
Proletari din toate țările, uniți-vă! Vizita tovarășului

Ion Gheorghe Maurer in Austria
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u
zina de tractoare Brașov... Una dintre importan
tele cetăți ale industriei constructoare de ma
șini din țara noastră. Aici s-au înscris file de 
aur in cronica anilor noștri; parte integrantă a 
vastului program de industrializare socialistă, 
inițiat și organizat de partid, construcția tracto
rului românesc, perfecționat prin 18 tipuri succe
sive, cuprinde numeroase episoade eroice în care 

fapte, oameni, evenimente în viața colectivului
și uzinei se înterp&trund.

Dumitru, de la

Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației

din Vietnamul de sud
tovarășii 

Gheorghe

l
i
i

însemnări de la Conferința de dare de seamă și alegeri B
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în amplul și impresionantul 
tablou al muncii colectivului 
uzinei — așa cum se arăta 
în darea de seamă prezentată 
conferinței U.T.C., ca și în cu
vîntul vorbitorilor, tineretul o- 
cupă un loo însemnat. Un 
loc pe care s-a străduit, de-a 
lungul anilor, să-l justifice nu 
numai numeric (peste 35 la sută 
din constructorii de tractoare 
sînt tineri — vîrsta medie a co
lectivului uzinei fiind de numai 
32 de ani), ci prin fapte de 
muncă, prin contribuția lor 
mai activă, mai calificată, 
matură, Ia bunul mers al v . 
ducției, Ia realizarea sarcinilor 
ce izvorăsc din documentele 
partidului. în munca lor însufle
țită le-au stat pildă comuniștii, 
constructori încercați, cu faimă, 
sub îndrumarea și cu sprijinul 
cărora și-au însușit și își însu
șesc zi de zi, o dată cu noile „se
crete“ ale meseriei, un orizont 
larg de cultură, acele trăsături 
morale și de conștiință care 
sînt caracteristice tinerilor noștri 
muncitori.

Conferința ă insistat cu deose
bire asupra activității tineretului 
în producție, analizînd, firește, 
felul în care organizațiile U.T.C. 
se ocupă de antrenarea tinerilor 
în întrecerea socialistă.

Ce forme, ce metode de mun
că au folosit organizațiile U.T.C. 
în această direcție ? De bună 
seamă, faptul că tinerii sînt a- 
jutați să-și ia angajamente con
crete, pe baza posibilităților 
reale, existente la fiecare loc de 
munca, este un lucru deosebit de 
bun, dar nu suficient. Impor
tant este ca angajamentele luate 
să fie îndeplinite în cele mai 
bune condiții. De aceea și or
ganizațiile U.T.C. au solici
tat sprijinul unor muncitori cu 
experiență, al unor tehnicieni și

tot 
mai 

pro-

ingineri, care să-i ajute în mod 
concret pe tineri să-și îndepli
nească angajamentele. Faptul 
că în secțiile și atelierele uzi
nei îndeplinirea angajamentelor 
se urmărește de către comi
tetele sindicale, pe fază de lu
cru și individual, pe fiecare om, 
a înlesnit birourilor U.T.C. să-și 
îndrepte ajutorul tocmai spre a- 
cei tineri care aveau cea mai 
mare nevoie. Fără îndoială că la 
baza rezultatelor obținute de ti
neri în întrecerea socialistă (pes
te 1300 de tineri sînt decla
rați „Evidențiat în întrecerea 
socialistă“) stă un adevăr sim
plu, cunoscut de către toți: 
este vorba de pasiunea și 
răspunderea față de muncă a ti
nerilor, de dragostea lor pentru 
uzină. Organizațiile U.T.C. din 
secțiile și sectoarele uzinei au 
desfășurat în acest sens o amplă 
și multilaterală activitate; au fost 
organizate întâlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu specialiști 
care le-au vorbit despre indus
trializarea socialistă a țării, des
pre sarcinile trasate de Congre
sul al IX-lea al partidului în a- 
ceastă direcție, au avut loc întâl
niri cu „veteranii uzinei"; au 
fost organizate, de asemenea, 
simpozioane cu teme <’ 
cerințele tehnicii actuale, 
te, excursii, schimburi de ex
periență. Cu prilejul unor ast
fel de activități, tinerii au a- 
flat lucruri noi despre începutu
rile fabricării tractorului româ
nesc, despre munca eroică, plină 
de abnegație și patriotism a „pio
nierilor" uzinei, 
giul tractorului 
meridianele lumii.

Tlnărul Dumitru
1PROFIL-Tg. Mureș, este de curînd 
absolvent al Centrului școlar fo
restier. în muncă, el se străduiește 
să dea numai lucrări de calitate, 

fiind lună de lună evidențiat

Marți dimineața, 
Nicolae Ceaușescu, 
Apostol și Mihai Dalea au pri
mit, la C.C. al P.C.R., delega- 
gia Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, 
condusă de Tran Hoai Nam, 
membru al C. C. al F. N. E., 
care, la invitația Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa și Comitetului 
național pentru apărarea pă
cii, face o vizită în țara noa
stră.

Tran Hoai Nam a informat 
despre lupta poporului vietna
mez pentru libertate și suve
ranitate națională, împotriva 
agresiunii imperialiștilor ame
ricani, și a mulțumit pentru 
ajutorul pe care poporul ro
mân îl acordă poporului viet
namez.

Tovarășul Nicolae Ceaușes-

In timpul primirii la președintele lederai al Austriei

cu, exprimînd simpatia și so
lidaritatea deplină a poporului 
român față de cauza dreaptă 
și lupta eroică a poporului 
vietnamez, a subliniat că țara 
noastră va acorda în conti
nuare ajutor Frontului Națio
nal de Eliberare, singurul re
prezentant legitim al poporu
lui din Vietnamul de sud.

La convorbire au luat parte 
tovarășii George Macovescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, cor
dială.

★
în cinstea oaspeților, tova

rășul Mihai Dalea a oferit un 
dejun.

Ședința de constituire a Comisiei
ide pregătire a Congresului de înființare 
[ a Uniunii Naționale a Cooperativelor 
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i 
l 
l
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Agricole de Producție

române în ultimii ani. Aceste 
relații s-au extins atît în do
meniul cultural cît și în cel 
economic. Vizita dv., a spus 
vorbitorul, oferă prilejul bine
venit de a ne sfătui cu dv. a- 
supra posibilității de intensi
ficare în continuare a contac
telor noastre.

Referindu-se la situația in
ternațională, cancelarul Aus
triei a arătat că este necesar 
schimbul de opinii asupra e- 
venimentelor și problemelor 
internaționale, fie că punctele 
de vedere concordă sau nu. De 
aceea, a spus dsa., așteptăm cu 
mare interes schimbul de pă
reri cu dv., ce veniți dintr-o 
țară pentru care noi, austrie
cii, avem multă simpatie. Sîn- 
tem convinși că discuțiile 
noastre se vor desfășura în fo
losul ambelor părți.

în cuvîntarea sa de răs
puns, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a mulțumit pentru 
primire și a adresat poporului 
și guvernului austriac un sa
lut prietenesc și urări de pace, 
prosperitate și progres din 
partea poporului și guver
nului român. Sîntem con
vinși — a spus vorbitorul 
— că dezvoltarea relațiilor 
româno-austriece corespunde 
intereselor fundamentale ale 
popoarelor și statelor noastre, 
precum și exigențelor pe care 
necesitatea primordială a asi
gurării păcii și securității in
ternaționale le impune, azi, 
factorilor de răspundere din 
toate țările. Așteptăm vizitele 
și întrevederile noastre cu in
teres și cu încredere că ele 
vor aduce noi progrese în ra
porturile dintre România și 
Austria, că ele vor însemna 
un nou aport la cauza nobilă 
a1 înțelegerii între popoare.

VIENA 16 — De la trimișii 
Agerpres, P. Stăncescu și C. 
Var var a :

Marți, la ora 15, a sosit la 
Viena, cu un tren special, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, ministrul comerțului 
exterior, Gheorghe Cioară, și 
de alte persoane oficiale, care, 
la invitația guvernului austriac 
face între 16 noiembrie și 22 
noiembrie o vizită oficială în 
Austria. Cu același tren a so
sit și Mircea Ocheană, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Viena.

în gara de sud a orașului, 
pavoazată cu drapele de stat 
ale României și Austriei, oas
peții români au fost întâmpi
nați de cancelarul federal, 
Josef Klaus, vice-cancelarul 
federal, Bruno Pittermann, 
ministrul de externe, Bruno 
Kreisky, ministrul comerțului 
și reconstrucției, Fritz Bock, 
secretarul de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, Cari 
Bobleter, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Austriei la București, Johann 
Manz, precum și de înalți 
funcționari ai Cancelariei Fe
derale și ai Ministerului Afa
cerilor Externe ai Austriei.

Erau de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Viena, precum și membri ai 
ambasadei române.

Pe peronul gării, cancelarul 
federal Josef Klaus a rostit un 
cuvînt de bun venit După ce 
a salutat pe oaspeții români, 
el a arătat că vizita președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România 
exprimă clar adîncirea și dez
voltarea relațiilor austro-

Cancelarul federal a prezen
tat apoi oaspeților personali
tățile austriece venite în în- 
tîmpinare. Fanfara a intonat 
imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Austria, după care 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de cancelarul federal, 
Josef Klaus, a trecut în revis
tă garda de onoare.

Convoiul de mașini oficiale 
s-a îndreptat apoi spre reșe
dința oaspeților români.

la președintele
federal al Austriei

Marți, la ora 16,30, pre
ședintele federal al Austriei, 
Franz Jonas, a primit la Pala
tul Hofburg pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer^ însoțit 
de Corneliu Mănescu, minis
trul de externe, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor 
de mașini, și Mircea Ocheană, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Viena. A fost 
de față ambasadorul Austriei 
la București, Johann Manz.

A avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

conducerii perioară. Crearea uniu
nilor cooperatiste, pro
blemă dezbătută pe larg la 
plenară, constituie o nouă 
contribuție a partidului nos
tru la îmbunătățirea formelor 
și metodelor de organizare a 
activității cooperației agricole. 
Aceste uniuni sînt chemate 
să orienteze activitatea coope
rativelor agricole de produc
ție pentru a folosi toate resur
sele de care dispun, pentru 
a gospodări mai rațional pă- 
mîntul și celelalte mijloace de 
producție, a le îndruma în

culturii, membri ai 
unor instituții centrale.

în cuvîntul de deschidere a 
ședinței, tovarășul Gheorghe 
Apostol a vorbit despre im
portanța hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.C.R. din 11—12 
noiembrie cu privire la îmbu
nătățirea conducerii și plani
ficării agriculturii.

Pornind de la Directivele 
Congresului al IX-lea al 
partidului — a subliniat vor
bitorul — recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. a dezbătut o 
serie de probleme importante 
ale agriculturii stabilind sar
cini concrete în ce privește 
asigurarea unei puternice baze 
tehnico-materiale a agricul
turii, îmbunătățirea conduce
rii și planificării acesteia de 
către Consiliul Superior al 
Agriculturii și consiliile agri
cole locale, crearea uniunilor 
raionale și regionale, a Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, pre
cum și rezolvarea unor pro
bleme de ordin social pe care 
le ridică munca și viața ță
ranilor cooperatori. Aceste 
măsuri sînt menite să ridice 
agricultura noastră pe 
treaptă nouă, calitativ

La Consiliul Superior al 
Agriculturii a avut loc marți 
ședința de constituire a Co
misiei de pregătire a Con
gresului de înființare a Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, ce 
se va ține în februarie 1966.

Crearea acestei comisii a 
fost stabilită prin Rezoluția 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 11- 
12 noiembrie.

Au luat parte președinți, 
brigadieri, șefi de echipă, ță
rani cooperatori, ingineri din 
cooperative agricole 
ducție din toate 
țării.

Au participat
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Io- 
sif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al

de pro- 
regiunile

tovarășii
(Continuare in pag. a IlI-a) (Continuare In pag. a IV-a)
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Comunist 
a avut o

secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agri-

EDUCAȚIE
TINEREȚE.

Comitetului Executiv al C.C.

Culoarea adevărata Luati-I de guler

pec
i-a

TUDOR VALENTINA

(Continuare tn pag. a III-a)Prima zi de iarnă tn București
Foto: TRIFU DUM.ITRESCU, \

a unei flori albe, de ginerică...

Cu planul anualI
despre I 

, vizi- |

Iai F.C.K., vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri, Vasile 
Vîlcu, membru supleant al

I Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., membru al Consi
liului de Stat, Virgil Trofm, 

nousm a „piu- ■ 
despre presti- |

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
’ 9

a secretarului general al P. C. Portughez
La 16 noiembrie, tovarășul 

Nlcolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a primit pe tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretar gene-

ral al Partidului 
Portughez, cu care 
convorbire.

Convorbirea s-a desfășura, 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

e mare satisfacție trebuie 
să trăiască un tinăr atunci 
cînd, din demnitate, și-a 
refuzat o bucurie. Și ce 
mare respect ne impun 
asemenea persoane!

Articolul dumneavoas
tră : „Ai dreptul să așezi 
la temelia propriei feri

ciri nefericirea altuia m-a mișcat, m-a 
emoționat și, deși am trecut de mult de 
vîrsta tinereții (am 43 de ani), nu mă pot 
opune imboldului de a vă scrie. M-a miș
cat atitudinea învățătoarei care cu atîta 
grijă s-a ferit să fie pricina nefericirii altei 
femei. Ce păcat că articolul vine cu oare
care întîrziere și nu-i mai poate da o lec
ție de educație unei alte învățătoare, din- 
tr-un alt colț de țară, despre care am să 
vă scriu eu.

El are aproximativ treizeci de ani.

îndeplinit

Printre unitățile industriale 
din regiunea Argeș care au anun
țat îndeplinirea planului șesenal 
înainte de termen este și între
prinderea de poduri metalice și 
prefabricate din beton Pitești. 
Față de 1959 producția globală 
a acestei întreprinderi a sporit 
de 3,5 ori, înregistrînd pînă în 
prezent o depășire a planului 
șesenal de 26 milioane lei.

Fabrica de confecții Focșani. 
Această 
dustriei 
trată in 
curs
eleganța construcției cit și 
prin Înzestrarea sa tehnică.

nouă unitate a in- 
noastre textile, in- 
funcțiune în anul în 

se impune atit prin

Foto : AGERPRES

„dumnezeu cel mic“l
Ea are douăzeci și patru...
S-au cunoscut cu șapte-opt .ani în urmă. 

S-au împrietenit, dar curînd, drumurile 
lor s-au despărțit. Se vede, nu fusese ceva 
trainic, prietenia nu devenise iubire, ca 
atîtea multe prietenii. Ea și-a continuat 
școala medie (era elevă pe atunci), apoi a 
intrat în învățămînt. El s-a căsătorit, so
ția lui este o femeie frumoasă, stimată, au 
acum o fetiță de 5 ani. După 4 ani el și 
ea s-au reîntîlnit. S-a mai întîmplat și al
tora să trăiască un asemenea fapt, reacția 
cea mai firească fiind determinată de si
tuația existentă: prietenia a fost prietenie, 
dar mai presus de ea există familia, soția, 
copilul. Așa cer relațiile firești, omenești. 
Cu ei lucrurile s-au întîmplat exact altfel.

Să nu fie nimănui cu 
mirare dar în orașul Ti
mișoara, locuiește un... 
dumnezeu. Ce face, cu 
ce se îndeletnicește el ? 
Tot ce știm este că are 
27 de ani și că-i plac 
plimbările. Iese el odată 
în oraș ca deobicei. Era 
cam prin luna martie, 
anul acesta. La ora a- 
ceea, lucrătoarele de la 
Fabrica de bomboane 
„Kandia" tocmai ieșeau 
de la lucru. Dintre toa
te, domnul cel mic și-a 
ales una, pe nume Vio
rica.

Mare e minunea dom~

nului: nu trecuse nici o 
lună, căsătoria era gata. 
Dar fata încă nu aflase 
cu cine are de-a face. 
Avea să afle în primele 
ore după încheierea 
nunții. Plecaseră oaspe
ții, casa era vraiște, iar 
el era „făcut“ bine.

— Vino încoace, 
zis prea tinerei soții.

Fata s-a apropiat. In 
clipa aceea a și simțit 
pe obrajii-i de copil o 
palmă care a secat-o la 
inimă. Apoi alta. Apoi 
nu și-a mai dat seama 
— fulgere și trăsnete au

căzut peste capul ei. 
Cînd a deschis ochii, 
domnul era lîngă ea, 
stătea ridicat în picioare 
și avea o poză marțială.

— Eu sînt dumnezeu 
cel mic ! a tunat el. O fi 
sau n-o fi un dumnezeu 
în cer, dar în familie 
dumnezeul sînt eu. Sînt 
bărbatul tău ! tn casa 
asta eu vorbesc, tu as
culți...

Și tot atunci au dis
părut din caseta cu in
scripția „familia unită", 
banii aduși de ea.

— Nu întrebi ce fac

cu banii! a țipat el vă- 
zîndu-i în ochi un în
ceput de mirare.

In ziua aceea chiar a 
venit acasă după miezul 
nopții. Intrînd pe ușă 
n-a lăsat-o să deschidă 
gura decît pe jumătate:

— Nu întrebi de unde 
și cînd vin! Nu întrebi 
unde mă duc! Să fie 
clar...

Intr-o seară i-a sărit

E. F.

(Continuare tn pag. III-a)



CIUDAT „PROCES
DE ANALIZĂ Șl GINDIRE“

POSTA REDACȚII!

Spre 22 școli profesionale 
din țară, care pregătesc mun
citori pentru industria chi
mică, a plecat, la 13 au
gust 1965, o circulară a servi
ciului studii, plan și documen
tare din Direcția personal și 
învățămînt a Ministerului In
dustriei Chimice. Circulara in
vita conducerile acestor școli 
să întocmească programele 
pentru laboratorul tehnologic 
— obiect nou introdus în acest 
an în planurile de învățămînt. 
Ea solicita, totodată, o listă de 
aparate, utilaje și scule pentru 
înzestrarea acestor laboratoa
re. „întocmirea unei astfel de 
liste — se preciza — este 
deosebit de necesară, întrucît 
ea va fi prezentată spre apro
bare direcțiilor generale pro
ductive care au ca sarcină 
ca, prin întreprinderea tute
lară, să sprijine școlile în or
ganizarea și dotarea acestor 
laboratoare cu machete func
ționale, cu utilaje și instalații 
pilot și să asigure condițiile 
de punere a lor în stare de 
funcțiune“.

Termen : 1 octombrie 1965. 
De la trimiterea circularei au 
trecut aproape trei; luni. 
Care este în prezent situația ? 
Mai întîi trebuie făcute cîteva 
precizări. Am adresat tov. 
N. DEACONESCU, director 
adjunct în Direcția persohal 
și învățămînt, rugămintea de 
a ne răspunde :

— Care este scopul creării 
acestor laboratoare și ce pro
bleme vor rezolva ele ?

— Specificul întreprinderi
lor și proceselor tehnologice 
din ramura noastră — ne-a 
declarat tovarășul director ad
junct — nu permite întotdeau
na elevilor, care fac practica 
în anul II și la începutul anu
lui III, să execute individual 
anumite operații și lucrări ex
perimentale pe instalațiile a- 
flate în funcțiune. Din această 
cauză, o bună parte din timpul 
afectat instruirii practice este 
consumată de viitorii munci
tori numai prin observarea de 
la distanță a fenomenului. Ple- 
cînd tocmai de la un astfel de 
neajuns — s-a hotărît înfiin
țarea laboratorului tehnologic 
ca o soluție ce vine în spriji
nul bunei pregătiri profesio
nale a viitorului muncitor. 
Crearea laboratoarelor a fost 
deja aprobată, introducîndu-se 
în planurile de învățămînt 
pentru meseriile de profil din 
ramura noastră.

— în noile condiții, cum se 
va desfășura instruirea prac
tică a elevilor ?

— în cadrul acestor labora
toare se prevăd a fi efectuate, 
sub îndrumarea cadrelor di
dactice de specialitate, lucrări 
de pornire, oprire, manevrări 
curente legate de funcționarea 
utilajelor (pompe, compresoa- 
re, reactoare etc.). Se are, de 
asemenea, în vedere ca elevii 

Atenție și precizie sint atribute de bază ale activității tinărului 
strungar Radu Grigore din secția mecanică grea a Uzinei de 
utilaj greu „Progresul“ Brăila. Pentru rezultatele obținute în 
muncă el a iost declarat evidențiat în întrecerea socialistă.

să execute aici lucrări curente 
de întreținere (schimbări de 
garnituri, montări și demon
tări de organe de mașini, sub- 
ansamble, dispozitive și altele), 
să efectueze unele operații și 
procese tip de natură chimică, 
fizică sau mecanică, operații 
și procese pe care viitorii mun
citori le vor întîlni curent în 
producție. Un loc important 
va fi acordat aplicațiilor pri
vind măsurările și citirile de 
parametri tehnologici cu aju
torul aparatelor de măsură și 
control, interpretării diagra
melor ș.a. în concluzie, lucră
rile efectuate de elevi în labo
ratorul tehnologic vor avea o 
pronunțată legătură cu mese
ria în care aceștia se pregă
tesc.

Iată, pe scurt, o definire cla
ră din partea sursei celei mai 
autorizate, a scopului și felu
lui cum vor arăta aceste la
boratoare, observîndu-se, din 
cele de mai sus, importanța 
pe care o prezintă înființarea 
lor. Intenția de a le crea a 
găsit de aceea un larg ecou 
în rîndul cadrelor didactice 
din școli, al specialiștilor din 
întreprinderi.

Dar sînt oare lucrurile cla
re peste tot ? Sînt èie, în pri
mul rînd, bine înțelese de con
ducerile școlilor profesionale, 
de toți cei care răspund de 
buna pregătire a viitorilor 
muncitori care vor lucra în 
industria chimică ?

Circulara a fost expediată 
la 22 de grupuri școlare, dar 
răspunsul a fost primit nu
mai din partea cîtorva. Con
duceri ale unor grupuri șco
lare ca cele din Craiova, 
București, orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și altele n-au res
pectat termenul indicat de di
recția tutelară din minister. Să 
aruncăm însă o privire sumară 
și asupra conținutului progra
melor trimise de acele școli 
care au respectat totuși ter
menul Sîntem puși în fața 
unei situații care demonstrea
ză că, în unele locuri, lucru
rile sînt departe de a fi înțe
lese așa cum trebuie. La a- 
ceastă concluzie au ajuns și 
tovarășii din minister. Răs
foind, de pildă, unele din pro
gramele trimise, am întîlnit 
adesea observația scrisă că 
„nu s-a înțeles ce trebuie cu
prins în aceste programe“. 
Este cazul Grupului școlar de 
la Brăila, de la Ploiești, Su
ceava și în mod deosebit de 
la Bacău. Desigur, conducerile 
respectivelor școli poartă în 
această privință o vină întru
cît au trecut superficial peste 
indicațiile cuprinse în circu
lara direcției tutelare din mi
nister.

Se naște însă o întrebare. 
De ce a preferat direcția per
sonal și învățămînt o cale bi
rocratică și formală de rezol
vare a unei astfel de proble

me importante care privește 
efectuarea instruirii practice 
a viitorilor muncitori. Oare 
nu puteau fi invitate con
ducerile tuturor școlilor la 
București pentru a se clarifi
ca toate lucrurile referitoare 
la înființarea laboratoarelor 
tehnologice ? Tovarășii din 
Direcția personal și învăță
mînt nu se puteau deplasa în 
localitățile unde sînt școlile 
pentru a îndruma pe cei care 
sînt chemați să asigure și să 
urmărească activitatea prac
tică a viitorilor muncitori ca
lificați ? Evident, una din a- 
ceste modalități putea fi a- 
doptată. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît elevii care sînt 
acum în anul I vor trebui să 
facă în anul următor instrui
rea practică în astfel de la
boratoare și înființarea lor 
nu poate fi amînată. Dar la 
Direcția personal și învăță
mînt există o altă părere.

— Pînă atunci — ni s-a spus 
— mai avem timp. Acum, sîn
tem în procesul de analiză și 
gindire.

Ciudat proces de analiză și 
gîndire dacă multe din con
ducerile școlilor profesionale 
din subordine nu știu încă ce 
înseamnă și ce trebuie să fie 
laboratorul tehnologic.

— Trebuie făcută, ne spu
ne tov. N. Deaconescu, o pro
gramă foarte bine gîndită a 
lucrărilor pe care Ie vor exe
cuta elevii în timpul instruirii 
practice în aceste laboratoare. 
E necesar ca ea să corespundă 
cît mai bine scopului propus 
și definitivată prin dezbateri 
într-un cerc larg de specia
liști din întreprinderi și cadre 
didactice. Dună aceasta e ne
cesar să stabilim minimul ne
cesar de dotare a acestor la
boratoare. Crearea lor va tre
bui să constituie o cotitură în 
pregătirea practică a viitori
lor muncitori.

Subscriem întrutotul aces
tor aprecieri dar, după cum 
am văzut, la aceste „dezbateri 
largi“ nu poate fi asigurată 
contribuția cadrelor didactice 
din școli atîta timp cît consul
tarea lor se face prin circu
lare, care, în plus, nici nu 
pot fi înțelese.

I. BODEA

îmbunătățiri în
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
Luni ăe pe aeroportul din 

Cluj a decolat avionul de pasa
geri „IL. 14“. inaugurînd prima 
cursă Cluj—București cu acest 
tip de avion. Ca urmare a acestui 
fapt, se îmbunătățește traficul 
între cele două orașe prin du
blarea numărului de pasageri 
transportați într-o cursă, prin re-

Lucrări științifice românești

peste hotare
Ultima carte științifică edi

tată în comun de către Editu
ra Academiei și Gauthier 
Villars — Paris, apărută în 
limba franceză, este cunoscu
ta lucrare „Lecții de geometrie 
diferențială“ semnată de Gh. 
Vranceanu. Apariția acesteia 
răspunde unor solicitări din 
Franța și alte țări, unde lu
crările școlii românești de ma
tematică își găsesc o bineme
ritată apreciere. Putem cita, 
în acest sens, și alte coeditări: 
Eyrolles-Paris, de pildă, a în
scris în cataloagele sale trata
tul cu subiectul „Numere și 
sisteme aleatoare“ de Octav 
Onicescu și lucrarea „Aplica
rea ecuațiilor cu diferențe fi
nite la calculul plăcilor curbe 
subțiri“ de Mircea Soare.

Editura Academiei a publi
cat de curînd în limba fran
ceză și „Oeuvre mathemati-

Tinăra muncitoare Ana To- 
ma de la Fabrica, de trico
taje „Moldova" — Iași, lu
crează la două mașini de 
tricotat. Datorită bunei pre
gătiri profesionale ea reali

zează numai produse 
de calitate

Foto : AGERPRES

Sărbătorirea 

aniversării F.M.Î.D. 

la Cluj și lași
In orașele Cluj și Iași au 

avut loc adunări festive con
sacrate împlinirii a 20 de ani 
de la crearea Federației Mon
diale a Tineretului Democrat. 
La aceste adunări au luat 
parte sute de tineri munci
tori, elevi, studenți, activiști 
ai Uniunii Tineretului Comu
nist. Despre cea de a 20-a 
aniversare a F.M.T.D. au vor
bit primii secretari ai comi
tetelor regionale Cluj și Iași 
ale U.T.C.

Adunările s-au încheiat cu 
programe artistice prezentate 
de formațiuni de tineret și 
studenți din cele două orașe.

traficul aerian
ducerea aproape la jumătate a 
duratei de zbor.

Pentru asigurarea unor condi
ții bune de aterizare și decolare, 
aeroportul a fost modernizat și 
sistematizat. S-a construit o 
pistă betonată cu lungimea de 
1 800 metri și lățimea de 45 me
tri. In prezent, se studiază po
sibilitatea inaugurării unei noi 
curse directe cu același tip de 
avion între. Cluj și Constanța.

que“, care cuprinde memoriile 
regretatului savant Simion 
Stoilov. în momentul de față, 
la această editură se află sub 
tipar, în limba română și alte 
limbi, alte lucrări științifice 
românești.

(Agerpres)

In ambianta cotidiană a stu
denției... (imagine din bi

blioteca Universității 
din Timișoara)

Foto: O. PLECAN

ce au tăiat dacii
vita de vie ------

legendă care pare 
să fi stîrnit senza
ție în antichitate 
și care continuă 
de altfel să susci
te și interesul ce
lor de astăzi este 
aceea despre tăie
rea viței de vie și 

acceptarea din partea dacilor, 
la cererea lui Deceneu, de a 
nu mai bea vin

Unii au zîmbit la auzul a- 
cestei legende, în semn că. 
prea mult trebuie să le fi plă
cut dacilor sucul gustos al 
strugurilor, dacă o fost nevoie 
de o astfel de măsură hotărî- 
toare. Alții s-au îndoit, zicînd 
că o asemenea cerință nu pu
tea fi formulată din partea 
unui conducător de stat (căci 
Deceneu era și vicerege al lui 
Burebista), fiindcă poporul 
s-ar fi indispus și poate chiar 
ar fi reacționat cu ostilitate.

Fără îndoială că dacii, ca și 
grecii, romanii și alte popoare 
din antichitate, prețuiau vinul. 
Nu credem însă că mai mult 
decît alte popoare din trecut 
sau dc astăzi. Este, de aseme
nea, foarte firesc ca unii daci, 
la fel ca și unii greci sau ro
mani etc., în anumite împre
jurări, să fi întrecut măsura 
în degustarea acestei ameți
toare băuturi, ceea ce avea ca 
rezultat, în cel mai fericit caz, 
scăderea forței de muncă și de 
luptă.

De ce totuși, în Dacia, De
ceneu, de bună seamă în de
plină înțelegere cu Burebista, 
a solicitat poporului această 
renunțare la vin, iar poporul 
a acceptat-o ? Că a acceptat-o 
ne-o confirmă istoricul Strabo, 
care scrie : „Ca dovadă cît de 
mult ascultau ei (dacii — n. n.) 
de vorba lui (Deceneu — n. n.) 
e că s-au lăsat convinși (subli

nierea noastră) să taie vița 
de vie și să renunțe să mai 
bea vin“.

Nu știm dacă legenda este 
adevărată sau nu, dar cert 
este că despre nici un alt po
por nu se mai scriu în istorie 
astfel de cuvinte, precum că 
s-a lăsat convins (chiar tem
porar, am adăuga noi), să re
nunțe în masă, de bună voie, 
la una dintre puținele plăceri

------------------------------------------------------------------------------- -

legendele 
si Irudltiilc 
poporului 

nostru
- ..

de Alexandru Mitru
pe care le puteau avea oame
nii pe acele timpuri.

Și ce i-a determinat pe daci, 
dacă legenda se bazează pe 
un fapt autentic, să facă un 
asemenea sacrificiu colectiv, 
care trebuie să recunoaștem 
era destul de mare ?

Ca să înțelegem mai bine 
tîlcul acestei legende, vom 
reaminti că, în momentul ur
cării pe tron a lui Burebista, 
avîndu-l ca vicerege pe Dece
neu, poporul dac, sătul de lup
tele duse într-atîtea veacuri, 
necurmat, cu cei ce năvăleau 
peste pămînturile sale, tot în-

TĂTAR ALEXANDRU — 
Baia Mare.

Absolvenții școlilor tehnice fi
nanciare fiind pregătiți pentru 
activitatea economică corespun
zătoare profilului acestei școli, 
nu pot ocupa direct o funcție 
de tehnician II.

Această funcție de tehnician II 
poate fi ocupată numai în limita 
locurilor existente în întreprinde
re, pe baza verificării cunoștin
țelor tehnice și dacă absolvenții 
au o vechime de cel puțin 4 ani 
în funcții tehnice sau 5 ani ca 
muncitori în producție în specia
litatea tehnică în care doresc să 
lucreze.

PETRE RADULESCU — 
București.

O veste îmbucurătoare pentru 
dv. și alți tineri filateliști care 
ne-au scris. De curînd s-au pus 
în circulație plicuri „prima zi" 
a unei noi emisiuni „Sparta- 
chiada“ care vă va îmbogăți co
lecția.

Imprimată în sistemul ofset, 
policrom, dantelat, emisiunea 
prezintă cîteva din probele ce se 
desfășoară în cadrul spartachia- 
delor : atletism, fotbal, gimnas
tică, turism și caiac-canoe.

cercînd să i le răpească, nu 
dorea altceva decît pacea. Dar 
pacea nu se putea obține de
cît dacă triburile dacice se 
uneau formând un stat mare 
și puternic, capabil să reziste 
dușmanilor. Pe cît ne închi
puim că dorea de mult po
porul această unire, pe atîta 
credem că era de neplăcută 
unor mici dinaști, căpetenii de 
triburi, cărora nu le convenea 
scăderea puterii lor locale.

Tot Strabo scrie că, înscău- 
nîndu-se, „Burebista, bărbat 
get“, și-a ridicat poporul în 
așa măsură, „prin muncă, 
cumpătare și ascultare de po
runci, încît în cîțiva ani înte- 
meie o mare stăpînire“. Pu
terea lui Burebista, după a- 
ceeași sursă, era susținută, în 
caz de mobilizare generală, de 
circa două sute de mii de oa
meni, referindu-se, fără îndo
ială, la toți bărbații valizi, or
ganizați în cete pedestre și de 
călăreți (cifră, de sigur, mult 
exagerată — aici, ca și în alte 
însemnări datele istorice fiind 
mereu împletite cu legenda).

Cunoscînd cele de mai sus, 
se impune imediat o asociere 
între munca și cumpătarea da
cilor obținute, pe cît se poves
tește, de Burebista și marea 
capacitate de apărare la care 
ajunsese statul dac, după în
semnările istoricului amintit.

Ca să obțină cumpătarea, 
disciplina, am putea spune re
organizarea vieții dacilor, de 
care avea nevoie Burebista, 
pentru scopurile sale mari, s-a 
folosit, după cum știm, și de 
autoritatea pontificală a lui 
Deceneu.

Iată ce spune în această 
privință, în „Geticele“ sale, un 
alt istoric, Iordanes: „Obser- 
vînd (este vorba despre Dece
neu — n. n.) dispoziția lor (a

Ultima valoare este consacrată 
campionatelor europene de caiac- 
canoe care s-au desfășurat în 
țara noastră, cu care prilej spor
tivii români au cucerit 6 medalii 
de aur, 4 de argint și una de 
bronz. Machetele grafice au fost 
realizate de Eugen Palade și 
Florin Ivănus.

BIRZĂ MARIA — Str. Vîrful 
cu dor nr. 8 — Brașov.

Școlile medii tehnice de pro
tecția plantelor pot fi echiva
late cu liceul prin examene de 
diferență la obiectele de studiu 
prevăzute pentru fiecare clasă. 
Vă sfătuim să vă adresați la cel 
mai apropiat liceu care are sec
ție fără frecvență, cu actele de 
studii pentru a primi îndrumă
rile necesare.

Școlile tehnice de maiștri nu 
echivalează cu liceul.

T. V. — Nehoiu.
Am primit materialul dv. Este 

scris frumos, interesant. Am 
dori să luăm legătura personal 
cu dumneavoastră, dar nu avem 
adresa. Vă rugăm să reveniți cu 
o scrisoare în care să ne preci
zați locul de muncă sau adresa 
unde vă găsim.

daco-geților — n. n.) de a-l 
asculta în toate și că ei sînt 
din fire inteligenți, i-a instruit 
în aproape toate ramurile fi
lozofiei, căci el era în aceasta 
un maestru priceput. El i-a 
învățat morala, dezbărîndu-i 
de moravurile lor cele barba
re ; ...i-a învățat logica, făcîn- 
du-i cu mintea superiori ce
lorlalte popoare; arătîndu-le 
practica i-a îndemnat să pe
treacă în fapte bune... Vezi 
ce mare plăcere ca niște 
oameni prea viteji să se înde
letnicească cu doctrinele filo
zofice cînd mai aveau puțin 
răgaz de războaie".

Oricît ar părea cuvintele a- 
cestea de înrudite cu legenda, 
oricît, cum este și normal, s-ar 
referi nu atît la poporul de 
jos, daco-get, cît la slujitorii 
lui Deceneu, de puterea și au
toritatea cărora se foloseau re
gele și clasa exploatatoare, ele 
dovedesc totuși că în Dacia a 
existat o preocupare activă 
pentru înlăturarea moravuri
lor vechi, barbare, și chiar 
pentru obținerea unei morale 
noi, superioare, bineînțeles 
raportată la concepția despre 
viață și idealurile epocii res
pective.

Această morală pare, după 
cum dovedește însăși legenda 
de față, să fi fost dobîndită 
în acei ani de ascensiune po
litică și militară. Căci la ce
rerea lui Burebista și Deceneu, 
dictată de imperativul mo
mentului istoric de a se făuri 
un popor unit, capabil de fap
te mari, nemoleșit de petre
ceri, acesta răspunde afirma
tiv, făcînd, bănuim noi, și alte 
sacrificii, poate mai importan
te, pe care legenda nu le mai 
consemnează, pentru că senza
ționalul renunțării la vița de 
vie pare să fi eclipsat pe toate 
celelalte.

Ca urmare a reorganizării 
poporului dac, a întăririi sale 
fizice și morale, obținute ne
îndoios și prin viata cumpăta
tă, austeră, pe care trebuie s-o 
fi dus dacii în acea perioadă 
(fel de viață apreciat, în epoca 
lor de consolidare, și de spar
tani și de romani) s-a alcă
tuit, sub Burebista, în puținii 
ani dintre 60 și 48 î.e.n., un 
mare stat dacic, ce se întindea 
peste întreg teritoriul locuit 
și astăzi de poporul nostru. 
Iar Burebista ajunsese să fie 
numit, într-un decret, de ce
tățenii din Dionysopolis, drept 
„cel dinții și cel mai mare 
rege din Tracia“.

Așa stînd lucrurile, credem 
că și această legendă reflectă, 
ca și cele anterioare, una din
tre virtuțile mari ale dacilor, 
și anume, în cazul de față, pu
terea lor de a renunța la pro
priile satisfacții trupești, a- 
tunci cînd era vorba de inte
resul mare, comun, hotărîtor, 
al poporului

om m m de Emu u o. s. r. i
Foto ! N. STEEORIAU

Concertele săptămînii
Caracteristica săptă

mînii este desigur mul
tilateralitatea manifes
tărilor. Pe agenda vii
toarelor 7 zile ale vie
ții muzicale se înscriu 
Intr-adevăr 3 concerte 
simfonice, un concert 
special pentru studen
ta Centrului universi
tar București, două 
concerte de muzică de 
cameră și seria de 
spectacole ale teatre
lor lirice.

In această succintă 
prezentare a maniies- 
tărilor viitoarei săptă
mâni trebuie să amin
tim înainte de toate 
pe cei doi reputati 
oaspefi ce apar în 
fruntea marilor orches
tre ale Bucureștiului : 
dirijorul și compozito
rul grec Solon Mihae- 
lidis care ne va pre
zenta, în afara unei lu
crări proprii, „Două 
imagini simfonice gre
cești", — Simfonia de 
Cesar Franck, poemul

„Acteon" al compozi
torului român Alfred 
Afessandrescu șl Con
certul pentru vioară 
de Brahms (solist Ște
fan Ruha) și tinărul 
dirijor iugoslav Djura 
Jaksic (doctor al Aca
demiei de muzică din 
Zagreb) care va dirija 
în fruntea Filarmonicii, 
Suita I pentru orches
tră de Bach, Simfonia 
I de Schumann și Con
certul nr. 1 de Brahms 
(solist pianistul Ale
xandru Demetriad).

Vineri, la ora 20, 
In sala Ateneului vom 
putea audia cel de-al 
doilea concert din a- 
ceastă stagiune al Or
chestrei cinematogra
fiei. Tinărul dirijor 
Paul Popescu a pro
gramat un concert de
dicat exclusiv lui Stra- 
winski (Simfonia in 
trei mișcări și Pasărea 
de Foc) șl George 
Gershwin — Rapsodia 
albastră șl „Un ameri

can la Paris' — solist 
pianistul Dan Mizrahy, 
care ne-a mai tălmăcit 
și săptămlna trecută, 
în concertul Radiote- 
leviziunii minunatul 
Concert în fa al acelu
iași compozitor ameri
can.

In sfîrșit, să amintim 
Festivalul Beethoven 
pe care Filarmonica îl 
oieră marii seara stu
denților bucureșteni, 
în care Mircea Basa- 
rab a programat sim
foniile 1 și a III-a ale 
„Titanului'.

La Teatrul de Operă 
și Balet asistăm și 
în decursul acestei 
săptămîni la reluările 
obișnuite ale unor lu
crări ce iigurează de 
ani de zile în reperto
riul permanent.

Păcat că ni se oferă 
atît de greu Oedip, 
Pelleas sau măcar re
centa premieră mozar- 
tiană. I. s.

Răsfoiți voluminoasele cata
loage discografice, citiți presa 
muzicală internațională și vă veți 
convinge că „The Playboys“ 
sînt șase tineri instrumentiști 
încă neomologați de vreun spirit 
critic muzical prestigios.

Faptul nu este de natură să 
alarmeze pe nimeni: sînt multe 
orchestre în lume și, firesc, nu 
toate și-au cîștigat o reputație de 
prestigiu internațional.

De unde, totuși, ne-a rămas în 
minte ideea unei valori deosebite 
a acestei formații muzicale ? Ex
plicație simplă, la îndemîna ori
cui : ceea ce n-au găsit în altă 
parte (e vorba de o reclamă pes
te valoare), „The Playboys“ au 
găsit la... O.S.T.A., în București 1 
Privind străzile, afișe mari, expu
se cît se poate mai la vedere, ne 
invită să ascultăm această for
mație chiar în monumentala 
sală a Palatului Republicii, sală 
destinată, cum se știe, unor ma
nifestări de artă de înaltă ți
nută.

Am ascultat toate formațiile 
de muzică ușoară care ne-au vi
zitat în anii din urmă. Nume ce-

lebre ne vin în minte: Louis 
Armstrong, G. Becaud, Ch. Az- 
navour, Modugnio, Dalida... Era 
normal ca, după o reclamă făcu
tă la proporții și pe un ton cel 
puțin identice ca în cazurile ci
tate, să poposim și la spectacolul 
tinerilor instrumentiști englezi cu 
convingerea că vom petrece o 
seară muzicală plăcută, cu do
rința de a auzi cîteva dintre ce
le mai noi producții ale muzicii 
ușoare, unul din genurile de artă 
cele mai îndrăgite de masele 
largi de tineri.

Dar, din păcate, de-a lungul 
celei mai mari părți a spectaco
lului, tinerii instrumentiști en
glezi nu au reușit să se ridice 
deasupra mediocrului și banali
tății. Din primul moment ne-a 
izbit superficialitatea, lipsa de 
varietate melodică a repertoriu
lui, lipsa unei minime ținute ar
tistice în interpretare. Ansam
blului orchestral alcătuit din trei 
chitare, orgă electronică, saxofon 
și baterie îi lipsește omogenita
tea și, ceea ce este mal grav, sen
sul nuanțelor fără de care orice

gen de muzică devine plat, 
plictisitor, monoton.

Instrumentiștii n-au fost preo
cupați nici măcar de acurate
țea acordajului și nu rare ori 
ne-a fost dat să ascultăm pa
saje întregi intonate fals și fără 
culoare.

Datorită nesiguranței în inter
vențiile diferitelor instrumente,

In legătură cu 
ției și un număr

a decalajului ritmic, a solourilor 
lipsite de construcție logică, cele 
mai multe din piesele integrate în 
program ni s-au părut o „lectură 
la prima vista“ a unei orches
trații neterminate. Din această 
cauză calitățile vocale ale lui 
Bobby Shafto și Carol Kay re
levate în song-uri ca „Dream, 
dream“ sau „Don’t go baby“

același spectacol, au sosit pe adresa redac- 
de scrisori. Publicăm una dintre ele :

V ăzî n d afișele 
O.S.T.A. care anunțau 
o nouă orchestră de 
muzică ușoară din An
glia m-am pregătit să 
petrec o seară plăcută.

Iată-mă așadar cu 
soful meu, amîndot 
mari iubitori ai muzicii 
ușoare, în Sala Pala
tului — rîndul 4 — 
căci am avut grijă să 
căpătăm la casa de 
bilete locuri din cele 
mai bune. Dar cînd 
cortina s-a dat la o 
parte, au ieșit la ivea
lă, spre surprinderea 
mea, 6 elevi de liceu 
prăiuiti, murdari, cu 
pantofi nefăcuti. de

diferite culori, chiar 
puțin scîlciati ; de că
măși albe nici vorbă, 
într-un cuvînt 6 lice
eni cu înfățișarea ace
lora care au „chiulit“ 
cîteva zile de la școa
lă.

Mirarea noastră a 
fost foarte mare, fiind
că am ascultat, pe a- 
ceeași scenă, multe 
orchestre bune, unele 
tot din Anglia, dar de 
altă valoare decît 
„The Playboys". Ce-i 
drept, uneori, instru
mentiștii au cîntat 
o serie de melo
dii noi, originale, 
dar, la drept vorbind,

pregătirea în ansam
blu a spectacolului 
muzical a vădit multă 
superficialitate. De ce, 
dar, l-a selecționat și 
recomandat atît de 
călduros O.S.T.A. ?

Oare ce exemplu pot 
lua miile de tineri 
care au vizionat spec
tacolul. de la acești 
„artiști' ?

Sînt tînără și n-am 
prejudecăți. In tot 
ce-am scris nu există 
însă nici o exagerare.

Prof. D. BĂLAN
București, str. Nico- 
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s-au pierdut într-un haos gene
ral peste care domină enervant 
o baterie gălăgioasă mînuită de 
un instrumentist care excela prin 
stîngăcie și lipsă de fantezie rit
mică. De altfel stîngăcia este 
una din trăsăturile esențiale ale 
interpreților ce compun tînărul 
ansamblu.

Dar, pentru reclama exagerată, 
tinerii artiști invitați din An
glia nu sînt cu nimic vinovați : 
aceasta este valoarea lor, cel pu
țin deocamdată. întrebarea se 
pune, pentru noi, de ce a fost 
invitată o formație care nu co
respunde înaltei exigențe a spec
tatorului român.

Trebuie să constatăm că o 
simplă analiză a concertului for
mației „The Playboys" pune în 
discuție însăși competența edu- 
cativ-artistică a Oficiului de Stat 
pentru turnee artistice care com
promite, prin totală indulgență, 
prestigiul, respectul de care sînt 
însoțite spectacolele programate 
pe scena Sălii Palatului. Au ve
nit la acest spectacol, ca șl la 
altele, numeroși tineri cu o pre
gătire muzicală diversă dar care, 
în primul rînd erau — sau în

cepeau că fie — ohișnuiți ca 
aici să asiste numai la manifes
tări artistice de valoare indiscu
tabilă, manifestări considerate 
chiar evenimente memorabile în 
viața muzicală a țării. Ceea ce 
au găsit, au ascultat și au văzut 
însă de data aceasta, contra' n 
unei reguli ce părea a se înfiri
pa. Prestigiul sălii a fost dezis 
de o formație care nu avea 
dreptul la o asemenea onoare și 
în jurul căreia s-a făcut o publi
citate vădit exagerată (spre stu
pefacția noastră, după 5 spec
tacole, O.S.T.A. „la cererea ge
nerală“, a programat încă o se
rie de cîteva concerte).

Preocuparea pentru o cît mai 
exigentă selecționare a formații
lor artistice invitate să ne vizite
ze este de natură să rețină cu de
osebire atenția O.S.T.A. întrucît, 
prezentate fiind ca formații de 
valoare, ele sînt privite mai ales 
de spectatorul tînăr ca modele. 
Or, ceea ce prezentăm ca valoa
re, să fie într-adevăr de valoa
re I

CORNEL CHIRIAC 
G. DIMA



Ședința de constituire a Comisiei de pregătire a
Congresului de înființare a Uniunii Naționale

a Cooperativelor Agricole de Producție
(Urmare din pag. I)

dezvoltarea proprietății ob
ștești, organizarea și retribui
rea muncii, în vederea îmbi
nării intereselor generale ale 
statului cu cele personale ale 
țăranilor cooperatori.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Apostol s-a ocupat 
de rolul Comisiei de organi
zare a Congresului uniunilor 
cooperatiste, arătînd că prin
cipala ei sarcină este asigu
rarea tuturor măsurilor poli
tice și organizatorice necesare 
bunei desfășurări a prelucră
rii documentelor plenarei C.C. 
al P.C.R. în rîndurile maselor 
largi de țărani cooperatori, a 
conferințelor raionale și re
gionale de înființare a uniu
nilor cooperatiste și pregătirea 
lucrărilor în vederea Congre
sului de înființare a Uniunii 
naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. Comisia 
va trebui — pe baza indicații
lor plenarei C.C. al P.C.R. — 
să elaboreze proiectul noului 
statut al cooperativelor de 
producție, proiectul de statut 
al Uniunii Naționale a coope
rativelor agricole și statutul 
Casei de pensii.

Ecoul larg pe care l-a avut 
plenara — a subliniat în în
cheiere vorbitorul — entuzias
mul și mulțumirea pe care au 
manifestat-o masele de țărani 
cooperatori față de hotărîrile 
luate dovedesc cît de realiste 
și de juste sînt măsurile stabi
lite de Comitetul Central pri
vind dezvoltarea în continua
re a agriculturii noastre so
cialiste. Sîntem încredințați 
că țăranii cooperatori vor 
răspunde grijii pe care o poar
tă partidul și guvernul asigu
rării unor condiții tot mai bu
ne de viață, depunînd eforturi 
sporite pentru dezvoltarea e- 
conomico-organizatorică a coo
perativelor agricole și obține
rea de noi succese pe drumul 
desăvîrșirii construcției socia
liste în țara noastră.

Au luat apoi cuvintul parti- 
cipanți la ședință.

Mihai Bîrliga, președintele 
cooperativei agricole din co
muna Roma, regiunea Sucea
va, a scos în evidență, pe baza 
experienței proprii, posibilită
țile cooperativelor de a colabo
ra la lucrări de folosire mai e- 
ficientă 
strucții 
comun.

După
zultate obținute în cultura ce
realelor, Maria Cîrjan, inginer 
agronom la cooperativa agri
colă Negru-Vodă, regiunea Do- 
brogea, a subliniat importan
tele rezerve de sporire conti
nuă a producției agricole prin 
aplicarea întregului complex 
de măsuri agrotehnice.

în raportul prezentat la ple
nară au fost subliniate și suc
cesele cooperativei noastre în 
dezvoltarea averii obștești — 
a arătat Petru Feneși, pre
ședintele cooperativei agricole 
Tomnatec, regiunea Banat. A- 
locînd an de an circa două 
milioane lei la fondurile de a- 
cumulare am putut efectua 
importante investiții în iriga-

a pămîntului, la con- 
și instalații de interes

ce a relevat unele re-

ții, construcții, în mărirea fer
melor, realizînd venituri mari. 
El a arătat că aplicarea măsu
rilor stabilite de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. privind 
stabilirea unui raport just în
tre fondurile de acumulare și 
cele de consum va ajuta pe 
țăranii cooperatori să dezvolte 
și mai mult producția, să-și 
sporească veniturile.

Brigadiera Elena Marin, din 
cooperativa agricolă Izvoru, 
regiunea Oltenia, a subliniat 
importanța acordării cu regu
laritate de avansuri bănești ca 
măsură ce cointeresează pe co
operatori în participarea la 
muncă și sporirea producției.

Președintele cooperativei a- 
gricole din Gherăseni, regiunea 
Ploiești, Victor Guțu, a subli
niat importanța pe care o are 
dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii. Expe
riența cooperativei noastre — 
a spus el — demonstrează cît 
de mult putem spori recoltele 
cu ajutorul tractoarelor și ma
șinilor agricole moderne.

Președintele cooperativei a- 
gricole din Aiud, regiunea 
Cluj, Torok Francis, a arătat 
printre altele importanța 
creșterii rolului adunării ge
nerale, forul suprem de con
ducere în cooperativa agri
colă. Scoțînd în evidență atri
buțiile uniunilor intercoopera- 
tiste, Wilhelm Wagner, preșe
dintele cooperativei agricole 
din Homorod, regiunea Bra
șov, s-a referit la experiența 
cooperativei în ce privește 
atribuirea loturilor personale. 
Președintele cooperativei a- 
gricole din comuna Grindu, 
regiunea București ; Anghel 
Mircea Dan, a apreciat măsu
ra luată de partid în legătură 
cu pensionarea cooperatorilor. 
Acordarea de pensii la bătrî- 
nețe sau în caz de boală țăra
nilor cooperatori, a spus el, 
va contribui la rezolvarea u- 
neî importante probleme so
ciale a satului. Sergiu Vrejbă, 
vicepreședinte al Băncii Na
ționale, a relevat necesitatea 
îmbunătățirii activității eco- 
nomico-financiare a coopera
tivelor agricole.

Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Nico
lae Giosan, a subliniat sarci
nile care revin Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
consiliilor agricole regionale 
și raionale privind îndruma
rea tehnică a agriculturii, 
sprijinul concret și multilate
ral pe care trebuie să-1 acor
de cooperativelor agricole.

După ce a subliniat unele 
sarcini desprinse din docu
mentele plenarei privind îm
bunătățirea conducerii agri
culturii, tovarășul Virgil Tro- 
fin a făcut propuneri în le
gătură cu constituirea Co
misiei de organizare a Con
gresului de înființare a Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Din 
comisie fac parte 43 de pre
ședinți de cooperative agrico
le, brigadieri, ingineri, acti
viști de partid și de stat. Pre
ședinte al comisiei a fost de
semnat tovarășul Vasile Vîlcu.

Participanții au adoptat

planul de activitate a Comi
siei de pregătire a Congresu
lui, prezentat de tovarășul 
Vasile Vîlcu. Au fost formate

a

a

(Urmare din pag. I)

țandăra fiindcă Viorica nu i-a 
scos mai repede pantofii; altă
dată fiindcă nu i-a spus cu 
voce mai tare „poftă bună“. 
Mai ales la această ultimă for
mulă, 
mult.
serve 
servă 
gata: 
pumni. Mai zilele trecute a 
bătut-o pe Viorica pînă ce a

ține foarte 
ob- 
ob-

stăpînul
E de ajuns să 
el ceva (și ce nu 

un dumnezeu 1) 
tunete și fulgere, șt.

leșinat, apoi a scos-o în curte. 
A ieșit în pragul locuinței sale 
(pămîntești) și a strigat:

— Eu sînt dumnezeu în casa 
asta — te dau afară 1

Și, bineînțeles, a dat-o.
...Un singur lucru nu 

clar: nu se găsesc, pe stradă 
sau la locul de muncă, destui 
oameni cu bun simț care să-l 
ia de guler pe acest „mic dum
nezeu" și să-i spună verde în 
față că, de fapt, el nu este de- 
cît un bătăuș și bețivan 7

URMĂRI

Culoarea 
adevărată a unei 

flori albe, de ginerică...
S-au antrenat amîndoi într-un joc al „adu
cerii aminte“ iar de aici lucrurile au evo
luat și au sfîrșit prin înșelarea familiei in 
chipurile cele mai jenante: se stabileau 
„întîlniri" în alte orașe, se apela la min
ciună, ba s-a făcut atîta apel la acest mod 
de comportare incit „iubita“ a fost adusă 
in casă, propusă ca prietenă chiar soției, 
căreia nu-i trecea prin minte să-și suspec- 

, teze soțul și prietena de asemenea gesturi 
împotriva ei. Și și-a jucat, această tînără 
de 24 de ani, rolul maimuțărind senti
mente oneste și purtîndu-se, în fapt, exact 
altfel decît arăta, cu o exactitate uimi
toare I Ce grijă, ce atenție, ce respect pen
tru fericirea altei femei I Ceea ce observa 
în casă — mici fleacuri — le ridica, pe 
ascuns, în ochii bărbatului, la ranguri ca
pitale, de adevărate tragedii. L-a convins 
că viața lui este o nenorocire (și de aceas
tă „convingere“ nu este el însuși cîtuși de 
puțin scuzat). Nici atunci cînd omul a 
fost mutat cu serviciul și cu familia în 
altă localitate ea nu s-a lăsat, l-a căutat 
acolo, totul sfîrșind cu ieșirea amîndorura 

■antî -o bună zi la braț pe stradă: hotărî- 
seră să se căsătorească! Nu divorțase încă 
proaspătul „ginere“, nu se hotărîse cui 
va rămîne, cine se va îngriji de fetița lui, 
care acum pricepe toate, dar ea l-a și luat 
pe om din casa familiei, l-a și adus în 
camera ei. Fără nici o rușine I

Și iată-l pe el în divorț. Motive ? Se pot 
inventa, dacă nu se găsesc. (La aceasta 
dau din plin ajutor și unii advocați). Nu 
se dăduse hotărîrea, dar ei planificaseră

colectivele de lucru ale co
misiei, care și-au început ac
tivitatea.

(Agerpres)

Comisia de pregătire 
Congresului de înființare 

a Uniunii Naționale 
Cooperativelor Agricole 

de Producție
de pregătire a Con-Comisia 

greșului de înființare a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, constituită în 
ziua de 16 noiembrie, este for
mată din :

Alexandru Ion, brigadier zoo
tehnist la cooperativa agricolă 
Codlea, regiunea Brașov ; Ale
xandru Petre, brigadier de cîmp 
la cooperativa Dragoș Vodă, re
giunea București ; Alexe Eugen, 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii ; Argint 
Marin, prim-secretar al Comite
tului raional Urziceni al P.C.R. ; 
Bălan Gheorghe, inginer la coo
perativa agricolă Moldoveni, re
giunea Bacău ; Barbău Paul, bri
gadier la cooperativa agricolă 
Corni, regiunea Iași ; Barta An
drei, președintele cooperativei a- 
gricole Uriu, regiunea Cluj ; 
Bîrliga Mihai, președintele coo
perativei agricole Roma, regiu
nea Suceava ; Boeru Iuliana, in
giner la cooperativa agricolă din 
Vingard, regiunea Hunedoara ; 
Botușanu Nicolae prim-secretar 
al Comitetului raional Adjud al 
P.C.R. ; Bulgărea Aurel, șef ad
junct de secție la C.C. al P.C.R. ; 
Bulgaro Mircea, director general 
adjunct la Direcția Centrală de 
Statistică ; Cîrjan Maria, inginer 
la cooperativa agricolă Negru- 
Vodă, regiunea Dobrogea ; Daju 
Vasile, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional Banat ; Dobrovici Simion, 
secretar al Comitetului regional 
Galați al P.C.R. ; Duca Aurel, 
membru al C.C. al P.C.R. ; Dușa 
Victor, din Ministerul Justiției ; 
Hogea Ion, președintele coope
rativei agricole Girov, regiunea 
Bacău ; Maghiar Teodor, pre
ședintele cooperativei agricole 
Mădăraș, regiunea Crișana ; Ma
tei Ștefan, șeful secției agrare 
a C.C. al P.C.R. ; Munteanu 
Constantin, inginer horticol, coo
perativa agricolă Gherghița, re
giunea Ploiești ; Munteanu Iero-

nim, prim-secretar al Comitetu
lui raional Sighet al P.C.R. ; Mu- 
reșan Tiberiu, directorul Institu
tului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice ; Necula Gheor
ghe, prim-secretar al Comitetului 
regional București al P.C.R. ; 
Negoiță Ion, președintele coope
rativei agricole Pechea, regiunea 
Galați ; Nicolae Ion, prim-secre
tar al Comitetului raional Băi- 
lești al P.C.R ; Pakot Alexe, pre
ședintele Consiliului agricol raio
nal Tg. '' ...
brigadiei de cîmp la cooperativa 
agricolă Goicea Mare, regiunea 
Oltenia ; “ 
președinte al Consiliului 
rior al Agriculturii ; Roșea Du
mitru, președintele cooperativei 
agricole Ciorari regiunea Olte
nia; Sandu Constantin, președin
tele Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional Argeș ; 
Spătăre'u Ion, președintele coo
perativei agricole Gheorghe 
Doja, regiunea București ; Teucă 
Corneliu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stal al Planificării ; 
Truțescu Petrilian, președintele 
Consiliului agricol raional Adam
clisi. regiunea Dobrogea ; Tudo- 
se Dumitru, președintele coope
rativei agricole Stoicănești, re
giunea Argeș ; Tulpan Ion, ad
junct al ministrului finanțelor ; 
Uborny Mihai, prim-secretar al 
Comitetului raional Sf. Gheorghe 
al P.C.R. ; Uibaru Viorel, pre
ședintele cooperativei agricole 
Lenauheim, regiunea “ 
Vîlcu Vasile, membru supleant 
al Comitetului Executiv ’ 
al P.C.R. ; Voinea Marin, pre
ședintele cooperativei agricole 
Cioranii de Jos, regiunea Ploiești; 
Vrejbă Sergiu, vicepreședinte al 
Băncii Naționale ; Wagner Wil- 
helm președintele cooperativei 
agricole Homorod, regiunea Bra
șov ; Wilany Ștefan, președintele 
cooperativei agricole Petrești, re
giunea Maramureș.

Mureș ; Pîrgu Florea,

Popescu Barbu, vice- 
Supe-

Banat ;

al C.C.

I

ìn hala de tabricare a anvelopelor cu proiile not de la Fa
brica de anvelope Victoria Florești
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SPORT
Cupa Cupelor

Știința Cluj-Atletico Madrid
• Astăzi la Cluj, în cadrul optimilor de finală 

ale competiției de fotbal dotată cu „Cupa Cupelor", 
se dispută prima întîlnire dintre echipele Știința Cluj 
și Atletico Madrid. Fotbaliștii spanioli au sosit marți 
dimineață la Cluj, dar au renunțat la obișnuitul 
antrenament de acomodare deoarece terenul de joc 
este moale în urma ninsorii căzute în ultimele 48 de 
ore.

Evoluția renumitei echipe spaniole, care' cuprinde
6 jucători internaționali este așteptată cu mare interes de amatorii 
de sport clujeni. Deși timpul este foarte friguros și încă mai fulguia 
marți dimineața toate biletele de intrare s-au epuizat. Se așteaptă 
să asiste aproape 30 000 de spectatori.

Antrenorii celor două echipe au anunțat următoarele formații : 
Știința Cluj : Ringheanu, Marcu, Neșu, Giăjdeanu, Cîmpeanu, Geor
gescu (Al. Vasile), Tegan, Szabo. Ivansuc, Adam, Suciu.

Atletico Madrid : Madynabeita, Collo, Griffs, Rivilla, Ruiz-Sosa, 
Glaria, Ufarte, Adelardo, Mendoza, Luiz. Collar.

Meciul va începe la ora 14,15 și va fi arbitrat 
Obtulovici. Desfășurarea 
televiziune.

partidei

Capitală
20 și 21

• Sala Floreasca din 
va găzdui în zilele.de 19, 
noiembrie întrecerile din cadrul 
„Cupei orașului București" la 
handbal. Participă echipele mascu
line reprezentative ale orașelor 
Belgrad, Budapesta și București (cu 
două echipe).

Programul întrecerilor pe zile 
este următorul : Vineri — București 
— București Tineret, Belgrad — 
Budapesta ;; sîmbătă : București Ti
neret — Belgrad ; București — 
Budapesta ; duminică București

de cehoslovacul 
va fi transmisă integral la radio și

tineret — Budapesta. București — 
Belgrad.

în toate cele trei zile jocurile 
vor începe la ora 18,15.

® Sîmbâtă și duminică cu înce
pere de Ia ora 17,00 se va desfă
șura în sala Dinamo din Capitală 
întîlnirea internațională de gimnas
tică (masculin și feminin) dintre 
reprezentativele României și Fran-

(Aqerpres)

Blocuri noi intr-unui din cartierele Slatinei
Foto: I. BODE A

■■■MMI

CINEMATOGRAFÉ
DE-AȘ FI... HARAP ALB — 

rulează la Patria (orele 9,45: 
12, 14,15-, 16,30; 18,45: 21).

BOCCELUȚA
rulează la Sala Palatului Re
publicii Socialiste România 
(orele 17 și 20), Festival (o- 
rele 8,30: 11; 13,15: 15,45;
18.15, 20,45). Excelsior (ore
le 9,30; 12; 14,15; 16,30:
18,45; 21).

duminica la new york 
rulează la Republica (orele : 
8.30; 10,30; 12,45; 14,15:
16.45: 19: 21,15). București
(orele 9.15; 11,30; 13,45;
16,30: 18,45 : 21), Melodia (o- 
rele 8,30; 11; 13,30: 16; 18.30; 
21), Tomis (orele 8,30 ; 
10,30: 12,45 ; 14,45 : 16,45:
19; 21,15).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE

rulează la Capitol (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Floreasca (orele 10, 12: 15: 
17,30; 20) Modern (orele 9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Feroviar (orele 9: 11.30; 14; 
16,30: 19, 21,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Luceafărul (orele
9.15, 11,30: 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Grivița (orele 10 : 
12.30; 15.30: 18; 20,30).

TAXIUL MORȚII
rulează la Lumina (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30: 20.30).

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Central (orele 9: 
11,15; 13,30, 16: 18,30 ; 21),
Miorița (orele 10, 12,30 15.30; 
18, 20.30).

JUDEX
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30, 17.45, 20).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Arta (orele 8,45; 
11: 13,15: 15.30: 18: 20.30).

UNCHIUL MEU
rulează la Flacăra (orele 10; 
15.30, 18: 20.30).

VINE PRIMĂVARA — MA
SURILE TIMPULUI — Sport 
nr. 5

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

MARILYN - cinemascop — 
Au fost salvați

rulează la Ciulești (orele 
15.30: 18; 20.30).

CINEVA ACOT.O SUS. MĂ 
IUEESTE — Știați că...

rulează la Cultural (orele 10: 
12.30: 15.30: 18: 20,30). Pacea 
forele 16, 18,15: 20,30)

VESELIE LA ACAPTTLCO — 
Intermediarul cu aripi

rulează la Dacia (orele 9,30 
14 în continuare: 16,15: 18,30; 
21).

CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop —

rulează la Crîngași (orele 16;
18.15, 20.30).

LA ORA 5 DUPA-AMIAZA 
rulează la Cosmos (orele 16? 
18? 20).

FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45: 16: 18,15 : 20,30 : pro
gram pentru copii — ora 10).

DULCEA PASARE A TINE
REȚII — cinemascop — So
clul

rulează la Unirea (orele 10,30; 
16: 18,15 : 20,30).

AH. EVA !
rulează la Vitan (orele 14,30; 
16.30; 18,30: 20,30).

MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop — Fotbaliștii — 
Nu uitați copilăria

rulează la Munca (orele 9,30; 
11,30: 14, 16,15; 18,30; 20.45).

RUNDA 6 — suită bănățeană 
rulează la Popular (orele 16: 
18,15: 20,30).

SAMBA — în completare A 
cui e vina?

rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

CĂLĂTORIE IN JURUL PĂ
MÎNTULUI — Ceramica din 
Oboga

rulează la Volga (orele 9.45;
12, 14.15; 16,30: 18.45: 21).

SPĂRGĂTORUL — cinema
scop — Pionieria nr. 5/1965 

rulează la Colentina (orele 
10: 15, 17,30: 20).

PĂCAT DE BENZINA — In 
completare în numele celor 
vii

rulează la Rahova (orele 16: 
18,15: 20,30), Cotroceni (ore
le 14: 16,15: 18,30: 20,45 — 
completare Compozitorul A- 
ram Haciaturian).

WINNETOU — cinemascop —
rulează la Progresul (orele 
15: 17; 19: 21).

CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop —

rulează la Flamură (orele 9 , 
12.30; 16,15. 20).

HOȚUL DE PIERSICI — Fata 
de pe Someș

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20.30).

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET — Prima zi

rulează la Ferentari (orele 
10, 15.30; 18; 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează la Victoria (orele 10: 
12: 14; 16; 18,15: 20.30).

AGENTUL DE LEGĂTURA
rulează la Union (orele 15, 
17, 19, 21).

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE? — cine
mascop —

rulează la Bucegi (orele 10; 
12.30: 15; 17,45; 20,30), Viito
rul fotele 14,45; 17,30: 20,15).

CĂPITANUL ZERO
rulează la Buzești (orele 9,30;
11,30; 15,45: 18,15: 20.30).

Cocteil in cinstea delegației F.N.E.
din Vietnamul de suî

Marți seara, Liga română 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa a oferit în cin
stea delegației F.N.E. din 
Vietnamul de sud, un cocteil.

Au participat : Constantin 
Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu 
și Eduard Mezincescu, ad- 
juncți ai ministrului afaceri
lor externe, membri ai condu

cerii Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și 
Africa, Comitetului național 
pentru apărarea păcii și ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, academi
cieni și alți oameni de cul
tură.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

întoarcerea din U. R. S. S.
a delegației ARLUb

DIN PAG, I
deja nunta (3 octombrie) trimiseseră și in
vitațiile. Numai că tribunalul n-a fost de 
aceeași părere, nu s-a grăbit să-l scape pe 
„mire“ de vechile sale obligații. Nunta s-a 
amînat pentru 17 octombrie. Iar zile de aș
teptare.

Ce chin pe un bărbat de 30 de ani, că
sătorit de 7 ani, cu copil de 5 ani, că nu 
i se dă posibilitatea să-și pună mai repede 
floarea albă de ginerică !

Dar ce chin, mai ales, pe tînăra învăță
toare care, pentru ca să joace un „dans al 
miresei“ — s-a vîrît pînă la gît într-o 
treabă atît de urîtă 1

Și încă problema nu s-a terminat, nunta 
n-a avut loc nici la 17 octombrie, tot afu
risitul de divorț, dar mai ales faptul că 
există o fetiță de 5 ani, care, cînd spune 
tată, cheamă un anumit nume, toate aceste 
„amănunte“ stau în cale, îi ține 
„încurcați“...

Frivindu-l pe el te întrebi: ce-a vrut 
omul acesta in viață ?, Ce personalitate 
are ? De ce s-a grăbit să se căsătorească 
dacă nu era sigur pe sentimentele sale ? 
Te uiți la viitorul „ginere" și ți-e milă de 
numele de bărbat...

Dar ea ? Ce fel de fericire își clădește 
ea? E vorba de o dragoste ? Poate. Poate 
că între logodnicul ei și soția lui să fi existat 
unele neînțelegeri. Soții se mai ceartă. Dar 
dacă nu există cineva care să-l influențeze 
pe unul în rău, unul care sub pretextul 
propriei fericiri să aducă între ei neome
nia lui, lucrurile se refac, normal. Or, 
ceea ce crispează, ceea ce surprinde în 
acest caz este tocmai faptul că această 
tînără de 24 de ani a vegheat cu strășnicie, 
cu abilitate ca soții să nu se mai împace.

Cît umanism a fost în purtarea învăță
toarei din articolul publicat, cît umanism 
a fost în purtarea unei muncitoare (din- 
tr-un alt articol al dumneavoastră), care 
a renunțat la dragostea ei ca să nu distrugă 
o familie. Și cită lipsă de umanitate în 
atitudinea acestei fete care, pe ascuns, a 
pregătit o „floare de ginerică“ s-o pună pe 
reverul unui bărbat care este soț și tată...

Activitatea 
organizației U. T. C. 

și cerințele 
producției

Cei aproape 400 de delegați 
și invitați, au discutat amănunțit, 
cu răspundere despre datoria lor 
de a contribui cu toate forțele 
la obiectivul principal al între
gului colectiv al uzinei : îmbună
tățirea continuă a calității trac
torului românesc. „In momentul 
de față, spunea tovarășul Vasile 
Sechel, directorul tehnic al uzi
nei, construim 5 tipuri de trac
toare. Sarcinile ce izvorăsc din 
documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. prevăd că în 
cincinalul v" r vom construi 
încă 6 tipu. mii pe care i-am 
parcurs au însemnat ani de ex
periență care se materializează 
în tractoarele pe care le-am fău
rit, apreciate pentru calitatea și 
performanțele lor în țară și 
peste hotare. Să folosim toată 
capacitatea noastră de muncă 
pentru a realiza tractoare de ca
litate și mai bună“.

Criteriul calității a fost pre
zentat în strînsă legătură cu alți 
factori: disciplina în producție, 
cerințele de a deveni specialist în 
meserie. Anghel Rădulescu, sudor 
în secția prese, Paul Madic, in
giner la oțelărie, montorul Ioan 
Covaci, de la secția montaj, Tu- 
dorache Țițeica de la motor, 
Const. Șuhani, de la oțelărie, 
Victor Șerbănescv, secretarul 
organizației de partid din secția 
axe și pinioane, ca și alți parti- 
cipanți la conferință, s-au referit 
în cuvîntul lor la faptul că or
ganizațiile U.T.C. din secțiile în 
care lucrează, trebuie să acorde

mai multă atenție sprijinirii tine
rilor care mai sînt certați cu 
disciplina muncii, întîrzie sau 
lipsesc nemotivat de la lucru 
sau se învoiesc.

Altă latură a problemei în 
discuție este și disciplina tehno
logică. Unii tineri nu respectă 
întotdeauna tehnologia de fabri
cație pe faze de operații. Ase
menea cazuri s-au întîlnit și se 
mai întîlnesc încă la turnătorie, 
oțelărie, forje, motor. Ele se 
răsfrîng în realizarea unor piese 
de proastă calitate, într-un pro
cent ridicat de rebuturi. In con
ferință a fost criticat faptul că 
în aceste secții organizațiile 
U.T.C. nu au supus dezbaterii 
colective asemenea atitudini. De 
aceea, problema căreia orga
nizațiile U.T.C. — așa cum s-a 
relevat în conferință — vor tre
bui să-i acorde o atenție spo
rită, concentrând asupra ei în 
perioada care urmează, toate e- 
forturile, mijloacele cele mai efi
ciente, trebuie să fie tocmai dez
voltarea la tineri a răspunderii 
personale pentru calitatea piese
lor executate. Rolul organizațiilor 
U.T.C. este acela de a crea un 
asemenea climat îneît orice ma
nifestare înapoiată, orice abatere 
de la disciplină să se lovească 
de atitudinea combativă a între
gului colectiv. Acela care săvîr- 
șește o abatere să-și dea seama 
că așa cum colectivul nu face 
nici un rabat la calitatea trac
torului tot așa nu poate să 
facă rabat nici la calitatea mun
cii lui. „Calitatea produsului 
nostru — spunea în conferință 
tov. ing. Simion Săpunaru, șe
ful secției șasiu — are două as
pecte : primul ține de construc
ția și tehnologia tractorului și 
s-a dovedit că e bine conceput 
și construit solid — și al doilea 
aspect, care ține exclusiv de 
execuția ireproșabilă a părților 
componente, a pieselor și repe

relor. Tocmai în această direc
ție așteptăm mai mult ajutor din 
partea organizațiilor U.T.C. în
deosebi în ceea ce privește for
marea și stimularea unei opinii 
de masă pentru o execuție ire
proșabilă a pieselor: tînărul să 
fie conștient de importanța pie
sei executate de el în ansamblul 
montajului, să știe cîte neajunsuri 
pricinuiește piesa prost executa
tă. Și nu e suficient că vrei, ci 
să și știi ce-ți cere documentația 
tehnică".

în acest sens, conferința a re
levat o serie de metode și mij
loace, unele probate de expe
riență, altele mai noi, dar care 
vor duce fără îndoială la îmbu
nătățirea calității muncii tineri
lor.

In realizarea unor tractoare 
cu performanțe tehnice superi
oare, ca o coordonată obligato
rie intră ridicarea necontenită a 
calificării profesionale, speciali
zarea, care presupune însuși
rea de către toți tinerii a 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane în do
meniul construcțiilor de tractoa
re. Mulți vorbitori, printre care 
și controlorul Florea Angelescu 
de la secția axe și pinioane, in
ginerul Sorin Mezedi de la tur
nătorie, strungarul Gheorghe Pe
tre de la mecanic șef, inginerul 
Gheorghe Rusu de la serviciul 
studii și alții au vorbit despre 
această problemă. Organizația 
U.T.C. a uzinei a situat în cen
trul preocupărilor sale activitatea 
pentru mobilizarea tinerilor la 
diferitele forme de ridicare a 
calificării. Un Ioc însemnat l-au 
ocupat cele 120 de cercuri de 
ridicare a calificării în care au 
fost cuprinși 1760 de tineri. 
Pentru a acorda un sprijin com
petent tinerilor în acțiunea de 
ridicare a calificării lor profesio
nale, în secțiile uzinei au fost 
alcătuite comisii fo-mate din in-

Delegația A.R.L.U.S. condusă 
de Vasile Daju, membru al Con- 

! siliului de Stat, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Banat, care 
la invitația Asociației de priete
nie sovieto-române, a participat 
la manifestările prilejuite de cea 
de-a 48-a aniversare a Marii Re
voluții socialiste din octombrie, 
s-a înapoiat marți în Capitală. 
Din delegație au făcut parte ar
tistul poporului Costache Anto- 
niu, rectorul Institutului de artă 

gineri și tehnicieni. Comisiile 
acestea au urmărit modul cum 
își însușesc tinerii noile noțiuni 
tehnice, cum sînt ele aplicate în 
practică. La solicitarea comite
telor U.T.C., comisiile, ținînd 
seama de nevoile tinerilor au ur
mărit ca lecțiile să răspundă 
prin conținutul lor cerințelor 
producției, să fie stabilite te
matici diferențiate, după nive
lul de pregătire al tinerilor, a- 
dînc ancorate în problemele 
tehnice specifice fiecărei secții. 
La propunerea tinerilor, în sec
ția turnătorie s-a introdus în 
programă o asemenea temă: 
„Cauzele rebuturilor și căile de 
eliminare“, iar la secția motor 
lecții privind cunoașterea noilor 
linii și a secțiilor automate in
troduse. Acestea au decis ca
racterul interesant al lecțiilor, e- 
ficiența lor.

Organizațiile U.T.C. au pro
pus conducerilor tehnico-admi- 
nistrative din secții, comitetelor 
sindicale, organizarea unor re
cenzii și simpozioane, amenaja
rea unor vitrine cu noutățile teh
nice etc. In același timp Comi
tetele U.T.C., după ce fiecare 
utecist a fost ajutat să-și 
formeze o bibliotecă tehnică 
personală, a fost solicitat să facă 
aprecieri singur asupra consecin
țelor practice pe care le-au avut 
lectura și participarea lui la di
ferite forme de îmbogățire a cu
noștințelor profesionale. Adesea 
asemenea activități formează o- 
biectul unor adunări generale.

Discuțiile, darea de seamă ca 
și planul de măsuri aprobat de 
conferință pledează pentru un 
conținut și mai bogat al întregii 
activități a organizației U.T.C. 
din uzină, îndreptat spre acele 
obiective concrete care răspund 
în cel mai înalt grad cerințelor 
producției și ale vieții tinerilor.

teatrală și cinematografică „I.
L. Caragiale“, Ana Boghină, 
Erou al Muncii Socialiste, An
drei Halmaghi, directorul Ate
lierelor de reparat material ru
lant „16 Februarie“ din Cluj, 
Mihai Ispas, directorul Casei 
prietenie româno-sovietice, Ion 
Crișan, țăran cooperator din co
muna Copăceni, raionul Turda.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Marin Flo
rea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai
M. A.E. și membri ai Consiliului 
General A.R.L.U.S.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

★
La aeroportul Seremetievo, 

delegația a fost condusă de Ana 
Țukanova și Feodor Gorskov, vi
cepreședinți ai Asociației de Pri
etenie sovieto-române, de acti
viști ai Asociației, precum și de 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții 
moscovite, membre colective ale 
Asociației de Prietenie sovieto- 
române.

Au fost prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai Ambasadei Re
publicii Socialiste România la 
Moscova.

(Agerpres)

NICOLAE BARBU

Colectivul redacțional al 
ziarului „Scînteia tineretului“, 
anunță cu adîncă durere înce
tarea din viață, in plină tine
rețe, în urma unui accident, 
a tovarășului Nicolae Barbu, 
membru al Partidului Comu
nist Român, ziarist cu o înde
lungată activitate în presa de 
tineret.

Tînăr ziarist comunist, el a 
muncit neobosit, punîndu-și 
scrisul în slujba procesului de 
educație comunistă a tinerilor 
din patria noastră.

în amintirea noastră va ră- 
mîne imaginea omului modest 
și perseverent, imaginea ne- 
ștearsă a unui tovarăș apro
piat, a unui ziarist comunist 
îndrăgostit de munca sa.

Colectivul redacției 
„SCÎNTEIA TINERETULUI“

zilele.de


Vizita tovarășului
Congresul tineretului 

din Hanoi

Ion Gheorghe Maurer in Austria
(Urmare din pag. I)

în după-amiaza aceleiași 
zile, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și persoanele care 
îl însoțesc au făcut o vizită 
cancelarului federal, Josef 
Klaus. Cu prilejul întîlnirii, 
cancelarul s-a întreținut cor
dial cu oaspeții români.

De asemenea, oaspeții ro
mâni au făcut o vizită vice
cancelarului federal, Bruno 
Pittermann, precum și minis
trului federal al afacerilor 
externe. Bruno Kreisky. Mi
nistrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, a vizitat pe 
ministrul federal al comerțu
lui și reconstrucției, Fritz 
Bock.

Marți seara, cancelarul fe
deral, Josef Klaus, a oferit în 
numele guvernului, în saloa
nele cancelariei din Ballhaus- 
platz, un dineu.

Au luat parte membri ai 
guvernului austriac 
persoane oficiale.

Cancelarul federal 
Klaus și președintele 
liului de Miniștri, Ion 
ghe Maurer, 
turi.

și alte

Josef 
Consi- 
Gheor- 

au rostit toas-

Toastul cancelarului

Ambeie noastre țări — a 
spus vorbitorul — au suferit 
foarte mult în urma ultimului 
război. Amenințarea omenirii 
de către forța distrugătoare a 
armelor moderne a crescut 
neînchipuit de mult. Acest 
fiapt ne obligă să ne gîndim 
la mijloacele și căile care fac 
posibilă destinderea între po
poare. De aceea, noi căutăm 
contacte, de aceea noi salu
tăm discuția, de aceea noi 
credem că această întîlnire 
este de mare folos pentru sta
tele noastre.

între România și Austria 
există multe puncte de con
tact, a spus în continuare vor
bitorul.

Putem consemna și pe tă- 
rîm economic o dezvoltare 
mulțumitoare a schimbului 
nostru de mărfuri.

în cursul ultimilor 7 ani, 
acesta s-a lărgit valoric cu 
peste 350 la sută. Dsa. și-a ex
primat satisfacția pentru fap
tul că, cu ocazia vizitei, vor fi 
semnate atît noul acord co
mercial, cît și acordul de asis
tență juridică.

în încheiere, vorbitorul a 
urat încă o dată oaspeților 
români un cordial bun venit 
In Austria și i-a asigurat că 
privește cu mare încredere 
convorbirile cu delegația ro
mână.

tria, prin tezaurul vechii sala 
civilizații și culturi, îmbogățit 
continuu de realizările pre
zentului, joacă un rol emi
nent, reprezintă un teren fer
til pentru continua diversifi
care și extindere a raporturi
lor româno-austriece. Vechi 
legături economice și cultura
le, facilitate de apropierea 
geografică, de căile de comu
nicație lesnicioase, își găsesc 
astfel noi posibilități de va
lorificare.

Relațiile româno-austriece 
— a spus vorbitorul — se 
dezvoltă pe

în capitala R.D. Vietnam a a- 
vut Ioc Congresul. tineretului din 
instituțiile centrale. Luînd cuvîn
tul la Congres, președintele Ho 
Și Min a felicitat tineretul nord- 
vietnamez pentru realizările lui în 
producție și pentru succesele în 
lupta împotriva agresiunii ameri
cane, chemîndu-1 să intensifice 
mișcarea de întreceri. Președinte
le a salutat victoriile forțelor pa
triotice și ale poporului din Vietna
mul de sud. Premierul Fam Van 
Dong a subliniat în cuvîntul său 
sprijinul acordat de popoarele din 
țările socialiste și de popoarele 
din întreaga lume luptei poporului 
vietnamez«

Lucrările

federal al Austriei
După ce a salutat pe pre

ședintele 
niștri al 
România 
însoțesc, 
lui federal și al său personal, 
dr. Josef Klaus a spus : „Vi
zita dv., d-le președinte al 
Consiliului de Miniștri, consti
tuie cea 
festare 
române, 
de mult 
ani.

Desigur, între Austria și 
România, între Viena și Bucu
rești, au existat mereu relații 
foarte prietenești. Dar evolu
ția politică generală în anii 
postbelici a întrerupt tempo
rar contactul între cele două 
popoare ale noastre. Profun
dele schimbări care au surve
nit în Europa după cel de-al 
doilea război mondial, au avut 
ca urmare faptul că în țările 
noastre astăzi există orînduiri 
sociale diferite. în cursul ulti
milor ani, pe baza principiu
lui neamestecului în treburile 
interne ale celeilalte țări a 
fost realizată o normalizare a 
relațiilor noastre. La guver
nul dv. noi am găsit o înțe
legere prietenească. Vizita dv., 
d-le președinte al Consiliului 
de Miniștri, arată că eforturile 
guvernelor din ambele noas
tre țări au fost încununate de 
succes. Vorbitorul a arătat în 
continuare că celor două po
poare le este comună înainte 
de toate, grija pentru menți
nerea păcii mondiale. Austria, 
care nu aparține 
bloc 
să-și 
față de toate țările, 
să-și modeleze politica în așa 
fel îneît ea să poată fi consi
derată de către vecinii săi, în
totdeauna, ca o contribuție la 
asigurarea păcii.

Toastul președintelui
Consiliului de Mi- 

Republicii Socialiste 
și persoanele care îl 
în numele guvernu-

mai evidentă mani- 
a relațiilor austro
care s-au adîncit atît 

în cursul ultimilor

nici unui 
militar și care dorește 

păstreze independența 
ar dori

Consiliului de MinistriJ

al Republicii

După ce a mulțumit cordial 
pentru urările, sentimentele 
prietenești și înaltele apre
cieri pe care cancelarul fede
ral al Austriei le-a exprimat 
la adresa poporului român și 
guvernului său, Ion Gheor
ghe Maurer a spus : Vizita 
noastră în Austria izvorăș
te din convingerea comună 
a guvernelor român și austriac 
că este în interesul popoare
lor noastre să întărim necon
tenit relațiile de colaborare 
prietenească statornicite între 
România și Austria. Noi consi
derăm că progresele acestor 
relații se întemeiază pe pre
mise sigure.

Procesul continuu de dez
voltare economică și cultura
lă a României creează mereu 
noi posibilități și în același 
timp noi necesități pentru 
participare cît mai activă și 
mai eficace a țării noastre la 
circuitul internațional al va
lorilor spirituale și materiale, 
factor important al păcii și 
progresului tuturor popoare
lor.

Acest circuit, în care Aus-

baza solidă a 
principiilor suveranității și 

a 
egalității în drepturi, a nea
mestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, 
însemnătatea acestor princi
pii este subliniată, după pă
rerea noastră, de faptul că 
tocmai nerespectarea și chiar 
încălcarea lor directă, nega
rea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, stau la origi
nea principalelor focare de 
încordare oare există azi în 
lume. Guvernul român consi
deră că asigurarea acestui 
drept constituie o cerință 
fundamentală a epocii noas
tre, singura cale pentru men
ținerea și consolidarea păcii. 

Subliniind că pacea și secu
ritatea internațională repre
zintă fără îndoială năzuința 
arzătoare a tuturor popoare
lor, vorbitorul a spus în con
tinuare : Calea către înfăptui
rea ei nu este ușoară și im
pune răspunderi sporite tutu
ror statelor și guvernelor. Din 
acest punct de vedere, Româ
nia pornește, în activitatea sa 
externă, de la ideea că fiecare 
țară mare sau mică are de 
adus o contribuție. O ase
menea contribuție reprezintă, 
după părerea noastră, dezvol
tarea unor relații normale, 
prietenești, de colaborare în
tre state. Cred de aceea că 
veți fi de acord cu mine că 
progresul cooperării dintre 
România și Austria, servind 
interesele popoarelor noastre, 
constituie totodată un aport 
la cauza bunei înțelegeri în 
Europa și în lume.

★

în continuare, în saloanele 
cancelariei federale a avut 
loc o recepție în cinstea Pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
oferită, In numele guvernului, 
de cancelarul federal. Din 
partea română au participat 
persoanele care însoțesc pe 
premierul român și membri 
ai ambasadei Republicii So
cialiste România în Austria.

Din partea austriacă au 
luat parte personalități de 
frunte ale vieții publice din 
Austria. Au fost prezenți 
membri ai corpului diploma
tic acreditați Ia Viena.

independenței nationale,

YORK 16 — Trimisul
Agerpres, Nicolae lo- 
transmite : Adunarea

A

In trecere prin R. P. Ungară

d€ï

BUDAPESTA 16. — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite :

în drum spre Viena, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe MaUrer, a trecut, 
prin Republica Populară Unga
ră. La punctul de frontieră Lo- 
koshaza, în întîmpinarea înalți- 
lor oaspeți români a sosit! Erdelyi 
Karoly, adjunct al ministrului de 
de externe al R. P. Ungare, pre
cum și reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

La gara Keleti din Budapesta, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer

și persoanele care-1 însoțesc au 
fost întîmpinați de Antal Apro, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Peter 
Janos, ministrul afacerilor exter
ne, dr. Gyorgy Csanâdi, ministrul 
transporturilor și telecomunicații
lor, și de alte persoane oficiale.

De asemenea, au fost de față 
membri ai Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Budapesta.

în drum spre Austria, înalții 
oaspeți au fost însoțiți pe teri
toriul ungar de M. Roșianu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

• VICTOR Ionescu, președintele Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste România, care, la invi
tația Camerei de Comerț din Londra a făcut o vizi
tă în Anglia, a avut întîlniri cu lordul Vorulam, 
președintele Camerei de Comerț, și cu alți membri 
ai conducerii acesteia, precum și cu conducători ai 
unor firme industriale și comerciale britanice. în 
cadrul unei întruniri a Secției române a Camerei de 
Comerț din Londra, din care fac parte — ca mem
bri — circa 800 de firme, Victor Ionescu a făcut o 
expunere despre desfășurarea relațiilor comerciale 
internaționale ale țării noastre, referindu-se, tot
odată, la posibilitățile de dezvoltare a schimburilor 
comerciale româno-britanice. El a avut, de aseme
nea, o întîlnire la Camera Comunelor cu grupul 
parlamentar pentru dezvoltarea relațiilor comercia
le Est-Vest, cu care prilej au fost discutate diver
se aspecte ale relațiilor comerciale romârio-brita. 
nice.

• MINISTRUL de externe danez. Per Haekkerup, 
a declarat luni lă Washington că țara sa nu va 
participa la preconizatul comitet nuclear al miniștri
lor apărării ai N.A.T-.O., dacă mandatul lui va con
traveni actualei politici nucleare a Danemarcei. 
După o întrevedere pe care a avut-o în aceeași zi 
cu subsecretarul de stat George Ball, Haekkerup a. 
precizat ziariștilor că Danemarca nu-și va schimba 
poziția împotriva prezenței armelor nucleare ale 
N.A.T.O. pe teritoriul său.

• A FOST lansată o nouă stație interplanetară 
sovietică In direcția planetei Venus, anunță agenția 
TASS.

Schema plasării stație! automate „Venus-3“ pe o 
orbită heliocentrică este similară cu cea a plasării 
stației „Venus-2“ lansată la. 12 noiembrie.

Stația automată „Venus-3” cîntărește 960 kilo« 
grame.

® GUVERNUL Stephanopoulos a trecut prima în
cercare serioasă de la venirea sa la putere. Luni 
noaptea, Papaspiru, candidatul grupului parlamen
tar guvernamental la președinția parlamentului, 
obținut 149 voturi, față de 143 de voturi care 
revenit concurentului său E. Bakladzis. candidat 
Uniunii de centru.

După vot, premierul Stephanopoulos a declarat 
guvernul a ieșit întărit, în timp ce cadrele condu
cătoare ale centrului au relevat că în esență forțele 
rămîn neschimbate. Deci, îndelungata luptă de cu
lise a taberelor politice pentru a atrage noi adepți 
nu a dat rezultate.

NEW 
special 
nescu, 
Generală s-a întrunit marți di
mineața pentru a continua dez
baterile în problema restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. O dată cu 
intervențiile de mărfi diminea
ța ale reprezentanților Coastei 
de Fildeș și Mauritaniei 
încheiat discuțiile 
participanta Ia ședința 
ră concentrîndu-și apoi 
asupra a două proiecte 
zoluție, prezentate cu o 
urmă — unul de procedură, iar 
altul privind îondul problemei. 
Primul proiect elaborat de Sta
tele Unite împreună cu alte 
nouă țări, care sprijină poziția 
acesteia fată de problema în 
discuție, cere să se considere 
în continuare valabilă hotări- 
rea adoptată de Adunarea Ge
nerală in 1961, care prevede ca

s-au 
generale, 

plena- 
atenția 
de re- 
zi in

I

IN ZONA platourilor înalte din Vietnamul de 
și în regiunea Piei Me, în apropierea frontie-

hot
N. U.

Vietnamul de sud Conferința
problema reprezentării Ghlnei 
să fie soluționată pe baza unei 
majorități de două treimi din 
voturi.

Grupul țărilor care au propus 
înscrierea acestui punct pe or
dinea de zi, printre care se află 
și România, a prezentat un pro
iect de rezoluție în care se ce
re ca „în conformitate cu re
comandarea conferinței șefilor 
de state și guverne ai țărilor 
nealiniate, ținută la Cairo între 
5 și 10 octombrie 1964, să se 
restabilească toate drepturile 
R. P. Chineze și să se recunoas
că reprezentanta acestui gu
vern ca singurii reprezentanți 
legali ai Chinei la Națiunile 
Unite" și în consecință „să fie 
excluși imediat reprezentanții 
ciankaișiști", care ocupă în 
mod ilegal locul Chinei la Na
țiunile Unite și în organismele 
sale.

vedere din portul Odesa

sud
rei cambodgiene s-au desfășurat în ultimele trei zile 
lupte deosebit de violente între trupele americano- 
saigoneze și forțele Frontului Național de Eliberare. 
Noua bătălie de Ia Piei Me, scria agenția France 
Presse, se caracterizează prin folosirea de către a- 
mericani a unor arme puternice de foc. In diferite 
puncte de contact dintre cele două părți, trupele au 
ajuns să lupte și la baionetă. In ciuda intensificării 
acțiunilor ofensive ale forțelor americane, patrioții 
sud-vietnamezi continuă să provoace pierderi grele 
inamicului. In apropierea bazei de la Da Nang, pe 
una din liniile de cale ferată, un convoi feroviar 
a fost aruncat în aer de minele plantate de patrioți. 
La Piei Me forțe ale Frontului Național de Elibe
rare au atacat în repetate rînduri pozițiile primei 
divizii aeropurtate americane. Luptele au durat 
pînă în dimineața zilei de marți.

*
ZIARELE americane publică amănunte în le

gătură cu sporirea efectivului forțelor americane din 
Vietnamul de sud, hotărîtă Ia consfătuirea pe care 
a avut-o președintele Johnson săptămînă trecută cu 
principalii săi consilieri diplomatici și militari. In
tr-o declarație făcută după această consfătuire, mi
nistrul apărării, Robert McNamara, a refuzat să 
facă precizări în legătură cu sporirea forțelor ame
ricane, dar revista „Time” scrie în ultimul său 
număr că pînă la sfîrșitul anului în Vietnamul de 
sud vor fi 200 000 de soldați și ofițeri nord-ameri- 
cani față de 160 000 cît se găsesc în prezent, po
trivit datelor oficiale. Aceeași revistă apreciază că 
în primăvara anului viitor numărul militarilor ame
ricani din Vietnamul de sud va atinge 250 000.

★
PREȘEDINTELE Prezidiului Comitetului 

al Frontului Național de Eliberare 
Vietnamul de sud, Nguyen Huu Tho. a 
dat ziarului japonez „Asahi” un interviu 
în care s-a referit la lupta poporului 
vietnamez împotriva intervenției străine. El a 
subliniat că „scopul luptei noastre este de a în- 
fringe imperialismul american, de a elibera Vietna
mul de sud și de a obține independența, democra
ția, pacea, neutralitatea șl unificarea patriei”. Ca 
o condiție principală a obținerii păcii în Vietnamul 
de sud, a precizat el, este necesar ca S.U.A. să în
ceteze războiul agresiv, să fie respectate acordurile 
de la Geneva din 1954, să fie lichidate bazele mili
tare americane de pe teritoriul sud-vietnamez și 
să fie retrase toate forțele militare americane cît 
și ale sateliților lor din Vietnamul de sud.

Cen- 
dfn 

acor-

IARĂȘI
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Criza de guvern de la 
Leopoldville, interveni
tă la 14 noiembrie cînd 
parlamentul a refuzat să 
acorde vot de încredere 
guvernului prezidat de 
Evariste Kimba'a fost 
temporar rezolvată. Du
pă consultările de 
luni cu liderii principa
lelor grupări politice, 
anunță postul de radio 
Leopoldville, președin
tele Kasavubu l-a însăr
cinat din nou pe Kim
ba cu formarea unui 
nou guvern. Kimba, re
latează agenția Reuter, 
a acceptat propunerea 
președintelui fără să fa
că însă cunoscută data 
la care va anunța com
ponența viitorului gu
vern. De altfel, 
cercurile politice

în 
. s® 

acreditează ideea că 
președintele Kasavubu 
nu are nici un motiv să

forțeze lucrurile în 
această direcție. Actua
la sesiune a parlamen
tului congolez își în
cheie lucrările la 6 de
cembrie. Dacă pînă la 
această dată parlamen
tul nu va acorda vot de 
încredere noului guvern 
prezentat de Evariste 
Kimba atunci președin
tele Kasavubu va dizol
va parlamentul și va 
desemna un nou prim- 
ministru în atribuțiile 
căruia va intra și pregă
tirea alegerilor prezi
dențiale.

Observatorii politici 
din Leopoldville remar
că, pe de altă parte, 
faptul că fostul premier 
Chombe nu a renunțat 
la ideea de a-și depune 
candidatura în alegeri 
pentru postul de pre
ședinte al țării.

|D
Ju

conomiștii ameri
cani sînt îngrijorați 
deoarece ultimele 
date statistice refe
ritoare la economia 
Statelor Unite co
respund aproxima
tiv celor înregistra
te în perioada răz- 

Coreea“ — scria re-

j Criza rhodesiana’ Tulburări la Salisbury
După cinci zile de calm aparent, in ca

pitala Rhodesiei de sud au izbucnit luni 
după amiază tulburări serioase. Grupuri 
de africani din cartierul Hlghfields au 
participat la o demonstrație împotriva 
hotărîrii lui Smith de a proclama inde
pendența în condițiile cînd populația 
băștinașă este privată de drepturile po
litice elementare.

Magazinele au fost închise, iar 
circulația s-a întrerupt total. Un 
mare număr de liceeni au fost 
sechestrați în școli pentru a nu 
ieși în stradă. Agenția France 
Presse apreciază 
pot lua proporții.

Intr-Un discurs 
premierul rasist a 
ției, armatei și

că tulburările

radiodifuzat, 
adresat poli- 
funcționarilor

apelul de a „nu da crezare zvo
nurilor că în țară ar mai exista 
un alt guvern", și „de a reprima 
fără cruțare orice încercare de a 
submina activitatea guvernului". 
El a lansat totodată atacuri la 
adresa Marii Britanii și a gu
vernului Wilson cerîndu-le să 
înceteze campania de „divizare 
a poporului sud-rhodesian“t

Opoziția din rîndurile albilor 
sud-rhodesieni a căpătat în ul
timul timp o „nuanțată poziție 
probritanică“. Predecesorul lui 
Ian Smith, Edgar Withead, a 
declarat luni seara în cadrul 
unui interviu televizat că „sin
gura soluție a crizei sud-rhode- 
siene constă în crearea unei 
uniuni politice între Marea Bri- 
tanie și Rhodesia de sud“. El 
a cerut totodată Marii Britanii 
să nu permită „amestecul altor 
țări în problema rhodesiana", 
încercînd astfel să împiedice in
tervenția statelor africane împo
triva regimului rasist din Rho
desia de sud.

de la Rio
Pregătirile pentru 

deschiderea Confe
rinței Organizației 
Statelor Americane 
s-au încheiat. La Rio 
de Janeiro, preșe
dintele Braziliei, 
Castelo Branco, va 
prezida ședința de 
deschidere și își va 
rosti cuvîntul inau 
gural în prezența a 
700 de delegați și 
observatori.

Calmul mării și liniștea din eter 
au fost tulburate deodată de un 
semnal de alarmă. „S.O.S. — foc 
pe ocean' repeta fără încetare ra
diotelegrafistul eargobotului fin
landez „Finnplup". La mică distan
tă, sub cerul plin de stele și pe 
marea fără valuri, nava de pasageri 
„Yarmouth Castle" se aila cuprinsă 
de flăcări. Era în noaptea de sîm- 
bătă spre duminică, la ora 2,20, 
în Marea Antileior, la 140 mile 
marine distanță de Miaml. Imediat 
au început operațiile de salvare a 
celor 549 de pasageri și membri 
ai echipajului navei ce devenise 
o torță.

părute au fost căutate de dife
rite ambarcațiuni și helicoptere 
ale pazei de coastă a S.U.A., dar, 
apoi, toate eforturile au fost a- 
bandonate. Cînd s-a făcut bilan
țul victimelor a reieșit că în a- 
ceastă catastrofă au pierit 82 de 
persoane. Un număr de 19 pa
sageri, cu arsuri grave, au trebuit 
să fie internați în spital.

Cum a fo osibilă o aseme-

un scop pur mercantil. Ea fereș
te, pe de o parte, pe armatori 
să plătească impozite mai ridi
cate existente în țara lor, le per
mite să ocolească legislația sin
dicală în ce privește salariile și 
asigurările sociale ale membrilor 
echipajului, ca și regulamentele 
mai stricte de asigurare a secu
rității navelor. Așa s-a întîmplat 
și în cazul lui „Yarmouth Castle".

ărbați, femei și co
pii se aruncau în 
puținele bărci de 
salvare ce au putut 
fi coborîte la timp. 
Alții, îmbrăcați cu 
centuri de salvare, 
se aruncau sau erau 
aruncați în mare. 

„Bahama Star“ care

„S. 0. s.

Pachebotul
se apropiase de locul naufragiu
lui, a reușit să salvezo 364 de 
persoane. Cîteva zeci de naufra- 
giați au fost urcați pe bordul 
eargobotului „Finnplup". Timp 
de 36 de ore alte persoane dis

nea tragedie ? — este întrebarea 
pe care și-o pun fără încetare 
pasagerii ce au trăit o noapte de 
coșmar, rudele victimelor, auto
ritățile și opinia publică din 
S.U.A.

„Yarmouth 
deplasament 
era un vas 
sub pavilion 
larg răspîndită în rîndurile arma
torilor din S.U.A. de a-și înscrie 
navele sub pavilioane străine are

Castle“, avînd un 
de 5 000 de tone, 

american ce naviga 
panamez. Practica

Naufragiații salvați au declarat 
la sosirea lor la Nassau (Baha
mas) că numai patru din cele 14 
bărci de salvare au putut fi cobo- 
rîte, întrucît legăturile celorlalte 
erau blocate, că furtunurile de 
incendiu au rămas inutilizate pe 
bord și că sistemul automat de 
stingere a incendiilor nu a func
ționat.

De altfel, acum a devenit cu
noscut, „Yarmouth Castle" sufe
rise avarii mecanice în două rîn-

In așteptarea
salvatorului

actuala sa po- 
este tot mai

boiului din 
cent săptămînalul „DIE WELT- 
WOCHE“. Motivul de bază al 
îngrijorării lor îl reprezintă așa- 
numitele „tendințe inflaționiste“. 
De aceea „DIE WELTWOCHE" 
își intitulează articolul destul de 
sugestiv : „America se teme de 
inflație“.

Scăderea puterii de cumpărare 
a dolarului preocupă în mod deo
sebit pe specialiști și oficialități. 
Totodată, presa 
critică adminis
trația căreia îi 
reproșează situa
ția . dificilă la 
care s-a ajuns. 
„NEW YORK 
LIMES", de pil
dă, scrie urmă
toarele : „Teo
ria administra
ției potrivit că
reia inflația poate 
fi îngrădită prin 
litică economică,
mult contestată de fapte“. Zia
rul arată în continuare că în 
timp ce indicele prețurilor creș
te, puterea de cumpărare a dola
rului scade. Chiar și statisticile 
guvernamentale evidențiază acest 
fenomen. Totuși, în aceste statis
tici nu sînt menționate și creș
terile de prețuri la diferite pres
tări de servicii care în contextul 
general al majorărilor, au o greu
tate specifică destul de mare.

Printre cauzele care au provo
cat „amenințarea inflaționistă" 
se menționează în primul rînd 
nivelul stocurilor de aur ale 
S.V.A., nivel care este „cel mai 
scăzut din ultimii 30 de ani“. 
Apoi se au în vedere datoriile 
particulare și publice din S.U.A., 
care sînt evaluate oficial la 1172 
miliarde dolari. In sfîrșit, tendin
țele inflaționiste sînt — potrivit 
ziarului „NEW, YORK TIMES"

duri în cursul anului trecut. Pri
ma oară, la 24 iulie 1964, o croa
zieră de la New York la Nassau 
a fost contramandată la cîteva 
ore după ce cei peste 350 de pa
sageri fuseseră îmbarcați, iar o 
săptămînă mai tîrziu nava a fost 
din nou în imposibilitate să ridi
ce ancora trebuind să fie supusă 
unor reparații de ordin mecanic. 
Afacerea s-a încheiat în fața tri-

ocean“
bunalului, agenția maritimă 
„Caribbean Cruise Lines“ dînd 
în judecată societatea panameză 
„Chadade Steamship“, proprieta
ra vasului. Ea a silit Comisia 
maritimă federală a S.U.A. să 
deschidă o anchetă asupra acti
vității diferitelor nave sub pavi
lioane străine și administrate de 
agenți maritimi americani.

Fostul căpitan al lui „Yar
mouth Castle“, Andrea Arnatru- 
da, a declarat la New York că

-------------------------------------------------------------------------------------

— „o consecință inevitabilă a 
cheltuielilor guvernamentale“, 
printre care un loc de frunte îl 
ocupă cheltuielile în legătură cu 
războiul din Vietnam. Toate a- 
cestea au dus la creșterea emi
siunilor fără acoperire.

Întrebarea de căpetenie care se 
pune în S.U.A. referitor la pro
blema în discuție este dacă „ten
dințele", dacă „presiunile" infla
ționiste vor duce într-adevăr la 
o inflație de proporții. Dorind, 
bineînțeles, să împiedice un ase
menea curs, administrația a fă
cut apel la businessmani cerîn
du-le „să fie rezonabili și rea
liști" și „să nu lovească în eco
nomia țării“. Recent, vicepreșe
dintele Humphrey a avertizat pe 
conducătorii marilor concerne a- 

mericane să nu 
recurgă la ma
jorări de prețuri 
care să ducă la 
inflație. Acești 
conducători nu 
s-au arătat prea 
impresionați de 
avertisment.

Dacă cercurile- 
de afaceri refu
ză „să se sacri
fice“ și să re

nunțe la majorarea prețurilor, 
guvernul S.U.A. face, înceeace-1 
privește, același lucru: refuză 
să-și reducă cheltuielile, mai 

Zi-
să-și reducă cheltuielile, 
ales cele din Vietnam, 
lele trecute, ministrul de fi
nanțe al S.U.A., Henry Fow- 
ler, după ce a arătat că econo
mia americană „va trebui diri
jată cu o și mai mare prudență 
de cît s-a făcut în ultimele luni“« 
a ținut să precizeze că cheltuie
lile bugetare legate de războiul 
din Vietnam „vor necesita un 
efort și mai mare din partea în
tregii economii americane“.

Așadar, cercurile de afaceri, pe 
de o parte, și administrația, pe 
de altă parte, se invită reciproc 
să salveze țara de inflație, dar 
fiecare se abține să ia acțiunea 
pe cont propriu. In aceste condi
ții s-ar putea ca dolarul să aș
tepte zadarnic un salvator.

n cercurile diplomatice din capitala 
Braziliei se consideră că această 
reuniune are menirea să redacteze 
și să adopte „actul de la Rio de 
Janeiro“ prin care să reînvie Orga
nizația Statelor Americane, parali
zată încă din 1958, cînd a fost 
amînată sine die conferința or
dinară ce urma să se țină la 

Quito. O altă problemă care va fi dezbătută se 
referă la adoptarea unei hotărîri privind convo
carea unei conferințe (în martie sau aprilie anul 
viitor) care să se ocupe cu modificarea Cartei 
O.S.A.

„Interesul principal al Statelor Unite la aceas
tă conferință — scria NEW YORK HERALD 
TRIBUNE — rezidă tocmai în revizuirea și com
pletarea tratatului încheiat în 1947, cu noi aran
jamente", care — completăm noi — să ofere 
Washingtonului un paravan ideal pentru inter
venții militare în oricare din statele membre ale 
O.S.A. Pe cît se pare, proiectul de inspirație 
nord-americană privind crearea unei „forțe in- 
ter-americane permanente", proiect lansat ca un 
nou aranjament la tratatul din 1947, va constitui 
„cea mai discutată problemă politică" (FRANCE 
PRESSE).

Cum este și normal, planul, care este în opo
ziție flagrantă cu tendințele de independență 
dominante pe continentul sud-american, s-a lovit 
de o puternică împotrivire încă de la început, 
cînd Statele Unite, intervenind unilateral în Re
publica Dominicană, au încercat să internaționa
lizeze această imixtiune în treburile interne ale 
unui alt stat membru al O.S.A. Temerile latino- 
americane privitoare la noul proiect au fost și 
mai mult întărite ca urmare a rezoluției adoptate 
de Camera Reprezentanților a S.U.A. prin care 
se aproba intervenția unilaterală împotriva așa- 
ziselor „primejdii de subversiune“. Ziarul 
DIARIO DE NOTICIAS din Rio de Janeiro a 
publicat recent o informație din care rezulta că 
ministerul de externe al Braziliei a primit o serie 
de „comunicări din partea diferitelor țări latino- 
americane prin care se aduce la cunoștință opo
ziția față de crearea unei forțe militare perma
nente a O.S.A.“. Potrivit ziarului brazilian, majo
ritatea statelor din această regiune se împotrivesc 
unei asemenea forțe deoarece ea nu ține seama 
de principiile stabilite prin Carta O.S.A,

„Din cele 20 de state americane — sublinia 
„SUD DEUTSCHE ZEITUNG" — Chile, Uru- 
guatj și Mexic, cărora li s-a adăugat în ultimul 
timp și Brazilia, sînt adversari ai proiectului. Ar
gentina, Columbia, Peru, Ecuador și Venezuela 
nu se arată prea entuziaste“. în fața puternicei 
opoziții populare de care guvernele multor țări 
latino-americane nu pot să nu țină seama, 
Washingtonul caută sprijin la cercurile militare 
cele mai reacționare din America Latină. în 
această lumină trebuie privită și recenta confe
rință de la Lima a comandanților de armate din 
18 țări de pe continent. Cu toate că lucrările 
s-au desfășurat cu ușile închise, ziarul TRIBUNA 
arăta că conferința a hotărît crearea „unor forțe 
continentale unice“ însărcinate cu lupta împo
triva „activității subversive". Agențiile de presă 
relevă că propunerea a fost înscrisă pe ordinea 
de zi, la sugestia delegației americane și că ea 
a avut darul să pregătească terenul pentru spri
jinirea proiectelor S.U.A. în dezbaterile ce în
cep astăzi la Rio de Janeiro.

E îndoielnic însă ca presiunile nord-americane 
să-și atingă cu ușurință ținta.

O serie do guverne latino-americane și-au afir
mat tendința de a îndepărta dezbaterile de la 
Rio de la controversatele aspecte militare și a le 
îndrepta spre rezolvarea acutelor probleme eco
nomice, politice și sociale ale continentului sud- 
american. Semnificative în acest sens sînt propu
nerile anunțate de guvernul de la Santiago de 
Chile. Președintele Frei va depune în cadrai ac
tualei conferințe o serie de proiecte prin care va 
solicita statelor latino-americane membre ale 
O.S.A. să adopte măsuri menite în primul rînd 
să depășească dificultățile economice pe care le 
întîmpină.

Așa cum se prezintă situația, conferința O.S.A. 
nu se anunță liniștită. Perspectiva confruntării 
între politica Washingtonului și cerințele Ameri- 
cii Latine de independență și diminuare a influ
enței nord-americane nu va putea fi evitată.ION ». GOIA

IOAN TIMOFTE

oricine se îmbarca pe acest vas 
„își lua un risc calculat“. El a 
adăugat că dezastre asemănătoa
re s-ar putea repeta întrucît na
vele vechi din această categorie 
sînt foarte deteriorate.

în Statele Unite s-au făcut au
zite numeroase glasuri care au 
cerut efectuarea unei anchete gu
vernamentale asupra navelor a- 
mericane sub pavilion străin. Se
natorul Warren Magnuson, care 
s-a făcut purtătorul de cuvînt al 
acestor cereri, a declarat că pe 
coasta Floridei „există nave de 
croazieră pe care nu aș îndrăzni 
să pășesc niciodată“, iar Joseph 
Curran, președintele sindicatului 
marinarilor din S.U.A. a spus că 
această catastrofă este „o ru
șine“.

William Mailliard, membru al 
Camerei Reprezentanților, a aver
tizat că „perspectiva sumbră a 
unor noi dezastre asemănătoare 
va continua să existe atîta timp 
cît publicul nu este avertizat a- 
supra primejdiilor de a călători 
cu nave ce nu prezintă nici un 
fel de garanții de securitate".

I. RETEGAN

LONDRA: Politia intervenind fn timpul unei 
demonstrații a studenților împotriva rasiștilor 

de la Salisbury
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