar cursurile agrozootehnice se încheie. Pregătirea îngrijitorilor de animale va continua însă și după aceea. O experiență valoroasă pe care noi o generalizăm acum în toate organizațiile U.TAL din cooperativele a- gricole de producție este cea de la Șandra. Aici fiecare tînăr nou recomandat să muncească în sectorul zootehnic, începe prin a lucra ca îngrijitor de viței. El îngrijește același lot de animale pînă devin mature și intră în producție. Și, astfel, după doi ani, cînd tînărul devine îngrijitor-mulgător a căpătat suficiente cunoștințe profesionale care-i permit ca încă de la început să obțină producții ridicate de lapte. Apoi cunoaște foarte bine fiecare animal (el însuși își formează lotul) și face îngrijirea și întreținerea vacilor pornind de la caracteristicile și posibilitățile de producție pe care le știe acum foarte bine. Nu întîmplător la Șandra loturile de animale sînt omogene, iar producția anuală de lapte a depășit 3 000 de litri pe cap de vacă furajată.în ultimii doi ani la fermele de animale din aproape toate cooperativele

agricole de producție o bună parte din procesul de muncă a fost mecanizat. S-a introdus mulsul mecanic, adăpatul automat; s-a mecanizat evacuarea gunoiului etc. Folosirea noilor utilaje cere însă, din partea îngrijitorilor, cunoașterea perfectă a caracteristicelor lor de funcționare. La cooperativele agricole de producție din Cenad organizațiile U.T.M., după demonstrațiile practice și expunerile privind mulsul mecanic, au organizat cu tinerii un concurs „Cine știe, cîștigă" ale căror întrebări s-au referit la întreținerea și folosirea acestor utilaje.Cînd la Biled se amenaja instalația de muls mecanic, am îndrumat organi-

torilor. In locurile cu circulație mai intensă se găsesc panouri cu coperți și a- ounțuri despre cărțile nou apărute. După închiderea cursurilor acestui an de învă- țămînt agrozootehnic, în cadrul „Tribunei zootehnistului" specialiști și îngrijitori fruntași vor ține expuneri despre cele mai eficiente metode de întreținere și îngrijire a animalelor. Schimburile de experiență între tinerii din diversele cooperative agricole se desfășoară aproape bilunar.Preocupîndu-se cu grijă de pregătirea profesională a tinerilor ingrijitori de animale, organizațiile U.T.M. se îngrijesc cu aceeași atenție de organizarea timpului lor liber. Cu excepția a 3—1

ror rezultate s-au soldat cu permanentizarea tinerilor în acest sector. Așa că nu întîmplător din cei 592 de tineri crescători de animale, 300 au o vechime de peste un an, iar 242 de peste trei ani.Firește, nu s-a făcut totul. Va trebui ca, în continuare, biroul comitetului raional U.T.M. să se ocupe cu mai multă atenție de extinderea experienței pozitive. Fiindcă, alături de Lenau- heim, Biled și Șandra unde an de an se obțin producții mari și constante se află cooperativa din comuna Gr abat, de pildă, care deși are condiții asemănătoare realizează producții cu mult mai mici. Aceleași diferențe sînt și în-
AJUTOU DlffRfMIAl

FIECĂREI
zația U.T.M. de aici să organizeze cu tinerii o vizită la cooperativa agricolă de producție din Lenauheim, unde au învățat cum se lucrează cu aceste aparate. Iar cînd și în unitatea lor instalația a fost pusă în exploatare, tinerii au folosit-o la întreaga capacitate. în mod asemănător s-a procedat și în celelalte unitățiO mare atenție am acordat studierii de către tineri a cărții tehnice. La Lo- vrin și Bulgărus, ca și în alte unități am îndrumat și ajutat organizațiile U.T.M. să se ocupe de amenajarea unor biblioteci volante în camerele îngriji-

Ferma

o adevărată

Tinerii Vasile Fabriți și So
fia Fabriți, îngrijitori de viței 
care anul trecut au obținut 
sporuri de creștere in greutate 
de 600—900 gr zilnic, cu aju
torul inginerului au făcut o 
demonstrație privind modul în 
care îngrijesc și hrănesc într-o 
zi loturile lor. Mițca Andrei, 
un tînăr mulgător fruntaș, 
care anul trecut a obținut de 
la un lot de 14 vaci 29 260 litri 
lapte, a făcut după una din 
lecții o demonstrație practică 
de pregătire a lotului de vaci 
pentru muls și a explicat apoi 
amănunțit cum și-a împărțit 
animalele în funcție de pro
ducție și modul în care face 
furajarea. Firește, metodele 
lor au fost preluate și de cei
lalți îngrijitori. A intrat în o- 
biceiul organizației U.T.M. ca 
la închiderea cursurilor învă
țământului agrozootehnic, să 
organizeze un concurs ,,Cine 
știe, cîștigă". Pentru că majo
ritatea tinerilor care lucrează 
în zootehnie sînt îngrijitori la 
viței, concursul de anul aces
ta are ca temă creșterea vi
țeilor.

Ajutorul pe care-l dăm tine
rilor pentru învățarea mese
riei nu se rezumă însă doar la 
cursul zootehnic de 3 ani. Am 
încetățenit obiceiul ca noii ve- 
niți în sector să fie dați în 
grija celor mai buni mulgători și crescători. Dumitru Baloș

Munca cultural-sportivă ocupă un loc important 
în activitatea organizațiilor U.T.M. din sectorul 
zootehnic. La cooperativa agricola de producție 
din Periam, cei 29 de tineri din sectorul zootehnic 
și-au amenajat la fermă un club și un teren de 
volei cu zgură. La club, își pregătește programele 
și brigada artistică de agitație a tinerilor din zoo
tehnie care se bucură de mult prestigiu pentru 
reușitele spectacole prezentate în sector și la că
minul cultural. în fotografie: membrii brigăzii 

artistice de agitație se îndreaptă către club.

școală
și Dumitru Fabriți, îngrijitori 
de viței, lucrează acum, alături 
de doi îngrijitori mai vîrstnici 
cu multă experiență.

Tinerii sînt trimiși și la 
cursuri de specializare. în vara 
anului trecut Gheorghe Achi- 
muță și Ion Silvia, au fost tri
miși la un curs de 21 de zile 
la Casa agronomului din Ti
mișoara, iar acum alți 4 tineri 
sînt recomandați să urmeze a- celași curs.

In zootehnie, calificarea este 
o acțiune continuă, fiindcă 
mereu apar lucruri noi. La 
grajduri montăm acum insta
lațiile de muls mecanic și a- 
dăparea la iesle. Organizația 
U.T.M. s-a îngrijit ca tinerii să 
cunoască din timp aceste utilaje. în toamnă am organizat 
o vizită și un schimb de expe
riență la sectorul zootehnic al 
G.A.S. Variaș. unde mecaniza
rea lucrărilor se află într-un stadiu avansat. Tinerii noștri

oncmii v. r. m.
cooperative agricole de producție, la toate celelalte unități sînt amenajate la ferme camere înzestrate cu apara’c de radio, jocuri de șah, biblioteci volante, colecții de ziare și reviste. La Sa- ravale, Biled, Satchinez. Cenad și Te- remia aproape toți tinerii din zootehnie fac parte din formațiile artistice ale căminelor culturale. La Biled, Șandra. lecea Mare se organizează la căminele culturale zile ale tinerilor din zootehnie.în timpul liber se organizează interesante excursii.Sînt numai cîteva din acțiunile inițiate de organizațiile U.T.M. ale că-

tre Variaș și Periam, Satchinez Gelu. Compararea producțiilor obținute în aceste unități vecine ne arată ce rezerve mari de sporire a productivității animalelor sînt în raionul nostru, rezerve la valorificarea cărora o contribuție importantă pot și trebuie să aducă organizațiile U.T.M. Aceasta a fost, de altfel, și tema analizei făcute la una din recentele ședințe ale biroului comitetului raional U.T.M. Cu acest prilej, am ajuns la concluzia că, cu toate rezultatele bune obținute în ceea ce privește recomandarea de noi tineri în sectorul zootehnic, permanentizarea lor, mai sînt încă serioase defi-

Și

ciențe ale activității noastre cu tinerii din acest sector. La Grabăț, fluctuația tinerilor se datorește în primul rînd slabei preocupări a organizației U.T.M. pentru organizarea timpului liber. La Sînpetru, Igriș, Gelu și Comloșana s-au recomandat puțini tineri pentru a deveni îngrijitori de animale, deși dezvoltarea sectorului zootehnic solicita mai mulți.In unele unități tinerii nu respectă discplina de producție, iar organizațiile U.T.M. nu dezbat cu utemiștii, cu toți tinerii asemenea cazuri, nu creează o opinie fermă împotriva lor, nu stabilesc măsuri corespunzătoare pentru ca să nu se mai repete.Biroul comitetului raional U.T.M. a adoptat, cu prilejul acestei ședințe, cîteva măsuri la a căror îndeplinire am trecut imediat. Pe baza unei analize a- tente în fiecare cooperativă, am ajuns la concluzia că anul acesta organizațiile U.T.M. trebuie să mai recomande cel puțin 200 de tineri pentru a lucra în zootehnie. Mulți dintre aceștia au și fost recomandați. în scopul generalizării mai largi a experienței bune, o dată pe trimestru, instruirea secretarilor U.T.M. din zootehnie se va face, separat, la una din cooperativele agricole fruntașe. Ne-am propus, de asemenea, să ajutăm organizațiile din sectorul zootehnic să organizeze formații artistice și echipe sportive proprii.In scopul întăririi disciplinei tinerilor în producție, pe toate planurile, vom ajuta organizațiile U.T.M. să organizeze operativ dezbateri pe marginea cazurilor semnalate, să întărească din toate punctele de vedere munca politică de educație.
DUMITRU PIEPTĂNARU prim secretar al Comitetului raional 
Sînnicolau Mare al U.T.M.

au «tudic: aci funcționarea •- 
paratelor de muls, de adăpare 
automată și utilajele de pre
parare a hranei. După aceea, la propunerea organizației 
U.T.M., inginerul zootehnist a 
prezentat un ciclu de 5 expu
neri despre caracteristicile tehnice ale acestor aparate și uti
laje, modul de folosiră și de întreținere a lor. După preda
rea și seminarizarea acestor lecții s-a organizat, sub supravegherea îngrijitorilor de aici. 
cu fiecare tînăr, probe practice de folosire a aparatelor de 
muls. în fiecare zi in sectorul 
zootehnic ai ceva nou de învățat. De o sâptinună a fost 
adusă aci o doică artificială, 
iar tinerii sînt ajutați acum să 
cunoască modul ei de folosire.

NICOLICI SIRBOSLAV secretarul organizației U.T.M.din cooperativa 
agricolă de producție Variaș

la cooperativa agricoli 
producție din Biled. au fost 
instalate. de aurind. aparatele 
de muls electric. iată-i in ioto- 
graiia noastră pe ciliva dintre 
tinerii mulgători ai sectorului 
taurin ascuIDnd explicațiile 
brigadterufui zootehnist Aurel

Daria

Recomandarea
nu-i o simplă formalitate

întrecerii

O

u doi ani în urmă, la o ședință a consiliului de conducere participanții au primit cu neîncredere propunerea făcută de mine trimiși cîțiva tineri să în sectorul zooteh- _Cum să dai animale grija lor ? Animalele costă o avere, ce știu tinerii să facă ?“ Afirmația nu era întîmplătoare. Cei cîțiva tineri care fuseseră repartizați mai înainte să lucreze în acest sector aduseseră mari greutăți. Unii nu îngrijiseră bine animalele, alții plecaseră după cîteva săptâmini.După ședința consiliului, ara fost chemat de tovarășul inginer Petru Popescu, președintele nostru. In biroul său era și tovarășul secretar al organizației de partid.„O să ți se pară poate ciudat — mi-a spus secretarul de partid — că după ce cu citeva minute înainte nu am aprobat in consiliu propunerile tale venim acum și-ți cerem ca organizația U.T.M. să se ocu-

de a fi lucreze

Un obiectiv al întrajutorarea
Lucrez în sectorul 

zootehnic de peste 
5 ani. în ultimii ani 
am fost socotit un 
„rival" al fruntași
lor sectorului. în 
1964, de exemplu, 
am obținut o pro
ducție medie de 
2 910 litri lapte pe 
cap de vacă furaja
tă. M-am angajat ca 
anul acesta să-i de
pășesc pe tovarășii 
mei — Vaida Fran- 
cisc și Ion Ghimici 
— care au realizat 
în 1964 cîte 3 600 și 
respectiv 3 800 litri 
lapte. Știu, nu 
este ușor, nici ei nu 
vor sta cu brațele 
încrucișate, dar să-i

ajung este pe deplin 
posibil Și, apoi din 
întrecerea noastră 
vom cîșțiga toți și, 
ceea ce-i mai im
portant, va cîștiga 
cooperativa agrico
lă de producție.

întrecerea noas
tră nu este a unor 
„ași", a unor recor- 
diști. Mare lucru nu 
s-ar alege de „re
cordurile" noastre, 
dacă vecinul de a- 
lături, ceilalți tova
răși de muncă, nu 
și-ar realiza sarcini
le de ' plan, dacă 
ar obține producții 
mici, sub posibi
lități.

Fruntașilor, celor

cu mai multă ve
chime și experiență 
în zootehnie, orga
nizația U.T.M. le-a 
dat în grijă pe noii 
veniți în sector. Un 
punct de onoare al 
întrecerii noastre îl 
constituie deci și re
zultatele pe care le 
obțin' tovarășii pe 
care îi ajutăm în 
muncă. La începu
tul anului trecut, 
comitetul organiza
ției de bază U.T.M. 
mi-a dat sarcina 
să-i ajut pe tinerii 
Iosif Tigan, Maria 
Gherghinescu și 
Maria Lupșescu. 
Primul este îngriji
tor - mulgător, fe-

tele lucrează ca în
grijitoare de viței. 
Toți trei își începeau atunci activi
tatea în sectorul 
zootehnic.

Mai întîi, cu aju
torul brigadierului, 
am pus la punct cî
teva lucruri orga
nizatorice. Iosif Ti
gan a fost mutat cu 
lotul de vaci alături 
de mine, iar fetelor 
li s-au repartizat 
viței de la vacile 
noastre. Pe toți pa
tru ne lega un in
teres comun — ob
ținerea unor pro
ducții mari de lapte 
și asigurarea unor 
animale valoroase

din prăsită proprie 
cu care să îmbună
tățim nucleul de ba
ză. Pe Iosif l-am. 
sfătuit și l-am aju
tat să-și reorganize
ze lotul de vaci în 
trei grupe: una cu 
trei vaci care dau o 
producție între 18 și 
23 litri lapte pe zi, 
a doua formată dun 
cinci vaci cu o pro
ducție de 15—16 li
tri, iar restul vaci
lor le-am trecut în 
cea de a treia gru
pă. Pentru fiecare 
grupă, din cantita
tea de furaje repar
tizate pentru între
gul lot am stabilit

împreună rații dife
rențiate.

Din luna februa
rie am observat că 
animalele nu mai 
consumă integral 
borhotul. M-am gîn- 
dit mult ce trebuie să fac. Intr-o zi, mi-a veni ideea să 
presar peste el con
centratele prevăzute 
în rație. După pri
ma experiență, în 
iesle nu a mai ră
mas nimic. Produc
ția zilnică de lapte 
a început să crească 
la fiecare vacă cu 
1,4 litri în februa
rie, cu 2,4 litri în 
martie, și cu 2 litri

în aprilie. Firește, 
primul căruia i-am 
dezvăluit „secretul" 
meu a fost Iosif, pe 
care l-am ajutat să 
procedeze la fel.

împreună am pre
gătit fiecare vacă 
pentru fătare, am 
asistat la fătări. Și 
cîte alte lucruri pe 
care le numim mă
runte, care nu sînt 
cuprinse în cărți și 
lecțiile ce ni se țin, 
nu are de învățat un 
tînăr de la un îngri
jitor cu mai multă 
experiență, care a 
trecut prin toate a- 
cestea! M-am stră
duit și le-am ajutat

și pe fete. Am fost 
tare bucuros cînd, 
la sfîrșit de an, 
sif Tigan a fost 
licitat pentru 
peste 2 500 litri 
lapte pe care 
realizat în primul 
an de muncă de la 
fiecare vacă și cînd 
cele două fete au 
fost declarate îngri
jitoare fruntașe la 
viței.

Io- 
fe- 
cei 
de
i-a

pe urgent și cu toată răspunderea de recomandarea celor mai buni tineri pentru a munci în sectorul zootehnic".,Jn următorii ani — a completat președintele — efectivele de animale vor crește, va trebui să sporim producțiile de lapte și came. Aici, va fi necesar să lucreze cei mai buni țărani din unitate și noi socotim că tinerii pot deveni îngrijitori de animale pri- cepuți. Dar trebuie să chib- zuiți bine cînd îi recomandați, nu așa cum ai procedat la ședința de consiliu".Organizația de partid și conducerea gospodăriei ne-au ajutat în continuare să ne îndeplinim această sarcină. Inginerul zootehnist Anton Asinger (în prezent secretarul organizației U.T.M. din Sectorul zootehnic) a propus ca mai întîi să ne ocupăm de pregătirea unui număr de tineri și numai după aceea să-i recomandăm pentru a lucra în acest sector. „Ajutîndu-i pe tineri să învețe această meserie — spunea inginerul — nu numai că le vom oferi posibilitatea să îndrăgească animalele, dar ne vom putea da și noi seama care dintre ei au. într-adevăr, tragere de inimă pentru această îndeletnicire".Așa am și făcut. Și, pentru că ne aflam în prag de toamnă, am ales 10 tineri care, la propunerea organizațiilor U.T.M. din brigăzi, au fost recomandați să urmeze cursurile cercului de zootehnie de 3 ani. Florica Herdea, Teodor Cermian (în prezent mulgător fruntaș) și Nicolae Ritter, se numără printre tinerii care, cu toate că lucrau în sectorul vegetal, au fost trimiși atunci să urmeze cursurile cercului de zootehnie. în mai multe a- dunări generale U.T.M. deschise, președintele, inginerul zootehnist au ținut expuneri despre locul și importanța sectorului zootehnic în dezvol-

tarea generală a producției în cooperativa agricolă, despre însemnătatea electrificării și mecanizării lucrărilor din a- cest sector. Aceste expuneri au fost însoțite de concursuri gen „Cine știe, cîștigă" și seri de calcul. Și chiar în acea iarnă, primii patru tineri au fost recomandați să lucreze în zootehnie — Florica și Ion Herdea, Teodor Cermian și Ritter Nicolae.Tinerii au fost apoi atrași la activitatea cultural-educativă ce se desfășoară în sectorul zootehnic. Cu sprijinul conducerii am amenajat aici un mic club, în care, în tovărășia cărților, șahului, citind reviste și ziare, ascultînd radioul sau o expunere interesantă făcută de inginerul zootehnist, tinerii își petrec plăcut și folositor ceasurile libere de peste zi. In continuare ne-am ocupat de dezvoltarea în rîndul altor tineri a interesului pentru meseria de crescător de animale, recomandînd pe cei mai buni pentru a lucra în sectorul zootehnic. Astfel, numai în perioada 1 noiembrie 1964 — 1 februarie 1965, au trecut să lucreze aici opt tineri recomandați de noi.Exigențele cu care facem recomandările și grija cu care ne ocupăm de calificarea tinerilor îngrijitori au făcut să crească mult prestigiul organizației U.T.M. Și pentru că la noi această acțiune se desfășoară continuu, întotdeauna cînd este nevoie de un nou îngrijitor în zootehnie avem patru-cinci tineri gata pregătiți. Spun pregătiți pentru că majoritatea celor recomandați, aflați în atenția noastră de multă vreme, urmează și cursurile cercului de zootehnie.
DUMITRU ALBU 
îngrijitor-mulgător 

la cooperativa 
agricolă 

de producție 
din Șandra

VASILE CALANCEA secretarul comitetului 
organizației U.T.M. din coope

rativa agricolă de producție 
din SatchinezPagină organizată deI. ȘERBUFotografiile: O. PLECAN



Plecarea
economiceMarti dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, ministrul energiei și al industriei al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Bachir Boumaza, și celelalte persoane oficiale algeriene.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de Mihail Petri, ministrul comerțului exterior, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Ionescu, adjunct al ministrului industriei petrolului și chimiei, Ștefan Gabor, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.Au fost de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă.înainte de plecare, oaspetele a făcut o scurtă declarație redactorului Agenției romîne de presă „Agerpres", Adrian Ionescu, în legătură cu semnarea acordurilor comerciale de plăți, ca urmare a convorbirilor privind dezvoltarea relațiilor economice romîno-alge- riene.

delegației 
algerieneIn mesajul adresat Conferinței internaționale pentru comerț și dezvoltare — a subliniat oaspetele — președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, a subliniat, între altele, a- devăratul rol al comerțului internațional, acela de factor al schimbului pașnic, al bunei cunoașteri reciproce între țări, al păcii. Stabilirea și dezvoltarea relațiilor amicale între toate popoarele, pe baza respectării stricte a suveranității naționale, a egalității în drepturi și avantajului reciproc, se reflectă și în semnarea acestui acord.Noi cord; urma,tribuții la întărirea prieteniei dintre țările noastre. Mă reîntorc în țară, a subliniat în încheiere ministrul algerian, încrezător în viitorul acestor legături.

am semnat un prim a- desigur că și altele vor ele constituind noi con-

(Agerpres!
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DOUĂ COLEGE

Ș-’ să fi

Edificat, ca să sic așa 
chestiunile esențiale, ie-a.— 
vital pe cele două colege sd-si 
explice motivele pentru care, 
plecind de la condiții șimUare. 
năzuind spre un țel nn—ai. calitatea lor de pasagere pe na
vă diferă totuși: Eugenia 
cupă un loc intr-o cabină 
pe puntea superioară, p 
oricînd să întindă mine și 
mingi ie mătasea drapeluhz 
nota zece scrisă pe ei. ia
ce Viorica Hartă-mi coejpare- 
tia, tovarășă Serbănieă; zr-as 
simți mîhnit dacă le-ar jignit 
este posesoarea unui bilet de

SPORT

Nicolae Filimon
storia literală sau 
pagina de memorii 
au transmis pos
terității imaginea 
anionpannescă a 
teu Nicolae Fili
mon. Contempo

ranii n-au bănuit multă vre
me. în ciuda citorva nuvele 
(Frederic Stamps. Mateo Cipriani, sau mai mature Nenoroc.- rile unui slujnicar sau Genți- lomii de mahala; că el va așeza fa noi temelia romanului, 
gen în plină eflorescentă euro
peană. cu virtuți care pun in 
umbră stingăciile inerente în
ceputului. De fa uiforinația cu 
accente publicitare, apărută in 
nnue 1864 in revista Dimbovr ta rundatâ de Al. Odobescu (Grape cerului 1 Literatura noastră s-a raai înavuțit încă cu o scriere de mare interes, un ro»aa originii, tablou bdei al trecutaiuî. aie căror coeto- ruri se sar zăresc s» acum des tal de liaait Este vorba de r. Un docnostru anta fa

tistul de mari resurse creatoa
re a zugrăvit tablouri de epocă 
cu un desen cu contururi 
mult apăsate in care sint reți
nute tonurile fundamentale ale 
epocii. Avind concepții moder
ne asupra reconstruirii artistice 
a unei epoci, Filimon și-a pe 
trecut vreme îndelungată, ca 
arhivar a! statului, printre 
condici domnești și acte de e- 
pocă. re finind cromatica is
torică și lexicală a perioadei 
de răscnne in dezvoltarea ci
vilizației noastre : „...Ciocoii vechi și noi. partea de intîiu, a care a fost scrisă,

pe un trămiteți ca doua edițiu-
Filimon este

tract al 
tor ti

s Intr-o dor ia„CĂLĂTORIESPRE NOTA IO’
a-
săa- 

ele

■am avut fericirea 
să însoțesc de la 
început convoiul 
navelor școlărești 
al căror jurnal de 
bord îl transcrie 
cu regularitate

„Scînteii tineretului' la rubrica 
intitulată „Călătorie spre nota 
10". Mă număr printre în- 
tîrziați. Dar ediția actuală a 
călătoriei spre nota 10 se află 
abia le jumătatea drumului 
n-am, deci, nici un motiv 
mă îndoiesc că aceasta va 
mai puțin interesantă.

Povestesc aici cite ceva des
pre primii călători ai navei pe 
care i-am întilnit. Sint două e- 
leve în clasa a Xl-a. Colege. 
Poate chiar colege de bancă ; 
asta am uitat să le întreb. 
Nava poartă numele Școlii me
dii numărul 5 „Mihail Sadovea- 
nu“, din București și aceste 
două eleve din ultimul an 
numără printre cei peste două 
mii de călători ai școlii, plece 
spre țărmul notei 10. Se nu
ntesc Georgescu I. Eugenia - 
Șerbănică V. Viorica.

Le mulțumesc, mai întii,
mîndorura pentru că, foarte 
simplu și direct, au izbutit 
mă lămurească pe deplin 
supra modului cum văd această călătorie, lată-le, într-o
notație exactă, propriile cuvin
te :

Eugenia: „Nota 10 este, fără 
îndoială, un calificativ simbo
lic. Nu învăț pentru ea, nu 
mă amuză ideea in sine de a 
colecționa note de 10. Simbo
lul pe care îl reprezintă este 
cel care mă atrage. Îmi place 
să pun un semn de egalitate 
între nota 10 și înseși aspira
țiile mele de elevă. Mai exact, 
toate aspirațiile mele trec prin 
ea, im pot, n-au cum s-o oco
lească. Doresc să urmez filo
logia și să mă dedic studiului 
limbilor orientale. Nu știu da
că ați fost atent: n-am spus 
că vreau să intru și apoi să 
termin o facultate, ci să mă dedic studiului... Or, așa ceva 
nu-i posibil cu note mediocre 
sau scăldate între bunișoare și 
bune“t

Viorica; „Pentru mine, nota 
iff- este încă, din păcate, un 
deziderat. Am note modeste. 
Vă văd zîmbind. Probabil, cu
vintele „note modeste” vi se 
pare un mod prea blind de ex
primare. De acord- Nu-mi place 
să mă ascund după deget 
dacă vreți „note slabe", fie.. 
Pe primul trimestru nu-s co 
rijentă la nici un obiect, dar 
nici n-aș comanda o ioto-copie 
după carnetul de note ca s-o 
dăruiesc părinților, de ziua lor. 
Altceva, acum cred că e mai 
important. Sint foarte conști
entă că pot, că trebuie (pentru 
că am toate condițiile) să lupt 
pentru nota maximă. Nu vreau 
să întrerup învățătura. Vreau 
să urmez farmacia. Mă voi 
strădui, deci, să-mi însușesc o 
profesie în care nu se admite 
să ajuți bolnavii decit intr-un 
singur fel: de nota 10 !“,

die .'orie care dă dreptul ta un loc intr-o cabină nu toana.' 
de invidiat din pricina prea 
puternicului— tangaj. care de
vine chiar periculos 
intr-un moment de 
îți pierzi echilibrul.

Am primit de ia 
colege răspunsuri 
deopotrivă de sincere, și le 
redau cu toată grija pentru 
respectarea veridicității.

Viorica: „Există un adevăr 
pe care unii elevi îl deprind cu 
greu, după mulți ani de în
vățătură : mă refer la faptul că 
pregătirea pentru examenul de 
maturitate începe din prima zi 
de școală — și nu din prima zi 
de școală a clasei a Xl-a, ci 
din prima zi de școală din via
ță... M-am numărat printre cei 
care au deprins mai greu acest 
adevăr și acum trag niște con
secințe firești. Acord învățătu- 
rii cea mai importantă parte

dacă.
r.ealentie

cete două 
smcere

canteară in t.suxil noa’ra 
toarte mitura! Sint inie apti- 
mis’A CAUtoiia «ore nofa 10 Iad rămlne cel mai importa.-.! 
deziderat. Depeui necoeleiut e- 
iorturi. Mă stinuriearâ si pri
mele succese.- in ce! de-al doilea trimestru mi-am îmbunătă
țit muit situația la învățătură, 
dar și mai important mi se pare faptul că simt, am convin
gerea că pot mai mult. Nu în
totdeauna am gindit așa. 
veam cu prea puțin spirit 
tocritic primirea unei note 
be. în cel mai fericit caz 
jungeam la concluzia că „poa
te. un picuț, sînt și eu vinova
tă, dar am destule circumstan
țe atenuante : părinții sînt a- 
mîndoi la lucru, eu am grijă 
de o bună parte a gospodăriei, 
gătesc, iac curățenie, spăl, 
caic, mă rog, nu trebuie să 
mi se pretindă mai mult...". A- 
cum, deși n-am încetat să mă

Pri- 
au- 
sla- 

a-

m jc dau totuși anul coiegiior 
mai «ki .- su re făta ți învinși 
cu una. cu două; iăsati 
la o parte văicărelile de 
genul: „\-am talent la limbi 
străine" sau .Ji-am cap de 
malematicmn" ! Ceva mai mul
tă voință, răbdare, disciplină și 
poți avea si talent la limbi 
străine și cap de matematici
an— Nimic nu mă mihnește 
mai mult ca lamentările cite 
unuia legale de „incapacitatea 
de a învăja". Dacă vrei, poți 
învăța bine și chiar toarte bi
ne la toate materiile".

Am povestit, pe scurt, o în- 
tîlnire cu cei dintîi pasageri 
cunoscufi de mine pe nava a- 
tlată în lunga și plina de far
mec călătorie spre nota 10. Au 
mai urmat și altele și mi-ar 
plăcea să pot povesti despre 
toate. Voi încerca.

bait

• Ducuiucă Începe campionatul 
republican de rugbL In Capitală 
are loc un singur med : Grivița 
Roșie — Știința Timișoara, care se 
va desfășura de la ora 1030 
terenul din Parcul Copilului.

pe

• Sala sporturilor de la 
reasca 
ora 8. 
cadrul 
Știința 
nin) ; C.P.B. — Știința Cluj 
minin) ; Rapid — Farul Constan
ța (feminin) și Progresul — Rapid 
(masculin).

Flo- 
va găzdui duminică, de la 
patru meciuri de volei din 
campionatului republican : 
— Voința Craiova (femi- 

(fe-

• Astă-seară, de la ora 20,30, 
în sala Floreasca se dispută me
ciul masculin de baschet dintre 
echipele Progresul și Aurul Brad.

(Agerpres)
OCTAV PANCU-IAȘI

Jn'r-uaa am sălile Muzeului Revoluției din 1848 din Arad Foto ; AGERPRES
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(Urmate din pag. I) 
pentru ce trăiește omul? Care este, sau poate fi, supremid ideal al 
unei vieți ? Să fie acest ideal goana după senzații „tari , după „ph.- 
ceri“ de tipul celor pe care le caută Puiu, Marian, Mihai, Luci sau 
Rodica ? Să înlocuiască oare nopțile petrecute prin restaurante ră- 
punsul la întrebările de mai sus ? Pentru asta să trăiască omul ?

Sînt convinsă că nu acesta este răspunsul pe care un tinăr trebuie 
să-l dea la o așa. de importantă întrebare. Din capul locului, nu! 
Fiindcă a spune azi că nu vrei să muncești mi se pare cea mai mare 
rușine...

Scriu aceste rînduri într-o zi foarte importantă pentru mine; azi 
împlinesc 25 de ani. S-ar putea spune, deci, că sînt mai matură, că 
de aceea gîndesc, poate, mai chibzuit. Dar dacă stau să-mi aduc 
aminte, și la 18 ani (cit au azi tinerii amintiți în articol) gindeam 
aproximativ asemănător: munceam, tovarășii mă apreciau, tot pe 
atunci am fost primită în rîndul candidaților de partid. Nu mă laud. 
Mă bucur că încă din adolescență mi-am format idealuri limpezi. La 
18 ani primeam și rezolvam sarcini importante ale colectivului în care 
munceam. Iar dacă astăzi, la 25, mă bucur că Sînt operator la mași
nile de control din stația mașini analitice de calcul a Institutului 
Meteorologic și, în plus, studentă în anul II la fără frecvență, toate 
acestea le-am obținut numai și numai fiindcă n-am irosit anii pe 
care :: irosesc unii tineri ca Puiu, Marian etc".

ELEONORA FĂGEȚEANU
București

,Sd trăiești ia se«W douăzeci, înfr-o țară swicHisță, și să nu mun- «ești, «s.'u e de neconceptri l Să fii în floarea tinereții și să aștepți să ți se dea de m'mcare, haine și bani de petrecere, iar tu să nu faci 
amic— E ceea care poate sg atingă mai mult demnitatea ta ?

Atitcu urine, atitea fabrici, atîtea orașe și cartiere noi s-au cons
truit. Cine le-a construit ? Nu este aici și munca generației tinere dti 
muncitori, intelectuali, țărani ? Toate sînt rodul muncii.

Decit să te întorci acasă dimineața, amețit de vin și de palavrele 
domnului Viorel, nu-i mai firesc să. ai satisfacția că ți-ai petrecut 
timpul frumos fi demn ? Să poți, de pildă, după orele de muncă, să 
iii acasă și si spui:

— Mamă, azi sint mulțumit de munca mea. Dupu-amiază mă duc 
la antrenament, sau mâ duc la școală, sau am întîlnire.

...Vreau să spun, poți acea preocupări cu mult mai sănătoase, care 
să-ți aducă nuiri satisfacții. Atunci nu vei mai fi plictisit de viață. 
Nu-ți pară greu să te desparți de „distracțiile" de acum, de crîmpe- 
iele de „drag.te" fugare, lini amintesc niște versuri ale lui Stepau 
Scipocioc- despre zădărnicia iubirilor mărunte și, de fapt, fără ceea 
ce se cheamă dragoste;Amarnic însă e s-ajungi căruntDe-ai risipit în preajmă la-ntîmplare Iubirea, ca pe un simplu bau mărunt"

IOAN OPRIȘmuncitorQbnibînatul Siderurgic Hunedoara
Ce mari sint pretențiile voastre! Vouă nu vă place să munciți „ori

unde", cu orice „unealtă", căutați locuri „alese". Asta, deși ați ținut-o 
pînă acum tot cu chiulul, cu absențele de la școală, cu repetenția, cu 
„ceaiurile"... Dar, la urma urmei, ce ați dori ? Nu cumva vreți să 
vină cineva și să vă numească... directori de întreprinderi, așa, peste 
noapte ?

Sfatul meu este să vă purtați în așa fel încît să nu faceți de rîs 
generația noastră, pe care o caracterizează tocmai dragostea de 
muncă.

Nu, băieți, ceea ce faceți sau ceea ce căutați voi nu este distracție, 
este o jignire adusă propriilor voastre personalități. Vă spun asta 
fiindcă cîrsta voastră este și vîrsta mea, fiindcă și mie, ca oricărui 
tinăr, îmi place să mă distrez, și mie îmi place să dansez, să mă 
plimb. Dar nu înec în „ceaiuri", nici în coniac idealurile mele, aspi
rațiile mele, dorința de a realiza și eu ceva în viață. Eu știu că la 
vîrsta învățăturii, învățătura este esențialul!

OCTAVIAN VAIDA 
elev — București

CONSTANTIN BADEA 
elev

Mă adresez fetelor, și celor care au participat la „ceaiul" descris tn artiookd din ziar și altora. Bu cred ciane place; muștea, dansul

de seamă, domnii mei, și ori- cîte hoții îmi vor fi scăpat din vedere, însemnați-le catastih și mi le să le adaog la a ne" (Dedicație).
Dacă Nicolae

întemeietorul romanului nostru 
modern, nu mai reduse sint și 
meritele lui în inițierea exer
sării unor noi procedee publi
cistice. Creator al criticii noa
stre muzicale, cultivind in foi
letoanele gazetelor vremii va
lori europene veritabile, croni
car teatral militînd pe urmele 
lui Kogălniceanu pentru pro
movarea repertoriului orginai. 
Nicolae Filimon este și un 
ioarte interesant memorialist. Trei luni in străinătate. Impre- siuni și memorii de călătorie sini o suită de însemnări de o 
rară valoare istorică, apărute 
in Naționalul lui V. Boietescu. 
Spre deosebire de Dinicu Go- 
lescu. primul memoridiU 
călătorie de la noi. pagina 
memorialistică a lui Filimon 
este înecată în exclamații 
o naivă solemnitate, cad vii
torul romancier, umanist culti
vai solid și dinainte inionnat. 
na va încerca complexe ci va 
tnucrie. deseori cu o rară in- 
tuibe selectivă cele vasule și coaslaăale-

Trecuse de putin timo peste 45 de ani. ciad ia prima oră a Ier de vineri. 19 martie 1865, 
Kolae Filimon închidea pen
ii veșnicie odăi in plină pu

tere creatoare. Deși fusese re
cunoscui încă din timpul vie- i valoros artist, totuși 

posteritatea i-a iixat 
tocul meritai, de frunte, in is
toria Btesdurii noastre. Ca o 
ăefnut.'vă corolare a valorii sa
re artistice se înscrie și recen
ta -eccmandare :ăcuiâ de 
U-N^S.CO. pentru a fi orna

tă.-' in aceiaș.' rind cu narile vatori ale unaaitdiii. Este o 
recunoaștere si o confirmare 
toloOati.

fii c«

de 
de nu de

V. ARACHFLIAX

CINEMATOGRAFE
nematografaia Patna (oreie 10 : 
1230; 1830: 19, 21301. Bocures : 
(orele 930; 11,45; 14; 1630;
18.45; 211. Exceisror (orele 1030; 
13.15; 16; 18.45; 2130). Feroviar 
(orele 9,15; 12; 14.45; 1730; 2030). 
Tomis 
16,15;
9.15;
21.15) . 
la i 
(orele 9,15; 11,30; 14;
21.15) , Capitel (orele
14; 16,15; 18,45; 21,15), 
(orele 9,15; 11,30; 13,45;
18,30; 21), Miorița (orele 10;
14; 16; 18,15; 2030). STRIGĂTUL 
CORLEI — la cinematografele Lu
ceafărul (orele 9; 1130; 13,45;
16,15; 18,45; 21), Festival (orele
9; 11,30; 14; 1630; 19; 21,30), A- 
urora (orele 9: 1130; 13.45; 16,15; 
18,45; 21), Flamura (orele 10: 
12,15; 1530; 18; 20,30). O STEA 
CADE DIN CER — (cinemascop) 
la cinematografele Victoria (orele 
10; 12; 14: 16; 18,15; 2030), Vol
ga (orele 10; 12: 15; 17; 19; 21) 
MOFT URI 1900 — la cinematogra
ful Centrai (orele 930; 11,45,
14,15; 16,30; 18 45: 21). MORAL 
"63 — la cinematograful Union 
(orele 14,15; 16,30: 18,45; 21)
PĂȚANIILE LUI TOLLA KUUK- 
VIN — la cinematograful Doina 
(ora 10). DINCOLO DE CERCUL 
POLAR — CICLONUL — Ia ci
nematograful Timpuri Noi (orele

(orele 930; 11.45; 14:
18,30; 20,45), Melodia (orele 
11.30 ; 14 •

. soții In 
cinematografele

16.30 ; 19 :
ORAȘ — 

Republica 
16,15; 18,45; 
9,15; 11,45: 

Grivița 
16 ; 
12;

TELEVIZIUNE
JOI 18 MARTIE19.00 Jurnalul televiziunii. 19.10 Filmul pentru copii: „Calul Fury“ (II) (Dispariția lui Fury). 19.35 Clubul tinereții. 20.55 Filmul „Poveste de pe Don“. în încheiere : Buletin de știri. Buletin meteorologic.

— este foarte bine, este întru totul firesc pentru tinerețea noastră. 
Să avem însă grijă ca în ritmul prea rapid al unor asemenea ..dan
suri", „ceaiuri dansante" etc să nu ne călcăm în picioare vropria 
demnitate de tinere... MIMI DUMITRIU 

elevă
Școala tehnica ..Chimia" București

Din discuțiile despre dragoste purtate cu oameni cu experiență am 
reținut o idee care mi se pare folositoare: oricîtă îngăduință reci
procă ar exista între îndrăgostiți, oricît de mult s-ur trece cu vederea 
ceea ce a făcut celălalt pe dud nu erau prieteni, inie, totuși, o peri
oadă cînd lipsa de puritate „dinainte" întunecă iubirea prezentă. Să 
aducem, deci, în dar dragostei, marii dragoste pe care o visăm, puri
tatea, să nu umbrim această dragoste prin cine știe ce purtări (ca 
acelea pe care le au unele tinere asemenea Rodicăi sau prietenei sale, 
despre care se vorbește în articol). E bine să știe acest lucru toate 
„îndrăgostitele de ocazie”...

MARIANA €. 
elevă, clasa ă XT-a

„Cu mtmoa se mîndrește ortoe om cinstit.
Cu .fuga de muncă se mtndresc doar cei cu mentalitate de parnziti".

P. EMILIA 
sir. Barbu Păltineanu 21 

București

„Am reținut din articolul „Dumneavoastră ce părere aveți ?“ 
atracția pe care o prezintă pentru unii tineri restaurantul, barul. 
Vreau să rețină acești tineri un lucru care mi se pare realmente esen
țial : restaurantele, barurile nu sînt lăcașuri ale visului. Aci poți pe
trece o oră, două, dar nici unul, nici altul nu sînt locurile unde-și 
formează omul un ideal de viață. Numai fluturii de noapte iau lampa 
cu gaa drept soare".

CONSTANTIN VIERU

10 — 
18,45;
— U 
(orale
Bucegi loiele 9; 1130; 14; 
19; 21.30). Buzești (
12,15; 1530; 18; 2030).
LUL DEȘERTULUI — la cinemato
graful Înfrățirea între popoare 
(orele 10: 15,45; 18; 20,15) YOK- 
MOK — la cinematograful Cultu
ral (orele 16; 18,15; 20,30). CRO
NICĂ CUBANĂ — la cinemato
graful Dacia (orele 15,15; 17,45 ;
20,30). CEI ȘAPTE MAGNIFICI — 
la cinematograful Dacia 
9.45: 12,30). UN ENORIAȘ 
DAT — la cinematografele 
na (orele 11,45; 14; 16,15;
20,45), Floreasca (orele 16;
20J30). O POVESTE NEINVENTA- 
TĂ — Ia cinematograful Crîngași 
(orele 16; 18,15; 2030). CU Mîl-
NILE PE ORAȘ — la cinemato
graful Unirea (orele 16; 18,15;
20.30) . LEGEA ȘI FORȚA — U
cinematografele Lumina (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). 
Flacăra (orele 1430: 1630; 1830: 
2030), Modem (orele 9,45; 12,
14,15; 1630; 18,45: 21). ȘEFUL — 
la cinematograful Vitan (orele. 16: 
18.15; 2030) VREMEA PAGINI
LOR — la cinematograful Munca 
(orele 16; 18; 20). ClNTÎND IN
PLOAIE — la cinematografii1 
Popular (orele 1030: 16; 18.15:
20.30) PATRU FETE 1NTR-O
CURTE — Ia cinematografele Ar
ta (orele 16: 18,15; 2030) Mosi-

20A5).NEVASTA ML ’ 13 
cinematografele Giuieșri 

10: 1230: 15; 1730: 20)
1630 

«orele 10.
DIAVO-

(orele

(orele 1530; 18; 20,15). C1N- 
TĂREATA SCLAVĂ — Ia cinema
tograful Lira (orele 15,30; 18; 
2030). SĂRUT UL — Ia cinemato- 
oraful Drumul Sării (orele 16,- 18; 
20). PAULA CAPTIVA — la 
nematograful Ferentari (orele 
16: 18; 20) TITANIC VALS 
la cinematograful Cotroceni (orele 
16; 18,15: 20,30» C1NE-I CRIMI
NALUL ? — (cinemascop) la cine
matograful Pacea (orele 16: 18;
2u>. FIICA BRACONIERULUI - 
la cinematograful Carpali :orele 
9.30; 11,45; 14. 16.15),

ci-
16, 
Tf-

14.

I

INFOR MÂȚIIIn cadrul planului de colaborare cultural-științifică dintre P. P. Romînă și Franța, între 7 și 16 martie, o delegație de specialiști francezi în domeniul industriei petro-chi- mice. condusă de Georges Dominjon, director general adjunct la Direcția carburanți din Ministerul Industriei al Franței, a făcut o vizită în țara noastră.In timpul șederii în țară, oaspeții au vizitat rafinăriile Brazi, Teleajen. Onești, Combinatul chimic Borzești, Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice de la Onești, Uzina de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești, institutele de cercetări Petro- chim și de foraj extracție.înainte de plecare, membrii i au fost pri- . -------- Florescu, mi-Iiuauitc uc pitX'd, delegației franceze miți de Mihail FI

petrolului șinistrul industriei chimiei.Conducătorul _ ______Georges Dominjon, a fost primit, de asemenea, de Mihail Petri, ministrul comerțului exterior.
delegației,

★Marți la amiază s-a deschis în Capitală, în sala Dalles, o expoziție de artă plastică bulgară, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în cadrul planului de colaborare culturală și științifică dintre R. P. Romînă și R. P. Bulgaria.Expoziția cuprinde peste 150 de lucrări de pictură, sculptură și grafică, reprezentînd principalele tendințe manifestate în dezvoltarea artei plastice bulgare de la sfîrșitul secolului trecut și pînă în zilele noastre.



O nouă 
acțiune agresivă 

împotriva R. D. Vietnam
HANOI 16. (Agerpres). — După cum transmite Agenția Vietnameză de Presă, misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei Populare Vietnameze a înaintat Comisiei internaționale de supraveghere și control un protest împotriva unei noi bombardări a teritoriului R. D. Vietnam. „Patru nave americane și sud- vietnameze, venind din sud, au pătruns la 16 martie 1965 în a- pele teritoriale ale provinciei Ha Tinh și au bombardat comuna Trung Lien“, se arată în protest. „Aceasta reprezintă o nouă încălcare a suveranității

și teritoriului R. D. Vietnam și o violare grosolană a acordurilor din 1954 de la Geneva cu privire la Vietnam. Noul atac a agravat și mai mult situația și așa gravă din regiune'1.în mesaj se cere ca Statele Unite și Vietnamul de sud să respecte și să aplice în mod corect acordurile de la Geneva, să pună de îndată capăt actelor de război împotriva R. D. Vietnam, să înceteze războiul agresiv din Vietnamul de sud, iar S.UA.. să-și retragă toate trupele din această țară.

G. A. Nasser 
reales președinte 

al R. A. U.
CAIRO 16 (Agerpres). — Ca 

urmare a refere»ătmslsti des- 
fășurc: lx»i, Camel Abdel 
Nasser a fost reales prețeă:-.ze 
al Republicii Arabe Unite, 
pentru o noui perioaxiă de 
șase <*«- Potrivit dotelor pu
blicate de Ministerul de In
terne al R-A-U., Nasser a în
trunit 99,99 la tată <fin votu
rile exprimate

----- •-----

A. Gromiko la LondraLONDRA. — Andrei Gromiko. ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a sosit ieri la Londra, unde va avea convorbiri cu reprezentanți ai guvernului englez. Vor fi examinate diferite probleme ale situației internaționale actuale.

NORVEGIA — Imagine de la o 
demonstrație a studenților din 
Oslo pentru încetarea acțiuni
lor periculoase ale S. U. A. in 

Vietnam Agravarea situației

Notă sovietică
adresată AnglieiMOSCOVA 16 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a adresat la 15 martie o notă Ambasadei Marii Britanii de la Moscova, în care se arată că guvernul sovietic își exprimă speranța că guvernul Marii Britanii, ca stat care poartă partea sa de răspundere pentru înfăptuirea în R.F.G. a obligațiilor ce decurg din acordul de la Potsdam și din alte acorduri internaționale, va lua măsuri care să asigure tragerea la răspundere penală și pedepsirea război naziști riul R.F.G. criminalilor de aflați pe terito-

din Cipru
NICOSIA. — Situația din 

Cipru, care înregistrase în ul
tima perioadă o oarecare îm
bunătățire, s-a agravat în 
urma incidentelor din împre
jurimile localității Lefka. Luni 
au fost schimbate noi focuri 
de armă între cele două co
munități cipriote.

în legătură cu noile inciden
te, președintele Makarios a 
spus între altele: „Noi am a- 
firmat, în repetate rînduri, că 
nu avem intenția să atacăm și 
că vom face tot ce este posibil 
pentru a evita incidentele și a 
slăbi tensiunea". Dar dacă tur
cii amenință să invadeze sau 
să bombardeze insula, a con
tinuat el, forțele militare ci
priote „vor neutraliza imediat

Cuvîntarea
președintelui JohnsonWASHINGTON 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei ședințe comune speciale a Senatului și Camerei Reprezentanților, președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a prezentat luni seara Congresului un nou proiect de lege referitor la eliminarea discriminării rasiale în exercitarea dreptului de vot a populației de culoare. In cuvîntarea sa, președintele a declarat că a- cest proiect va suprima „toate restricțiile impuse în alegerile federale, statale sau locale, pentru a priva pe negri de drepturile lor de vot". Această legislație, după cum a afirmat el, urmează să stabilească „un criteriu simplu și uniform care nu va putea să fie îndreptat împotriva constituției oricît de ingenioase ar fi eforturile întreprinse în acest scop". Președintele a declarat că datorită metodelor folosite în mai multe state ale S.U.A. „constituția este nesocotită, intențiile Congresului, exprimate de trei ori în cursul ultimilor șapte ani, sînt respinse, dorința națiunii este negată".Referindu-se la evenimentele recente petrecute în orașul Selma, din statul Alabama, vorbitorul a declarat că „aici bărbați și femei suferă pentru că protestează în mod pașnic împotriva negării drepturilor lor de cetățeni a- mericani. Mulți dintre ei au fost atacați cu brutalitate. M"

avem nici un motiv să ne mîn- drim cu ceea ce se intîmplă la Selma, nu putem avea nici o satisfacție pentru faptul că egalitatea în drepturi a fost refuzată atît de mult timp pentru milioane de americani". Președintele a subliniat că „în multe locuri în această țară bărbați și femei sînt înlăturați de la vot pe motiv că sînt negri" și a arătat că în această problemă „nu mai poate fi tolerată nici o amî- nare, nici un compromis".în încheierea cuvîntării sale, președintele Johnson a adresat un apel membrilor Congresului și tuturor americanilor de a sprijini garantarea dreptului de vot al populației de culoare din S.U.A.Proiectul de lege prezentat, al cărui text definitiv va fi comunicat Congresului la 17 martie, urmărește în primul rînd eliminarea așa-numitelor „probe preelectorale" care există în șase state sudiste (Alabama, Mississippi, Carolina de sud, Virginia, Louisiana și Georgia) pentru a împiedica pe negrii să se înscrie în listele de alegători. El prevede că aplicarea acestor probe va fi suprimată atunci cînd se stabilește că ele sînt folosite într-un mod discriminatoriu. Reprezentanții guvernului federal vor avea dreptul să procedeze la înscrierea alegătorilor dacă autoritățile locale fac obstrucții sistematic0.

zonele de acțiune turcești de 
pe insulă".

★Marți a sosit la Atena generalul Grivas, comandantul șef al forțelor armate cipriote. El urmează să aibă convorbiri cu autoritățile grecești în legătură cu agravarea situației din Cipru. Generalul Grivas a declarat presei că armata cipriotă este pregătită pentru a face față oricărei eventualități.
★

Forțele armate turcești au 
fost puse din nou în stare de 
alarmă, ca urmare a înrăută
țirii situației din Cipru. Agen
ția Associated Press relevă că 
unități navale au părăsit portul Izmir îndreptîndu-se spre 
Mediterană. Aceste unități se 
compun din nouă distrugătoa
re, șase submarine și alte na
ve de război. în mod oficial, 
s-a anunțat că ele urmează să 
participe la manevre de rutină.Ministrul de externe turc, 
Hassan Isîk, și-a contramandat 
vizita pe care urma s-o facă în Iran și Pakistan. La Ankara 
se desfășoară în prezent o vie 
activitate diplomatică în legătură cu situația din Cipru. 
Ambasadorul Greciei. Antoine 
Poumpouras, a fost primit 
marți dimineața, pentru a doua 
oară în ultimele 24 de ore, de 
ministrul de externe turc.

în cercurile oficiale turce, 
transmite agenția France 
Presse, se manifestă preocu
pare deosebită față de eveni
mentele din Cipru.

PE SCURT

Extinderea comerțului 
Japoniei cu țările 

socialisteTOKIO. — Potrivit unor dare publicate de Asociația japoneză pentru promovarea comerțului internațional, comerțul Japoniei cu țările socialiste a cunoscut in anul 1964 o dezvoltare considerabilă. El a crescut față de anul 1963 cu 55 la sută, atingînd in ambele sensuri suma de 918000 000 de dolari. în prezent, comerțul cu țările socialiste reprezintă 6,3 la sută din întregul comerț exterior al Japoniei, față de 4,5 la sută in anul 1963. Mărfurile exportate de Japonia în țările socialiste în cursul anului 1964 sînt evaluate la 420 000 000 de dolari, in timp ce importurile din aceste țări ajung la suma de 498 000 000 de dolari.
PARIS. — Golds Mee. munstml 

afacerilor externe al Izraetnim, 
care a sosit ieri in capitala fran
ceză, a avut o pmâ ir-tfin-ne cu 
ministru! afacerilor externe ai 
Franței. Maur.ce Contre de Mnr- 
vilie.DAMASC. — Studenții Universității din Damasc au organizat marți pe străzile orașului o largă manifestație împotriva măsurilor adoptate de compania petrolieră străină din Bahreim în detrimentul muncitorilor.

Congresul arab 
al petrolului auCAIRO. — început ieri de-al V-lea al petrolului, auspiciile Ligii Arabe. Iau parte, după cum s-a mai anunțat. circa 1 000 de delegați din țările arabe, emiratele Qatar și Kuweit, precum și din alte 21 de țări, printre care R. P. Romînă, U.R.S.S.. S.UA, Anglia, Venezuela, Japonia etc.Scopul acestui congres este elaborarea unei politici comune arabe în ceea ce privește exploatarea petrolului, facilitarea unui larg schimb de experiență și informații, precum și crearea unui forum pentru coordonarea colaborării dintre țările arabe producătoare de petrol și alte țări.

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al Iordaniei la O.N.U., 
Abdul Moneim Rifai, a adresat la 
15 martie o scrisoare Consiliului 
de Securitate în care-1 informează 
că „autoritățile izraeliene au reluat 
actele lor de agresiune în regiunea 
Latroun — Ierusalim, violînd acor
dul de armistițiu izraelo-iordanian".

A 8-a Conferință 
regională F.A.O.

SANTIAGO DE CHILE. — La 
Vina del Mar s-au deschis luni 
lucrările celei de-a 8-a conferințe 
regionale a F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru alimenta
ție și agricultură). Participanții la 
conferință vor discuta probleme 
ale dezvoltării resurselor agricole 
in țările Americii Latine.

de luni. Curtea a 
decizie preliminară, 
întîmpinarea R.S.A.

HAGA. — Curtea internațională 
de justiție a început examinarea 
acuzației aduse de Liberia și Etio
pia împotriva R. S. Africane, că 
nesocotește obligațiile sale ca pu
tere mandatară a fostei colonii 
germane Africa de sud-vest.

In ședința 
adoptat o 
respingind
împotriva cererii Liberiei și Etio
piei prin care se cerea Curții in
ternaționale de justiție să conside
re că guvernul R.S-A. este obligat 
să accepte controlul Națiunilor 
Unite în administrarea Africii de 
sud-vest. 9-a hotărit ca dezbaterile 
să aibă loc, în continuare, în șe
dințe închise.

PE SCURT

Franța

După primul tur
de scrutin

il caP'ta*â france-zâ ne-au parvenit 
fSdate suplimentare și comentarii pri- '"ind rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor municipale.După afirmațiile ministrului de interne, Roger Frey, lista U.N.R. a obținut 36.2 la sută din voturi în orașele cu mai mult de 30 000 de locuitori; coaliția Uniunea democratică (comuniști și socialiști) — 35,8 la sută; coaliția centristă — 25,2 la sută, iar listele de extremă dreaptă — 2,5 la sută.La Paris, UJJJL a întrunit 374 000 de voturi, față de 347 000 ale Uniunii democratice și 164 000 ale coaliției centriste. în raport cu alegerile generale din 1962 U.N.R. a pierdut 93 000 de voturi în timp ce Uniunea democratică și-a sporit voturile de la 32,4 la sută la 35,06 la sută. In cele 17 localități muncitorești din departamentul Senei, consiliile comunale au fost alese din primul tur de scrutin. In alte 14 localități rămase în balotaj în departamentul Senei. listele Uniunii democratice sînt în frunte în 8 localități. U.NJR. în trei, iar cen- triștii in alte trei.Printre factorii cei mai importanți ai alegerilor de duminică, presa franceză consemnează consolidarea pozițiilor Partidului Comunist Francez, o afirmare a listelor centrului și pierderile de voturi suferite de U.N.R. Ziarul „COMBAT", sub titlul ..Primul tur al alegerilor municipale consemnează regresul sensibil al U-N-R.", scrie că aceste alegeri „atestă o netă alunecare spre stingă, in detrimentul listelor U-NJL". „L’AURORE" consideră că unul dintre învățămintele alegerilor este că „UNJL a eșuat pretutindeni unde ea a dat asaltul munici-

tori. alcătuirea listelor de uniune a fost primită favorabil de către corpul electoralZiarele pariziene de ieri își îndreaptă principala atenție spre cel de-al doilea tur de scrutin, arătind că majoritatea partidelor politice au avut luni seara întruniri pentru a-și stabili tactica pe care o vor adopta duminica viitoare. Ziarul „COMBAT" constată că cel de-al doilea tur „are o mare importanță, deoarece a- cesta va constitui o indicație a orientării alegătorilor pentru alegerile prezidențiale de anul acesta".Bătălia pentru cel de-al doilea tur de scrutin — de la 21 martie — al alegerilor municipale este angajată: au mai rămas de ales circa 70 000 de consilieri municipali din totalul de 470 000. Ieri, la miezul nopții, a expirat termenul prezentării listelor pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Pentru localitățile cu mai mult de 30 000 de locuitori nu se admite nici o modificare a listelor existente, partidele politice avînd doar trei posibilități: renunțarea în favoarea unei alte liste, retragerea listei sau menținerea ei așa cum a fost prezentată la primul tur. Listele care n-au obținut cel puțin 10 la sută la primul tur, sînt în mod automat eliminate de la cel de-al doilea. Acesta este cazul majorității listelor de extremă dreaptă, în afară de trei sectoare ale Parisului.După părerea unanimă, principala atenție se va acorda duminică, 21 martie, Parisului și Marsiliei, cele mai mari orașe ale Franței.
1~ —~

pialităților al căror termen expirase". La rindul său. „PARIS JOUR" remarcă că „U.N.R. a eșuat în încercările sale de a înlocui notabilitățile tradiționale cu noi echipe". I Intr-o declarație a Biroului Politic al Partidului Comunist Francez se subliniază, între altele, că din rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor municipale „reiese, ■ în general, că P. C. Francez și-a consolidat pozițiile în întreaga țară. Municipialitățile comuniste, atît în provincie, cît și în regiunea pariziană, au fost realese cu un spor sensibil de voturi". Se menționează, totodată, că în orașele cu mai mult de 30 000 de locui-

ALE ALEGERILORBUENOS AIRES 16 (Agerpres). — La Buenos Aires s-au dat publicității rezultatele definitive ale alegerilor parlamentare parțiale. După cum s-a mai anunțat, la 14 martie în Argentina au avut loc alegeri pentru reînnoirea unui număr de 99 de mandate în Camera deputaților. Potrivit agenției France Presse, repartizarea locurilor în Camera deputaților după cunoașterea rezultatelor definitive ale a- legerilor de duminică se prezintă astfel: Uniunea civică radicală a poporului (partidul de guvernămînt) — 72 de locuri; Uniunea populară (pe- ronistă) — 36 de locuri; alte grupări neoperoniste — 8 locuri; Mișcarea pentru integrare și dezvoltare al cărei lider este fostul președinte al

U.R.S.S. — Un nou cartier de locuințe din Moscova

R. D. GERMANĂ — La Tîrgul de la Leipzig, tractorul iomînesc 
„U-650‘ a obținui medalia de aur și diploma de onoare pentru 

înaltul său nivel tehnic și pentru modul de prezentare 
în fotografie: în momentul decernării medaliei.

Demonstrație la Bagdad
BAGDAD 16 (Agerpres). — 

Agențiile de presă anunță că 
marți la Bagdad a avut loc o 
puternică demonstrație împo
triva intenției R.F.G. de a sta
bili relații diplomatice cu Iz- 
raelul. Aproape 2 000 de de
monstranți, relatează corespon
dentul agenției France Presse, I au ieșit pe străzile Bagdadului,

cerînd ruperea relațiilor diplo
matice și economice cu R.F.G.

Demonstrații similare au a- 
vut loc în aceeași zi la Beirut 
(Siria), la care au luat parte 
mai multe mii de persoane. Ei 
scandau lozinci împotriva li
vrării de armament și inten
ției R.F.G. de a stabili relații 
diplomatice cu această țarăt 
Agenția Reuter semnalează, de 
asemenea, demonstrații cu ace
lași caracter în orașul Tripoli, 
din nordul Libanului.

B1RMANIA — Monumente ale 
arhitecturii birmane Ia Rangoon, 

capitala țării

DIN ARGENTINAArgentinei, Arturo Frondizi — 14 locuri; conservatorii — 10 locuri; democrații-progresiști— 9 locuri; Uniunea poporului argentinian — 6 locuri; Partidul socialist argentinian— 5 locuri; independenții — 5 locuri; democrat-creștinii —— 4 locuri; Confederația partidelor provinciale — 4 locuri; Partidul socialist democratic— 2 locuri, iar autonomiștii din provincia Corrientes — 2 locuriAgenția Associated Press consideră că în urma alegerilor, partidul guvernamental, condus de președintele Hlia. va trebui să caute în congres înțelegeri cu alte partide — in , majoritate mici grupări provinciale — pentru a putea obține aprobarea proiectelor sale de lege. Referindu-se la peroniști, aceeași agenție menționează că. in duda numărului mare de voturi obținute, forța lor este diminuată de di- : sensiunile existente între di- ‘ feritele fracțiuni

Sudan

Declarația 
premierului 

izraelian
TEL AVIV. — în după- 

amiaza zilei de 16 martie s-au 
deschis la Ierusalim lucrările 
Parlamentului izraelian (Kne- 
sseth). Primul ministru, Levy 
Eshkol, a anunțat că guvernul 
său acceptă stabilirea imedia
tă a relațiilor diplomatice cu 
R.F. Germană. „In atitudinea 
noastră față de cererea R.F. 
Germane — a spus Eshkol — 
nu putem trece cu vederea 
condițiile regionale și inter
naționale în care aceasta a 
fost făcută. Nu trebuie să 
pierdem sau să nu folosim a- 
ceastă ocazie".

★
Parlamentul Israelului (Knessețhl 

a aprobat în seara de 16 martie, cu 
66 de voturi pentru, 29 contra și 
10 abțineri, hotărîrea guvernului 
izraelian de a stabili relații diplo
matice cu R. F. Germană.

--------- ------•------

Conferința „mesei
rotunde “

Ț eri a început la Khar-
/ turn Conferința „mesei 

rotunde", al cărei scop 
este găsirea unei soluții pentru 
reglementarea problemei su
dului, respectiv a complexului 
de relații dintre provinciile 
din nordul și sudul țării.

La reuniune iau parte lide
rii partidelor politice din am
bele părți ale Sudanului. Vor 
fi reprezentate cele două aripi 
ale principalei grupări politice 
sudiste — Uhiunea națională 
africană sudanezi — S.A.N.U. 
(Participarea aripii de dreapta 
a fost nesigură pînă în ultimul 
moment). La conferință au.fost

Cea mai tânără insulă

a Pământului

Pescăruși se pre
gătesc sâ-și fa
că cuiburile pe 

cea mai tinără insulă 
a Pămintului. Surtsey. 
Această insulă, care 
are o lungime de 2 
km și o altitudine de 
pînă la 173 metri, a 
luat naștere, după 
cum se știe, în largul 
coastelor Islandei, 
dintr-o erupție vulca
nică care a început în

noaptea de 15 no
iembrie 1963. Numele 
acestei insule a fost 
luat din epopeea is
landeză Edda, care 
povestește cum, în 
cursul imei bătălii 
dintre zei și demoni, 
s-a ridicat din apă un 
nou continent

Cercetătorul islan- 
dez Sigurdir Thora- 
rinsson a găsit încă

în toamna trecută in
secte pe insula vulca
nică. Oamenii de 
știință vor acum să 
studieze cum evolu
ează viața pe această 
insulă și de aceea 
accesul ei a fost in
terzis altor persoane. 
Numai cercetătorii 
care vor sta într-un 
cort vor lucra pe 
insula al cărei crater 
este încă în fierbere.

invitați, în calitate de obser
vatori, reprezentanți a șapte 
țări africane (R.A.U., Uganda, 
Kenya, Tanzania, Nigeria, 
Ghana, Algeria).

Neînțelegerile dintre nordul 
și sudul țării sînt o moștenire 
a stăpînirii coloniale a Suda- „ 
nului, care a durat 57 de ani. 
Sudul a rămas simțitor în 
urma nordului, din punct de 
vedere economic și cultural. 
Există, de asemenea, o serie 
de deosebiri din punct de ve
dere rasial și religios. In pro
vinciile sudice a luat naștere 
o puternică mișcare revendi
cativă, pentru lichidarea ră- 
mînerii în urmă a acestei re
giuni.

„Mesei rotunde" de la Khar
tum îi revine sarcina să adop
te un acord care să exprime 
atît dorința guvernului de a 
menține unitatea țării, cît și 
revendicarea sudiștilor pri
vind acordarea unui statut de 
autonomie celor trei provincii 
meridionale — Nilul superior, 
Ecuatorială și Bahr-el-Ghazal.

Cele două părți au ajuns, în 
ultimele zile, la înțelegeri 
preliminare, potrivit cărora se 
preconizează realizarea unui 
sistem federal. Majoritatea 
observatorilor consideră că, 
pe baza evoluției înregistrate, 
conferința de la Khartum ar 
putea găsi soluția adecvată 
pentru reglementarea proble
mei sudului.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii’
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