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Au îndeplinit planul anual
Industria bucureșteană

După cum comunică Direcția orășenească de statistică 
București, aproape o treime din întreprinderile industriale 
de importanță republicană din Capitală au depășit prevede
rile planului anual de producție. De asemenea, și-au depășit 
sarcinile anuale unitățile industriei locale.

Colectivele din orașul București, au obținut realizări de 
seamă la toți indicatorii de plan. îndeplinind și depășind 
angajamentele luate în întrecerea socialistă. In nouă luni au 
fost realizate peste 385 000 000 Ici economii suplimentare — 
față de 280 000 000 cît a fosl angajamentul anual — și 
164 000 000 lei beneficii peste plan.

Producția industrială pe ansamblul Capitalei, din acest 
an, este de peste 10 ori mai mare decît aceea din anul 1938.

olectivul întreprinderii miniere Vatra-Dornei a 
raportat realizarea planului de producție pe acest 
an cu o lună mai de vreme. Planul producției 
globale a fost îndeplinit în proporție de 101,22 la 
sută, sarcina de creștere a productivității mun
cii fiind depășită cu 8,95 la sută.

Am solicitat un interviu tovarășului director, ing. PETRE 
DANILĂ, în legătură cu experiența acumulată de colectivul 
I.M. Vatra-Dornei, în îndeplinirea sarcinilor de plan.

am tradus în fapt cîteva mă
suri deosebit de importante 
pentru bunul mers al produc
ției. Organizarea rațională a

sterilului din minereu sub li
mitele admise, noi am făcut 
selecționarea acestuia atît 
înainte cît și după prăjire.

Aici este cazul să amintesc 
sprijinul de care s-a bucurat 
conducerea întreprinderii, a 
minelor noastre din partea 
multor tineri. Utemiștii 
rian Bercheș și 
Pasăre de la 
Mircea Podaru și 
ță de la mina 
Zamfir Hobjilă

săi 
spus 

di-

3ll de întreprinderi din industria metalurgică și 
constructoare de mașini

Pînă la 22 decembrie, 34 de întreprinderi din industria 
metalurgică și constructoare dc mașini și-au îndeplinit planul 
producției globale pe anul 1963. Printre acestea se numără 
întreprinderi importante, care au o mare pondere în indus
tria noastră grea, cum ar fi : uzinele „Grivița Roșie", 
„Steaua Roșie", „Republica" și Fabrica de țevi sudate din 
Capitală, „Metalurgica" din Sibiu, „Industria Sîrmii“ din 
Cîmpta Turzii, „Oțelul Roșu" din regiunea Banat, „Tehno- 
frig" din Cluj, „Steaua Electrică" din Fieni, care și-au exe
cutat sarcinile anuale cu 10— 20 zile înainte de termen.

(Agerpres)

Experiența bună
continuată și dezvoltată

— Aș vrea să spun mai în
tîi că noi am îndeplinit planul 
în condițiile respectării cu 
strictețe a corelației între toți 
indicatorii
— ne-a 
tovarășul
rector. Aceasta 
a făcut ca bi
lanțul activită
ții noastre să 
fie rodnic. Nu
mai pe 11 luni 
am realizat e-
conomii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de a- 
proape 350 000 lei. Există toa
te premisele ca pînă la sfîr- 
șitul anului să mărim volumul 
economiilor.

Vorbind despre factorii care 
au stat la baza realizărilor 
noastre, trebuie să arăt că

de producție înce- 
abataj, pe tot 

fluxului tehnologic, 
expedierea mine- 
iată una din a- 

După cum

procesului 
pînd din 
parcursul 
pînă la 
reulul —
ceste măsuri, 
este cunoscut, noi livrăm cea 
mai mare parte a produselor 
sub forma minereului prăjit. 
Organizarea procesului de pro
ducție a urmărit îndeosebi îm
bunătățirea calității, respecta
rea granulației minereului 
extras și încadrarea în norme
le care stabilesc proporția de 
steril.

Astfel, pentru a realiza o 
proporție redusă de minereu 
mărunt, la noi s-a acordat o 
mare atenție folosirii unor 
găuri de mină lungi, pușcării, 
precum și alegerii unor sche
me adecvate de pușcare. în 
crea ce privește reducerea

Flo-
Constantin 

mina Arșița, 
Petru Meriu- 
Nepomuceni, 
de la mina 

Dealul Rusului 
și Vasile Asta- 
loș de la mina 
Orata sînt nu
mai cîțiva din 
cei care au con
tribuit alături 
de întregul nos- 
truvcolectiv, la 
realizările a- 

mintite, care au avut drept 
preocupare principală\produ- 
cerea lună de lună a minereu
lui de calitate tot mai bună.

— Mecanizarea lucrărilor, în 
special a celor cu volum mare 
de muncă, are o mare impor
tanți pentru creșterea produc
tivității muncii. V-am ruga să 
ne spuneți ce acțiuni s-au în
treprins în acest scop ?

— Cum era și firesc, efor
turile noastre în această direc
ție au vizat, în primul rînd, 
mecanizarea lucrărilor grele. 
Pe linia acestor preocupări se 
încadrează, de pildă, experi- 

* mentarea cu succes și trecerea 
la*- generalizarea mecanizării 
încărcării și descărcării cup-

I. RODEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Universitatea muzicală studențească 
intrat în yacanțăa

Cu lecția despre 
„Muzica de cameră" 
ținută de Mircea Bir- 
san, în ziua de 20 

decembrie s-a încheiat 
prima parte a cursu
rilor Universității mu
zicale studențești. Ca 
și la celelalte prele
geri, susținute de mu
zicologii George Bă
lan, Alfred Mendel
sohn, Tudor Ciortea 
și Alexandru Pașcanu, 
lecția a fost exempli
ficată cu concursul or-

chestrei de cameră a 
Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu", 
condusă de Ludovic 
Baci și Grigore losub.

La buna desfășurare 
a cursurilor Universi
tății muzicale studen
țești și-au adus con
tribuția, printre alții, 
studenții : Tipei Se
ver, Tiberiu Stoiano- 
vici, Victoria Bașta, 
Aurel Niculescu, Cri- 
lovici Marina și Oc- 
tav Aurelian Popa,

care prin activitatea 
lor interpretativă au 
facilitat înțelegerea 
comentariului teoretic 
de specialitate privind 
tezaurul muzicii uni
versale.

Cei peste 700 de 
cursanți, ai Universi
tății muzicale studen
țești așteaptă cu în
dreptățită nerăbdare 
reînceperea prelegerilor 
imediat după vacanța 
de iarnă.

H. V.

Respectarea angajamentului 
luat în întrecerea socialistă 
este un cuvînt de onoare 
dat in fața colectivului. Fio- 
rica Vlad și Elena Bădiță 
de la secția ringuri a Fila
turii „Dacia" din Capitală își 
respectă angajamentul de a 
da in fiecare zi peste plan 
2 kg fire de cea mai bună 

calitate.

Foto: N. STELORIAN

Cursuri pentru 
activiști culturali

Pe linia măsurilor luate de 
Comitetul regional pentru cul
tură și artă Dobrogea pentru 
continua îmbunătățire a mun
cii cultural-artistice la sate, la 
Constanța au fost deschise luni 
patru cursuri de scurtă du
rată : pentru instruirea biblio
tecarilor, a directorilor de 
cămine culturale, a instruc
torilor artistici și a redactori
lor centrelor de radioficare 
din regiune. Cursurile sînt 
urmate de aproape 500 de ac
tiviști culturali.

Tot luni, Ia Constanța, a 
avut loc o consfătuire a in
structorilor echipelor de tea
tru de amatori din regiune, 
organizată de Casa regională 
a creației populare. S-a anali
zat activitatea desfășurată 
pînă acum și s-au făcut pro
puneri pentru ridicarea nive
lului artistic al formațiilor de 
teatru de amatori din cuprin
sul regiunii etc.

(Agerpres)

------------•------------ l

nvit din podișul 
cu lanuri adinei, 
sau de pe mare, 
Combinatul pen
tru îngrășăminte 
chimice de la Nă
vodari, amintește

prin înfățișare vechea cetate 
Heraclea, situată mai la nord, 
pe dealul singuratec de la E- 
nisala. Un masiv puțin întune
cat, clădit parcă din fosfor 
roșu și mereu învăluit într-o 
ceață ușoară — și la fel dau 
ținutului un farmec deosebit 
prin profilarea lor aglomerată 
pe orizontul larg.

Sînt însă momente, cînd 
combinatul chimic seamănă cu 
un convoi de vapoare uriașe 
sau cu lungi, fantastice garni
turi de trenuri, călătorind 
încet pe discul mării și al 
stepei înalte. De fapt, vapoa
re mari îi aduc materia primă 
apatita și fosforita; trenuri 
multe îi aduc cealaltă materie 
primă — pirita de la Altîn- 
Tepe și de la Baia Mare. Gar
nituri de trenuri pleacă de 
aici, ducînd în țară îngrășă
mintele chimice — superfos- 
fații.

Aici, pe un promontoriu 
larg, între curenți de aer pu
ternici și cu un orizont vast 
împrejur, se dă lupta cu piri
ta și cu focul, pentru cucerirea 
acidului sulfuric ; apoi lupta 
cu acidul sulfuric și cu apatita, 
cu fosforita, pentru obținerea 
îngrășămintelor.

Întregul combinat este alcă
tuit din linii tehnologice dis
puse paralel și în trepte, cu u- 
șoară aplecare spre mare. Hale 
uriașe cu înfățișarea unor ca-

riere de piatră, cu un cer de 
sticlă deasupra, în înălțimi și 
în adîncul cărora greifere mari 
pe poduri rulante coboară și 
mușcă din munții de materii 
prime, din munții de îngrășă
minte ; hale imense avînd 
înălțimea cîtorva etaje, pline 
cu materii prime ; hale în care 
se macină pirita și altele pen
tru depozitarea și maturizarea

petroliere; în alt loc amin
tind fabricile de pîine, fabri
cile de ciment.

După ce te familiarizezi cu 
acest păienjeniș de hale, esta
cade, conducte, bazine, pa
nouri și instalații voluminoa
se, grele — tot ceea ce se a- 
rată foarte complicat apare 
foarte simplu.

— Acidul sulfuric este oțe-

Cuvintele inginerului Dira- 
durian, condensînd în ele o 
concepție solidă, precum și în
fățișarea lui de tînăr delicat, 
dar energic și cu o pasiune 
nobilă pe chipul lui sînt pline 
de convingere. 11 urmez prin 
sector, 
ascult 
fața lui 
discrete

printre instalații, 
explicațiile citind 
semnele unor mari 
energii nobile.

îi 
pe 
fi

îngrășămintelor; prin
care intră și ies, încarcă și des
carcă garnituri de trenuri. 
Cuptoare înalte, bazine uria
șe, săli mari de comandă, pa
nouri de comandă automată ; 
o rețea uriașă și complicată 
de conducte voluminoase, con
ducte de apă și conducte de 
aer, linii de înaltă tensiune, 
elevatoare legate între ele și 
prinzînd într-un sistem închis 
ca un păienjeniș, clădirile ma
sive — astfel arată acest com
binat al fertilizării — al în
tineririi pămîntului.

Fiecare linie tehnologică 
este — s-ar putea spune — o 
uriașă, complicată retortă, a- 
tingînd în unele puncte înăl
țimea cîtorva etaje, într-un 
loc amintind furnalele, în al
tul distileriile și rafinăriile

Iul industriei chimice — spu
ne mîndru inginerul șef 
de sector, Ara Diradurian, 
chimist tînăr care din 
cultate a venit direct 
și a luat parte la 
struirea celei de a doua 
de acid sulfuric. Nu poate e- 
xista o industrie chimică, 
fără acid sulfuric — continuă 
chimistul — după cum nu se 
poate concepe o industrie me
talurgică fără industria grea, 
producătoare de oțel.

fa- 
aici 

con- 
linii

Pe un capăt al liniilor de 
acid sulfuric este aruncată în 
cuptoarele speciale 
fluidizant pirita, iar 
lungă și comprimată 
în flăcări, la celălalt 
liniei tehnologice se 
în bazine uriașe, ca niște 
lacuri neclintite, incolore și 
fioroase, acidul sulfuric.

La liniile de îngrășăminte — 
este la fel de simplu ; călăto
rind prin morile de măcinat, 
apoi prin lungi estacade

cu pat 
după o 
călătorie 
capăt al 

strînge

Nava „București" s-a înapoiat din cursa

Luni dimineață s-a înapoiat 
în portul Constanța nava 
„București", care a făcut în
conjurul globului. In timpul 
acestei curse, de patru luni și 
jumătate, nava a parcurs 
27 576 mile marine, străbă- 
tînd 8 mări și trei oceane. Din 
Marea Neagră,a intrat în Ma
rea Mediterană, a traversat li
ceanul Atlantic și a descărcat 
mărfuri romînești în porturile 
Santiago de Cuba și Havana.

in jurul globului
Din Cuba a încărcat produse 
destinate țării noastre. Apoi a 
trecut prin canalul Panama, a 
traversat Oceanul Pacific în 
33 de zile, a navigat pe Ocea
nul Indian și s-a înapoiat în 
patrie trecînd prin canalul de 
Suez.

„A fost cea mai lungă cursă 
pe care am efectuat-o pînă a- 
cum — a declarat corespon
dentului Agerpres, comandan-

navei „București", Liviu 
In Marea Caraibilor

tul 
Neguț.
am înfruntat uraganul „Flora" 
iar în alte mări și oceane pu
ternice furtuni. Echipajul s-a 
comportat foarte bine. Ne mân
drim cu faptul că în porturile 
în care am ancorat, am fost 
primiți cu multă căldură și in
teres, ceea ce ilustrează presti
giul de care se bucură pe plan 
internațional țara noastră".

Îmbarcați pe „Vaporul veseliei" (ale cărui „croaziere" le-am anunțat în numărul din 12 de
cembrie al ziarului nostru) 7 000 de pionieri vor participa în zilele vacanței la un minunat 

carnaval. în fotogratia noastră, la Palatul pionierilor, cîțiva dintre participanții de ieri. 
Foto : O. PLECAN

Prima
-am întîlnit cu 
„vacanța" dumi
nică dimineața, în 
Dobrogea. Am re
cunoscut-o imediat 
după chipurile ve

sele ale elevilor, 
după animația și bucuria care 
puseseră stăpînire pe străzi, 
baze sportive, școli șl case de 
cultură. Părea foarte preocu
pată și aș fi trecut pe lingă 
dînsa căutînd să n-o stînjenesc, 
dar m-a oprit apueîndu-mă 
mină.

— Ascultă am nevoie de 
reporter.

Și fără să-ml dea 
gîndire...

— Azi e prima zi 
cântă. In toate satele 
șele Dobrogei ml s-a 
primire cu adevărat 
rească. Pretutindeni, organiza
țiile U.T.M. au organizat acți
uni Interesante și plăcute care 
au atras mii și mii de elevi. 
Va trebui neapărat să scrii un 
reportaj. Așa că, hai să ne gră
bim ; o să mergem mai întîi la 
Constanța...

timp

de

un

de

de va- 
și ora- 
făcut o 
sărbăto-

O surpriza plăcuta
Constanța... surpriză:La

prima filă din repertoriul bo
gat al vacanței a fost deschisă 
cu o zi înainte, seara. La clu
bul elevilor a avut loc o fru
moasă reuniune. Au fost orga
nizate o seară de poezie, jocuri 
distractive, concursuri-ghici- 
toare... Dar unde sînt tineri, 
este șl dans. Perechi, perechi, 
elevii s-au avîntat în vîrtejul 
unui vals. Cînd valsul s-a sfîr- 
șit, în difuzoare s-a auzit vo
cea crainicului: ,^..și acum,
vă invităm la dans cu eroii 
cărților". Fiecare dansator a 
primit cite un cartonaș pe care 
era trecut numele eroului unul 
roman sau al unei piese de 
teatru. „Romeo”, a invitat-o la 
dans pe „Julieta", „Othello" pe 
„Desdemona", „Făt Frumos" pe 
„Ileana Coslnzeana"... Surpri
zele, veselia și buna dispoziție 
au continuat toată seara...

trecînd prin bunkere, apatita 
sau fosforita ajung în mala- 
xoare, unde prin conducte 
vine curgînd uniform acidul 
sulfuric; se amestecă, trec în 
reactoare, se face un aluat în 
care se produc liniștite, invizi
bile explozii — și mai depar
te, apare sub formă de praf 
spulberat în silozuri superfos- 
fatul. De-acolo va mai călători 
o dată pe căi complicate, dogo
ritoare, în secția de granulare.

Întreagă această muncă cu 
cantitățile colosale de materii 
nocive este total mecanizată și 
aproape în întregime automa
tizată — dirijată, suprave
gheată prin comenzi de la dis
tanță, de la panouri de coman
dă pe sectoare. Aici totul arde, 
totul este foc, un foc veșnic, 
în cea mai mare parte cu o 
flacără invizibilă, în cea mai 
mare parte proiectat, mai mult 
chiar decît în tablourile de co
mandă — în conștiința oame
nilor.

Posturile de muncă în uzină 
sînt puține — cîteva zeci de 
oameni, pe fiecare schimb. Un 
număr mare de muncitori și 
tehnicieni constituiți pe atelie
re de întreținere, pe echipe de 
intervenție se ocupă de între-

TRAIAN COȘOVEI

(Continuare în pag. a Il-a)

I
I !

zi de vacantă
Intr-adevăr, elevilor constăn- 

țeni le-au fost asigurate din 
prima zi toate condițiile ca va
canța lor să iie cît mai plă
cută, recreativă și instructivă. 
La Casa pionierilor au sosit în 
primele ore ale dimineții sute 
de copii. Mesele de șah, de 
tenis de masă sînt toate ocu
pate. Biblioteca este și azi, ca 
în fiecare zi, luată cu asalt. 
Pentru că și în vacanță pio
nierii nu și-au uitat prietenii 
de totdeauna : cărțile, iar iubi
torii de muzică participă la 
audiția muzicală „Enescu"...

In sala de sport a Școlii me
dii nr. 2 au început primele 
întreceri la volei din cadrul 
competiției „Cupa vacanței". 
De Ia ora 11, în sala de festi
vități are loc întîlnirea elevi
lor școlii cu cîțiva maiștri co
regrafi de ia teatrul de stat 
din localitate. întîlnirea este 
urmată de un concurs de dans 
dotat cu premii în cărți. In 
alte săli cercul de folclor „Mio
rița", brigada de agitație șl 
soliștii au repetiție : o dată cu 
prima zi a vacanței, pregătirile 
pentru revelionul ce va avea 
Joc în această școală au fost 
intensificate.

Asemenea acțiuni au fost or
ganizate în prima zi de vacan
tă aproape în toate școlile me
dii, profesionale și școlile de 8 
ani din orașul Constanța. A...

dar n-am trecut pe la Școala 
medie nr. 3...

— La această școală nu 
mergem /... a răspuns tristă va
canța. Tovarășa directoare 
Mureșanu m-a sfătuit să trec 
abia luni pe acolo : „Elevii 
trebuie să se odihnească mă
car o zi. De luni, vom organiza 
și noi acțiuni interesante. A- 
vem planificate mai multe ex
cursii pe litoral — cu auto
buzul școlii — vor începe pre
gătirile pentru spectacolul fes
tiv ce va fi prezentat în ziua de 
30 decembrie, pregătirile pen
tru revelion, concursuri spor
tive. Dar... abia de luni!“.

l-am spus totuși că nu pu
tem confunda odihna doar cu... 
șezlongul...

In oraș m-am întîlnit cu 
multi elevi cu emblema „S.M. 3 
Constanța" pe mină, căutînd 
bilete la teatru, la cinemato
grafe sau plimîndu-se fără rost 
prin oraș. Cu toții ar fi fost 
bucuroși să participe la o ac
țiune interesantă organizată de 
școală.

La Tulcea
Poale nicăieri, în Dobrogea, 

tinerețea nu a fost în această 
primă zi de vacantă, mai per
sonală, cu toate atributele ei,

OVIDIU ZARNESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

O nouă centrală telefonică
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru).
In noua clădire P.T.T.R. Tg. 

Jiu s-a dat ieri în exploatare 
o centrală telefonică automată 
cu 1 000 de linii. La abonați au 
fost instalate telefoane auto
mate, iar pentru o mai bună 
deservire a populației s-a mă
rit numărul telefoanelor pu
blice. In aceeași zi au intrat în

funcțiune o centrală telefonică 
interurbană și o centrală te
lefonică cu 50 de numere. 
Pentru convorbirile telefonice 
interurbane au fost amena
jate 10 cabine telefonice. Noile 
instalații de la clădirea poștei 
din Tg. Jiu vor îmbunătăți 
radical prestațiile P.T.T.R. pen
tru populație și unitățile so
cialiste din oraș.

ROTOR DIN PORȚELAN
La instalațiile de preparare 

a minereurilor de la exploata
rea Herja, regiunea Maramu
reș, se folosește un nou tip de 
rotor agitator din porțelan.

Proiectat și construit de un 
grup de ingineri ai Trustului 
minier din Baia Mare și specia
liști de la întreprinderea „Elec
troceramica" din Turda, rotorul 
din porțelan este superior 
celor fabricate din oțel și pre
zintă o mare rezistență la 
uzură și coroziune, durata lui 
de întrebuințare 
4 ori mai mare, 
prezintă și alte

fiind de peste 
Folosirea lui 

avantaje eco-

nomice importante: reducerea 
numărului de opriri ale insta
lațiilor de preparare; înlocui
rea anuală a circa 70 000 kg. 
oțel. Utilizarea rotoarelor din 
porțelan, permite minerilor ma
ramureșeni să realizeze anual 
numai pe seama diferenței de 
preț, economii în valoare de a- 
poximativ un milion lei.

Datorită acestor avantaje, 
colectivul Trustului minier din 
Baia Mare a hotărît să 
sească noile 
stalațiile de 
reurilor.

folo- 
piese la toate in- 
preparare a mine-

(Agerpres)

10 000 de colectiviști învață
din raionulColectiviștii

Făurei, regiunea Galați, parti
cipă cu regularitate la cursu
rile agrozootehnice cu durată 
de 3 ani. In acest an sînt în
scriși la cursuri aproape 10 000 
de colectiviști din care mai 
mult de jumătate sînt în anul 
II. „Profesorii”, cei mai buni 
ingineri din gospodăriile a- 
gricole colective din raion, au

ajuns cu prelegerile la lecți
ile V sau VI. Cele mai bune re
zultate în însușirea materialu
lui predat au fost obținute în 
comunele Strîmbu, Plopu, Cio- 
cile, Grădiștea și altele.

PETRE VERIGA 
corespondent voluntar

« va 
*> £ to j,

6500 de televizoare
în regiunea Bacău în 6500 de 

locuințe au fost instalate tele
vizoare.

Numai de la începutul anului 
și pînă în prezent unitățile co
merciale din regiunea Bacău 
au vîndut oamenilor muncii 
peste 2 600 de televizoare.

IOAN ARHIRE 
electrician

După ce băncile școlii ele
mentare din comuna Rociu, 
regiunea Argeș, sînt părăsi
te de școlari, ele sînt ocupa
te seara de părinții sau frații 
lor, colectiviști, care frec
ventează cursurile celor 4 
cercuri agrozootehnice. Aici 
ei ascultă cu interes și a- 
tenție expunerile făcute de 
către lectori, îmbogățin- 
du-și cunoștințele profesio

nale.
Foto : AGERPRES
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Ancheta noastrd la Institutul Politehnic din Galati

în centrul atenției
pregătirea pentru

Peste cîteva sâptămîni va începe sesiunea de examene 
din iarnă. Ea va face bilanțul activității desfășurate de-a lun
gul unui semestru. Despre pregătirile care se fac la INSTI
TUTUL POLITEHNIC DIN GALAȚI, pentru ca acest bilanț să 

”.J de azi al ziarului: conf.
Sevastian Mocanu — 

Viorel Mircea — președintele

fie rodnic, ne vorbesc în numărul 
Iosif Egri 
secretarul 
asociației

— rectorul institutu Iui; 
comitetului U.T.M.; 
studenților.

Un moment
esențial al vieții-> ->

studentesti
e aflăm în pragul 
unei noi sesiuni 
de examene. Prin
cipala noastră pre
ocupare este ori
entată în direcția 
ridicării calității 

studiului — astfel încît toți 
studenții să 
pregătiți, Ia toate examenele, 
în această perioadă — mai 
mult ca oricînd — se pune 
problema consolidării cunoș
tințelor, a completării even
tualelor goluri, a eliminării 
confuziilor. O asemenea acțiu
ne, care presupune timp, nu 
trebuie în nici un caz amînată 
pentru sesiune...

Și noi nu am amînat-o. 
Practica ne-a dovedit că oricît 
de bine s-ar munci în timpul 
semestrului, dacă nu se asigu
ră din vreme o bună desfășu
rare a recapitulării, a sinteti
zării materialului, rezultatele 
muncii nu pot fi dintre cele 
mai bune. De aceea, am luat 
toate măsurile pentru a asigu
ra în cele mai bune condiții re
capitularea materiei. S-a luat 
măsura de a se organiza semi
narii recapitulative unde, cu 
ajutorul asistenților, materia 
predată la curs și bibliografia 
să fie sistematizate. De aseme
nea, s-au organizat consultații 
în vederea lămuririi proble
melor care au rămas neclare 
în urma studiului individual. 
Toate catedrele au planificat 
în fiecare săptamînă asemenea 
consultații și seminarii recapi
tulative.

Rectoratul a mai organizat 
la începutul acestei luni o dis
cuție cu cadrele didactice care 
au examinat în sesiunile din 
anul trecut. Scopul acestor 
discuții a fost de a se scoate 
în evidență capitolele ce au 
fost mai greu însușite de stu
denți, din ce capitole sau lec
ții studenții au dat răspunsuri 
mai slabe. în urma acestor 
discuții, rectoratul a indicat 
catedrelor ca din aceste capi
tole să fie alese temele pentru 
lucrările de control. De ase
menea, asistenții au primit in
dicații ca la seminarii să in
siste mai mult asupra acestor 
capitole. Verificarea însușirii 
lor temeinice — li s-a spus — 
să se facă prin antrenarea la 
discuții a tuturor studenților 
din grupă.

Permanent în atenția noas
tră se găsesc studenții anului 
I. în fiecare din cele două fa
cultăți ale institutului — me
canica și tehnologia produse
lor alimentare — au fost orga
nizate consfătuiri cu studenții 
anului I, la care au participat 
decanii, cadrele didactice, stu
denți din anii mai mari — 
fruntași la învățătură. Celor 
mai tineri studenți ai institu
tului li s-a arătat că procesul 
de învățămînt în facultate este 
orînduit științific, logic. Nu-ți 
poți permite să excluzi, după 
bunul plac, etapele obligatorii 
de pregătire. Ei au fost îndru
mați să nu lipsească de la nici 
un curs, să ia notițe cu cea 
mai mare atenție, să studieze 
lucrările indicate în bibliogra
fie. să-și lămurească imediat 
neclaritățile, să participe ac
tiv la seminarii. Mențio
năm că nu ne-am rezumat 
numai a le da sfaturi proas
peților studenți, ci am urmărit 
traducerea lor în fapte. Nu
meroși conferențiari, lectori și 
asistenți au primit sarcina să 
îndrume activitatea grupelor 
de studenți din anul L Cu 
sprijinul îndrumătorilor de 
ani și de grupe — care sînt 
mereu prezenți în mijlocul 
lor, urmărindu-i în activitatea 
profesională și obștească, Ia 
cămin — studenții anului I se 
pregătesc acum pentru primul 
„act" al studenției: examenele 
sesiunii din îarnă. Iată cîteva 
din principalele măsuri pa 
care le-am luat pentru ca a- 
ceste examene să fie trecute 
numai cu note bune și foarte 
bune. îndrumătorii de ani și 
de grupe controlează periodic 
caietele de notițe și conspecte 
ale studenților din anul I — 
îndrumîndu-i, totodată, cum 
să ia notițe și cum să facă 
conspecte. De asemenea, au 
fost verificate fișele lor de la 
bibliotecă (atît cele de la sala 
de lectură cît și cele de la sala 
de împrumut) pentru a se cu
noaște în ce măsură citesc ma
terialul bibliografic recoman
dat și alte lucrări de specia
litate. Se urmărește zilnic pre
zența la cursuri și seminarii, 
luîndu-se măsuri împotriva 
celor care absentează. Pentru 
studenții anului I au fost lito
grafiate și dactilografiate — 
și depuse la bibliotecă — un 
mare număr de cursuri.

se prezinte bine
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Munca politică
si IU

Conf. IOSIF EGRI
rectorul institutului

xamenele consti
tuie o adevărată 
piatră de încerca
re, verificarea pre
gătirii studenților 
pentru profesiunea 
lor viitoare. De

aceea, în această perioadă, în
treaga muncă politică o desfă
șurăm in sprijinul pregătirii 
studenților. In săli de cursuri 
și seminarii, pe coridoare, la 
cămin, lozinci mobilizatoare 
atrag atenția studenților : 
„Nici un moment pierdut, nici 
o amînare pentru mai tîrz.iu, 
toți studenții bine pregătiți Ia 
toate examenele !“. La intra
rea în institut un panou de 
onoare îi prezintă pe fruntașii 
noștri la învățătură. „Urmați 
exemplul lor !“ — este îndem
nul adresat tuturor studenți
lor. Iar emisiunile stației de 
amplificare din cămin sînt de
dicate în întregime examene
lor. Rubricile : „Cuvîntul pro
fesorilor", „Vorbesc fruntașii", 
„Dialog cu condicile de pre
zență" sînt ascultate cu mult 
interes de studenți. Iar „Oglin
da sesiunii" — (un panou cu 
informații care a apărut de 
curînd în holul institutului) 
reflectă zilnic atmosfera din 
această perioadă de intense 
pregătiri: aici apar rezultatele 
la lucrările de control, articole 
analitice privind nivelul dis
cuțiilor din seminarii, situația 
frecvenței — pe ani și pe 
grupe.

Acolo unde se constată de
ficiențe, se organizează ime
diat dezbateri Ia care sînt in
vitate și cadrele didactice. Cu- 
noscînd pe larg posibilitățile 
studenților, pasiunea sau, dim
potrivă, nepăsarea unor stu
denți față de studiu, cadrele 
didactice dau îndrumări folo
sitoare în vederea îndreptării 
deficiențelor. în aceste dezba
teri sînt pe larg analizate re
zultatele la lucrările de con
trol, pregătirea referatelor de 
laborator, a temelor de casă, 
sînt discutați studenții care 
și-au „planificat" să-și amîne 
unul sau două examene : se 
analizează motivele pentru 
care vor să-și amîne exame
nele, se vede dacă nu este to
tuși posibilă prezentarea aces
tor studenți, bine pregătiți — 
firește, în urma unor eforturi 
serioase — Ia examenele pe 
care vor să le amîne.

Dar, în primul rînd ne-am 
îndreptat atenția asupra ace
lor acțiuni menite să dezvolte 
pasiunea studenților pentru 
profesia aleasă, care atrage 
după sine pregătirea cu maxi
mum de seriozitate pentru fie
care disciplină de studiu. Con
strucțiile navale, construcțiile 
de mașini, tehnologia produ
selor alimentare, piscicultura 
— specialități pentru care se

pregătesc studenții institutului 
nostru — au un domeniu vast 
și interesant de cercetare care 
îi atrage repede pe studenți. 
Este necesar numai ca ei să 
cunoască cît mai multe „amă
nunte" în legătură cu aceste 
specialități, să fie ajutați să 
descopere frumusețea lor. în 
adunări generale U.T.M. a 
fost prezentat referatul „Să 
cunoaștem și să îndrăgim pro
fesiunea aleasă" — au fost in
vitați să vorbească profesori 
cu prestigiu în institut, spe
cialiști.

SEVASTIAN MOCANU 
secretarul comitetului U.T.M. 

din institut

Grupa

IN VALEA JIULUI

Pot fi colectate cantități
și mai mari de fier vechi

veriga
activității noastre

J

oncluziile desprin
se în urma anali
zei sesiunilor din 
vară și din toam
nă, precum și ex
periența 
din anii 

denți ne-au ajutat să 
lăm în mare măsură 
de răspundere al studenților 
față de propria lor pregătire, 
să dezvoltăm combativitatea 
in grupe și ani, opinia colec
tivului împotriva dezintere
sului și superficialității.

Centrul tuturor activităților 
sste grupa de studenți. Dele
gații A. S. de grupă (de regulă 
studenți cu prestigiu printre 
colegi) au fost instruiți asu
pra problemelor de care tre
buie să se ocupe ; iar 
consiliul (îndeosebi comisia 
profesională) păstrează zilnic 
legătura cu ei, în grupe. Ori 
de cîte ori se ivesc probleme 
deosebite, activiștii consiliu
lui îi ajută pe delegații A. S.

La anul III-mecanică am 
constatat o delăsare a studen
ților în pregătirea pentru se
minarii ; de asemenea, puțini 
erau studenții din acest an 
care participau Ia activitatea 
cercurilor științifice. Am or
ganizat aici o adunare în care 
s-a dezbătut problema „Da- 
că-ți iubești profesiunea". Re
feratul prezentat și discuțiile 
au scos în evidență sarcinile 
studenților, obligația lor față 
de profesiunea pe care și-ari 
ales-o de a se pregăti temeinia 
la nivelul cerințelor actuale.

In această perioadă cele 
mai importante acțiuni care 
au loc în grupele de studenți 
sînt consfătuirile profesionale, 
tn cele mai multe consfătuiri 
studenții au hotărît să se pre
zinte la toate examenele și să 
obțină note peste 7. Sînt ur
mărite în permanență, modul 
in care sînt îndeplinite hotă- 
ririle luate 
Printre cele 
măsuri luate

muncii 
prece- 
stimu- 
spiritul

în consfătuiri, 
mai deosebite 
în vederea se

siunii de examene mențio
năm : introducerea graficelor 
nominale de frecvență care 
sint ținute la zi în toate gru- 
aele, planificarea examenelor 
in așa fel încît să nu îngreu
neze recapitularea materiei în 
sesiune (au fost fixate întîi 
examenele mai grele și apoi 
— către sfîrșitul sesiunii — 
examenele mai ușoare).

In ce privește activitatea 
noastră în cămin, unde locu
iesc peste 85 la sută din stu- 
denți, s-au luat măsuri care 
să asigure liniștea necesară 
studiului (prin discutarea în 
cadrul unor dezbateri organi- 

a acelor stu- 
care obișnuiau să tul- 
liniștea colegilor). S-au 

deci, toate măsurile 
să asigure o bună pre-

Studen(i ai Institutului agronomic din Cluj, pregutindu-se 
examene, urmăresc cu atenție explicațiile asistentului Emil 

tăiere a arborilor.

pentru apropiata sesiune de
Rusu cu privire ia metoda de

Foto . O. PLECAN
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Țesături frumoase și trainice

xplodtârile miniere, preparațiile. Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșeni și alte unități aparținînd 
Combinatului carbonifer al Văii Jiului, au furnizat 
întreprinderii de colectare a metalelor Petroșeni în 
cursul acestui an, mai bine de 6 900 tone de fier 
vechi. Astfel, sarcina anuală a fost îndeplinită 
încă la sftrșilul lunii noiembrie. Aproape jumătate 

din această cantitate a fost colectată de către tinerii din 
Valea Jiului prin acțiunile de muncă patriotică organizate pe
riodic de către organizațiile U.T.M.
Exploatarea minieră Aninoasa. 

Aici, planul de colectare și de 
predare a fierului vechi pe acest 
an a fost îndeplinit înainte de ter
men. Din cele 400 tone predate la 
I.C.M. o parte însemnată a fost 
strînsă de tineret. Este caracteristic 
faptul că marea majoritate a acțiu
nilor întreprinse au vizat rezervele 
de fier vechi existente în subteran. 
In adîncurile galeriilor, în urma 
reparațiilor — cum ar fi : înlocui
rea unor tronsoane de la conduc
tele de aeraj, scoaterea din uz a 
armăturilor metalice necorespun
zătoare sau casarea unor utilaje 
(transportoare de racleți) etc., au 
rămas mari cantități de metal. 
Comitetul U.T.M. pe exploatare a 
indicat secretarilor organizațiilor 
de bază U.T.M. să ceară sprijin 
din partea maiștrilor și mecanici
lor de sectoare pentru identifi
carea acestor surse. Cînd, într-un 
sector s-a știut precis în ce loc și 
ce cantități de fier vechi se pot 
colecta, comitetul organizației 
de bază U.T.M. a trecut la mobi
lizarea tineretului. Comitetele or-, 
ganizațiilor de bază U.T.M. au 
desfășurat în rîndurile tineretului 
o susținută muncă politică, le-a 
arătat importanța acestei acțiuni, 
au organizat din timp echipele în 
funcție de cantitățile de metal 
existente în fiecare galerie. Astfel, 
cei peste 150 de tineri, mobilizați 
de organizațiile de bază U.T.M., 
au contribuit activ la realizarea 
planului de colectări pe exploatare.

La fel și-au organizat ac
tivitatea de colectare a fierului 
vechi și tinerii de la exploatările 
miniere Vulcan și Petrila. Ei au 
adus o mare contribuție Ia strîn- 
gerea celor 400 și respectiv 540 
de tone fier vechi preluate din a- 
ceste exploatări de către I.C.M.

Față de posibilitățile existente 
la multe unități din Valea Jiului, 
cantitatea de metal vechi expe
diată spre oțelăriile hunedorene 
putea fi însă cu mult mai mare. 
Să vedem însă din ce cauză nu 
au putut fi depășite cantitățile li
vrate. In acest scop am întreprins 
un raid prin exploatările miniere 
din Petrila, Lonea, Lupeni, Uri- 
cani și întreprinderea Termoelec
trica din Paroșeni. In aceste uni
tăți există la acei tovarăși care 
răspund din partea conducerii de 
gospodărirea fierului vechi (Brin- 
dușa Aurel — Petrila, Marin Cor
nel — Paroșeni, I. Seminceanu — 
Uricani) părerea «ă o dată ce 
și-au îndeplinit planul pe anul In 
curs, nu mal trebuie să predea 
șl rezervele existente deoarece ele 
vor trebui să servească Ia realiza
rea planului pe anul viitor. Din a- 
ceastă cauză organizațiile U.T.M. 
nu au mai fost sprijinite în colec
tarea fierului vechi mai ale» în ul-

tima perioadă a acestui an. La ex
ploatarea minieră din Pctrila, la 
orizontul 12, există mai bine de un 
vagon de fier vechi care așteaptă 
să fie încărcat în mașini și expe
diat I.C.M.-ului, pentru a nu mai 
vorbi de importantele rezerve ce 
se află în sectoarele subterane. La 
puțul nou de la aceeași exploatare 
se află de asemenea cel puțin 
două vagoane de fier vechi, iar în 
fața casei cazanclor alte cca 15 
tone de metal provenit dintr-un 
compresor scos din uz — așteap
tă de ani de zile să fie trimis 
spre oțelării. Există așadar toate 
posibilitățile ca de la această ex
ploatare să se mai colecteze pînă 
la sfîrșitul lunii decembrie cu con
tribuția organizațiilor U.T.M. cel 
puțin 40 de tone de fier vechi.

Posibilități asemănătoare există 
și la exploatarea minieră din Lo- 
nea. îndeosebi în curtea minei 
Jieț se pot întîlni la tot pasul 
utilaje vechi scoase din funcțiune 
de ani de zile, capete de cabluri 
aruncate, armături metalice răsuci
te și strîmbe care nu mai pot fi 
îndreptate, toate cîntărind pe 
puțin 20—25 de tone. La mina 
R-i sînt armături în greutate de 
cca 8 tone care nu se mai folo
sesc de multă vreme, precum și o 
betonieră scoasă din funcțiune de 
aproape doi ani de zile dar pen
tru care se tărăgănează întocmirea 
formelor de casare. Tov. ing. loan 
Lăsat, șeful serviciului electro
mecanic al Exploatării miniere 
Lonea, justifică situația amintită 
pe motiv că 
trebuie 
forme.

Cele ___  ___r
după cum spuneau inginerii Du
mitru Popescu, mecanicul-șef al 
Exploatării miniere Aninoasa, și 
Vasile Baciu, șeful sectorului 9-B 
de la Exploatarea minierii Lupcni, 
se găsesc în subteran, în locurile 
de muncă ale minerilor. Aici în 
fiecare zi se înlocuiesc zeci de 
conducte de aeraj,. tuburi de ram
bleu, scocuri, șine etc. care rămîn 
aruncate prin sectoare. Organiza
țiile U.T.M. au sarcina de a mo
biliza tinerii la colectarea tuturor 
cantităților de metale vechi exis
tente, iar conducerea exploatărilor 
miniere, a întreprinderilor aminti
te de a le sprijini în această acti
vitate patriotică. Este totodată 
de datoria comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșeni de a generaliza 
experiența pozitivă a comitetului 
U.T.M. de la Exploatarea minieră 
Aninoasa în organizarea acțiuni
lor de colectare a fierului vechi. 
In felul acesta există posibilitatea 
ca pînă la sfîrșitul acestei luni, 
din Valea Jiului să mai plece »pr« 
oțelăriile patriei Încă ed puțin 
200 de tone de fier vechi.

Pentru a se realiza desfășu
rarea unui proces continuu, 
coaserea cap la cap a țesături
lor se face acum la 3 mașini 
De curînd au fost achiziționate 
două mașini noi care funcțio
nează și 
bune.

Datorită 
pina acum

Constatările făcute cu prile
jul raidurilor organizate de 
posturile utemiste de control 
in secțiile vopsitorie și țesăto
rie de la întreprinderea tex
tilă Pitești, au fost publicate 
în „Scînteia tineretului” nr. 
4506 din 12 noiembrie 1963, 
sub titlul „Țesături frumoase 
și trainice". Ele se refereau la 
defecțiuni care generează 
unele țesături de calitate ne
corespunzătoare.

In răspunsul trimis redac
ției de către direcțiunea între
prinderii textile Pitești, se 
spune:

„Articolul a constituit pen
tru noi un ajutor prețios. 
Pentru a se evita pe viitor 
producerea de țesături cu de
fecte, întreprinderea noastră 
a luat unele măsuri care vor 
duce, fără îndoială, la înlătu
rarea lipsurilor existente. Ast
fel, a fost îmbunătățit proce
deul de vopsire a articolului 
„Mira”. Au fost schimbate re
țetele de vopsire, introdueîn- 
du-se coloranți noi cu rezi
stențe superioare. Un procedeu 
nou de vopsire a fost intro
dus și pentru articolul „Car- 
mina”. Vopsirea se face acum 
în două băi. De asemenea a 
fost stabilită o nouă tehnolo
gie pentru vopsirea 
urzeală.

nu se știe bine cine 
întocmească aceste

mai mari rezerve însă,In ziarul „Scînteia tineretu
lui" nr. 4489, la rubrica cu ti
tlul de mai sus, a fost publi
cat articolul „Feroneria pen
tru mobilă și binale” care 
semnala deficiențe privind ca
litatea unor produse realizate 
la Uzina „Fierarul" din Arad.

Conducerea uzinei a trimis 
redacției noastre următorul 
răspuns :

„Critica făcută de ziar este 
îndreptățită. Lipsurile semna
late au existat și mai există 
încă în activitatea noastră. 
Sîntcm hotărîți însă să mun
cim în așa fel încît beneficia
rii noștri să primească numai 
produse de calitate superioa
ră. Pentru înlăturarea neajun- 
sui^lqr .semnalate au fost luate 
următoarele măsuri :

A fost modificată tehnolo
gia de fabricație a produsului 
foraiber semigreu ; în ultimul 
timp s-au realizat foraibere 
cu o rezistență mai mare la 
utilizare. Tot la acest produs 
s-a mărit numărul sortimente
lor. Producem acum foraibere 
de 3 dimensiuni, printre care 
și unul pentru ferestre de tip 
greu. Sîntem siguri că aceste 
produse vor satisface exigen
țele crescînde ale constructo
rilor de locuințe.

Pentru îmbunătățirea cali
tății broaștelor destinate mo
bilelor s-au luat măsuri pri
vind confecționarea de scule, 
dispozitive și verificatoare noi 
pentru operațiile care cer o 
mai mare precizie în execuție.

Cu prilejul analizei care a 
fost făcută pe marginea artico
lului am constatat că unele 
neajunsuri se datoresc și sla
bei calificări a unor muncitori. 
A fost organizat un curs de 
ridicare a calificării profesio
nale pe care-1 frecventează 
majoritatea muncitorilor din 
secția de 
bilier.

Noi 
„Scînteia 
sprijinul 
bucuroși 
partea beneficiarilor noștri și 
alte propuneri și sugestii care 
să ne permită să facem din 
„marca fabricii” un motiv de 
mîndrie pentru întregul no
stru colectiv de muncitori”.

dau randamente

firelor de

măsurilor luate 
procentul de cu

poane a scăzut de la 4,1 la 
sută cît a fost înregistrat la 
sfîrșitul trimestrului I la 2,04 
la sută.

Pentru 
țesăturilor 
iilor și a 
rupte, se vor înlocui lanțurile 
uzate de la sistemele de frî- 
nare și vor fi montate la uti
laje dispozitive de 
pentru ruperea firelor 
zeală.

In încheiere, trebuie 
spunem că, la secțiile 
și țesătorie, au fost reorgani
zate cursurile de ridicare a 
calificării profesionale a mun
citorilor. De asemenea, a fost 
organizată o discuție privind 
realizarea unei colaborări mai 
strînse între secțiile de bază 
ale întreprinderii. La această 
discuție a participat întregul 
colectiv de conducere al între
prinderii”.

evitarea cuponării 
din cauza răritu- 
fibrelor de urzeală

control 
de ur-

să mai 
finisaj

LAL ROMULUS

VIOREL MIRCEA 
președintele asociației 

studenților

mulțumim ziarului 
tineretului” pentru 
acordat și vom fi 

să mai primim din

montaj broaște-mo-

Poto: AGERPRESVedere parțială a Combinatului chimic Făgăraș

zate în cămin
denți
bure
luat,
care 
gătire a studenților.

Așteptăm acum rezultatele.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I I

(Urmare din pag. I)

ținerea acestui organism uriaș 
și complicat.

Prin arderea piritei se rea
lizează temperaturi ajungînd 
aproape la 800 grade Celsius. 
Această căldură care nu este 
necesară în procesul de fabri
cație a acidului sulfuric este 
captată în cazane mari, trans
formată în aburi, iar aburii di
rijați în turbine produc ener
gie electrică. Astfel, 70 la sută 
din energia electrică folosită în 
combinat este produsă prin 
recuperarea căldurii rezultată 
din arderea piritei. Pe o sin
gură linie tehnologică, la aci
dul sulfuric, se consumă într-o 
oră 24 de mii de metri cubi de 
aer, iar prin conductele 
gaze aleargă într-o oră 42 
de metri cubi de gaze cu 
țeala de 100 kilometri pe
In 24 ore intră pe o singură 
linie tehnologică trei sute de 
tone — o garnitură de treizeci 
de vagoane de pirită. Toate a- 
ceste munci, procese, sint puse

de 
mii 
iu- 

oră.

în mișcare de energia electri
că. Acest curent pune în miș
care pompe și ventilatoare, 
motoare, instalații complicate.

Muncitorii și cadrele tehni
ce îndeplinesc aici munci de 
răspundere — munci care cer 
o calificare, o pricepere și o 
conștiinciozitate deosebite. 
Dacă, de exemplu, operatorii 
de la reactoare — locul tinde 
se produce dezagregarea fosfo- 
ritei — ar scăpa o cantitate de 
aciâ mai mare decît cea sta
bilită de parametri — calita
tea producției ar fi primejdui
tă. Dacă, de asemenea, contac- 
tiștii de la liniile de acid sul
furic nu ar urmări atenți pa
nourile de comandă — gazele 
ar putea scăpa pe coș, s-a* 
pierde în atmosferă, sau pre
siunea mare ar pune în pri
mejdie instalațiile. Dacă echi
pele de muncitori ale sectoru
lui utilaje nu ar interveni cu 
agerime să preîntîmpine o de
fecțiune sau să repare imediat 
un utilaj — întregul organism 
gigantic ar suferi perturbări

în funcționarea lui uniformă, 
armonioasă.

Temperaturile din cuptoare, 
presiunile, cantitățile de mate
rie, cantitățile de aer, vitezele, 
durata proceselor — cu un cu- 
vînt parametri și mereu para
metri — respectarea lor, su
pravegherea atentă, intervenția 
promptă, preîntîmpinarea atî- 
tor situații neprevăzute — ve
ghea continuă — toate acestea 
alcătuiesc specificul greu al 
muncii acestor oameni și cer 
de la ei calități deosebite, o 
calificare temeinică și un grad 
înalt de conștiință.

La sfîrșitul călătoriei prin 
linia tehnologică, gazele de bi
oxid de sulf (care vor hotărî 
nașterea acidului sulfuric) tre
buie să fie foarte curate; ele 
merg la o bătălie mare; mi
liarde de molecule de gaz se 
vor ciocni cu atomii de oxi
gen și trebuie să meargă foar
te curate în această bătălie. Vă 
închipuiți că și mintea oame
nilor care dirijează aceste mari 
și subtile procese trebuie să fie 
foarte limpede. E o lege a na
turii și o lege a purității mun
cii — ca și la producerea oțe-

lului, ca în toate marile acțiuni 
omenești — lege morală a 
muncii — minunată întrepă
trundere între muncă și sufle
tul omului.

Purificarea gazelor se reali
zează în niște încăperi de oțel 
de cite 200 metri cubi și unde 
gazele sînt supuse la tensiuni, 
de multe zeci de mii de volți. 
Ele trec succesiv prin trei ca
mere din acestea de oțel și de 
trei ori supuse acelor tensiuni 
de multe zeci de mii de volți. 
La uzul casnic tensiunea cu
rentului este de 220 volți.

Muncitorii și întregul colec
tiv al combinatului au trecut 
ei înșiși prin asemenea mari 
tensiuni înnobilatoare. Pe teh
nicienii și muncitorii din com
binat îndrăgostiți de munca 
lor i-arn cunoscut, cu cîțiva 
ani în urmă, pe vremea cînd 
pasionați cu toții de punerea 
la punct a uzinei lor, intrau în 
cuptoarele de ars pirita, la 
temperaturi mari de care îi 
protejau costumele de azbest. 
Intrau în cuptoare și spărgeau 
stratul de cenușă care se bloca 
și le curățau. Și pe urmă, mul
te nopți, sute de nopți, oame
nii aceștia, în frunte cu direc
torul combinatului — inginerul 
Grădinarii — și cu secretarul 
de partid, Vasile Alexandru, 
trăind la temperaturi mai 
înalte decît cele din cuptoare, 
studiau, căutau să rezolve 
practic problemele tehnice ; să 
nu se mai blocheze pirita în 
cuptoare, să nu mai fie nevoie 
să intre în cuptoare îmbrăcați 
in azbest. Aceasta era prima 
uzină din fără care introducea

sistemul de ardere a piritei în 
pat fluidizam care dă o pro
ductivitate de 40 de ori mai 
mare pe metru pătrat al cup
torului respectiv. Lucrul era 
nou și bun dar și greu — iar o 
experiență asemănătoare lip
sea.

Dat fiind faptul că oamenii 
aceștia erau nevoiți să intre în 
cuptoarele lor cu zgură aproa
pe incandescentă și să le re
pare degrabă, pînă nu înghea
ță — combinatul acesta înălțat 
în podiș amintea oarecum de 
un templu antic al zeului rău, 
Moloh, templu în cuptoarele 
căruia erau împinse nebunește 
jertfe omenești. Cu deosebirea 
că pe acești oameni ai combi
natului chimic nu-i împingea 
niciodată nimeni, ei intrau și 
ieșeau mereu din cuptoarele 
lor pe care le studiau și pînă 
la urmă au învins — au rezol
vat acele probleme tehnice di
ficile. Ei au ieșit totdeauna din 
cuptoarele lor mai căliți și mai 
luminați de această virtute a 
focului creației. Astăzi nu mai 
intră nimeni în cuptoare; s-au 
făcut modificări tehnice de 
construcție, s-au perfecționat.

După aceea, restul a urmat 
parcă simplu și de la sine; 
combinatul a crescut vertiginos 
din cerințele agriculturii so
cialiste și potrivit Directivelor 
partidului. In 1961 a fost con
struită linia aceea nouă și mai 
mare de acid sulfuric; în 1962 
a fost construită linia nouă — 
și mai mare — de superfosfați 
și linia de granulare a îngră
șămintelor.

Oamenii aceștia «u btrvtt.

Cu victoriile, cu succesele se 
întîmplă însă la fel ca și cu 
focul din cuptoarele de pirită; 
nu mai ard, nu păstrează tem
peratura, dacă nu le adaugi 
mereu alte victorii, alte cu
ceriri și biruințe — deci efor
turi neîntrerupte. Entuziasmul 
și încleștarea nobilă cu care 
oamenii intrau în cuptoare și 
le curățau de zgura aproape 
incandescentă s-au preschim
bat într-o dragoste statornică 
pentru marele combinat, s-au 
transformat în patos creator, 
în studiu concentrat și gîndire 
creatoare. In cuptoare nu e 
nevoie să mai intre nimeni; 
ele au fost puse la punct, per
fecționate. Un eroism s-a 
transformat în altul, desigur 
mai liniștit, mai discret, dar 
mai profund, mai puternic și 
ca un flux continuu.

Toate eforturile sînt con
centrate acum pentru desăvîr- 
șirea uzinei și spre căile sub
tile și complexe ale procesu
lui de producție — cantitatea 
și calitatea îngrășămintelor. 
Alături de primii chimiști •— 
alături de „veteranii" care au 
bătut țărușii primelor con
strucții, a venit un nou val 
tînăr de chimiști, tehnicieni și 
muncitori care au pus umărul 
bărbătește ca să se ajungă as
tăzi la triplarea capacității de 
producție. Sub aripile de pia
tră ale combinatului se află o 
școală pentru pregătirea de 
noi cadre, iar în orășelul cu 
vile elegante — Năvodari — 
funcționează o școală medie 
de chimie.

Problema la *i este calita-



Folosim cu eficacitate sporită
ingrășămintele chimice

ospodăria agricoli 
de stat Variaș este 
așezată în plină 
cîmpie bănățeană. 
Are un pămînt fer
til (în cea mai 
mare parte cerno

pentru cultura cerealelor și în 
special pentru porumb, care, de 
altfel, ocupă cea mai mare 
parte din suprafața arabilă a 
gospodăriei. Precipitațiile at
mosferice cad, de obicei, în 
cantități suficiente, însă nu sînt 
uniform repartizate, neasigu-

rînd necesarul de apă mai ales 
în perioadele critice de dez
voltare a plantelor.

In aceste condiții am realizat 
de la an la an, recolte spo
rite de porumb și grîu, așa cum 
rezultă și din datele următoare:ziom ciocolat), deosebit de bun

Cultura
1959 1960 1961 1962 1963

Supraf. Kg/ha Supraf. Kg/ha Supraf. Kg/ha Supraf. Kg/ha Supraf. Kg/ha

porumb 
grîu

871 1902
700 2418

871
600

3945
2944

1105
300

4675
2823

1090
300

4009
3541

1380
300

6005
3880

După cum se vede, produc
țiile la hectar în gospodăria 
noastră sînt mereu mai mari, 
deși suprafețele însămînțate cu 
porumb au crescut. Aceste spo
ruri sînt rezultatul unui com
plex de măsuri tehnico-organi- 
zatorice luate de consiliul gos
podăriei sub îndrumarea orga
nizației de partid. Ne-am preo
cupat mai mult și mai bine de 
efectuarea la un înalt nivel 
agrotehnic a tuturor lucrărilor. 
Astfel, întreaga suprafață des
tinată însămînțării culturilor 
de primăvară a fost arată adine 
toamna, iar pe tarlalele elibe
rate de păioase au fost execu
tate imediat arături adînci de 
vară, care toamna au fost afi
nate din nou. In fiecare primă
vară timpuriu am grăpat ogoa
rele, apoi am executat culti
vări, discuiri repetate, pentru 
menținerea umidității în sol, 
combaterea buruienilor și pre
gătirea unui pat germinativ cît 
mai bun.

Un alt factor care a influen
țat producția a fost și sămînța 
folosită. Cu ani în urmă, cu 
toate că am avut semințe de 
griu de mare productivitate 
sau porumb dublu hibrid, nu 
am reușit decît în urma unor 
experiențe să alegem soiurile 
care, în condițiile pedoclimati
ce de la noi, să dea produc
țiile cele mai mari. Din anul 
1961 am introdus în cultură, în 
urma rezultatelor acestor ex-

periențe, hibrizii dubli de po
rumb 306, 409 și 311, iar la grîu 
am mers pe soiul Bezostaia 1 
și pe suprafață mai mică soiul 
Etoille de Choisy.

Din practică a rezultat că în 
afară de lucrări agrotehnice de 
calitate și sămînța bună, îngră- 
șămintele chimice administrate 
rațional influențează în mod 
deosebit creșterea producției 
la hectar. De aceea, sub îndru
marea specialiștilor din gospo
dărie și cu ajutorul Institutului 
agronomic din Timișoara am 
început un studiu în legătură 
cu modul de folosire a îngrășă
mintelor chimice (acestea au

ha pînă la 600 kg la hectar și 
am ajuns la concluzia că o can
titate de 250 kg aduce sporul 
cel mai mare de producție și la 
un preț de cost scăzut. In anul 
1961, de pildă, administrînd la 
grîul de toamnă pe unele par
cele 600 kg superfosfat la hec
tar, iar pe altele 300 kg sporul 
de producție la prima variantă 
a fost între 30—50 kg boabe la 
hectar. Rezultă de aici, pe de 
o parte, că doza mare nu a 
avut eficiența așteptată, ci a 
mărit prețul de cost al griului 
cu pînă la 0,15 lei/kg, iar pe 
de altă parte că folosind doze 
reduse, puteam îngrășa o su-

Din experiența G. A. S. Variaș

• • •Pentru micii pietoni
n concurs, „Cine știe, cîști
gă !“ mai puțin obișnuit 
In final se confruntă o ele

vă din clasa a H-a, cu un elev 
din clasa a Vll-a din aceeași școa
la elementară. Mica școlăriță se 
dovedește imbatabilă și, în fața 
întregii școli, a părinților și a 
altor invitați, cîștigă concursul pe 
tema : „Micii pietoni". Membrii 
juriului îi string mîinile și-i pun 
în brațe o 
sint aplicate 
circulație.

Despre ce 
șui Ploiești

minge mare pe 
desene pe teme

cart 
de.,.

ora-este vorba ? In 
s-a interzis, de cu- 

rînd, claxonatul. Printre măsurile 
pe care le-au luat organele de 
miliție în scopul preintimpinării 
accidentelor, a fost și aceea a

însemnări
„instruirii" micilor pietoni eu 
cunoașterea normelor de circulație. 
Cu sprijinul cadrelor didactice ți 
al părinților s-au organizat cu 
școlarii și elevii acțiuni deosebit 
de instructive. Ofițerul de miliție 
Nicolae Rădulescu, de la serviciul 
circulației din orașul Ploiești, ne-a 
vorbit despre cîteva din aceste 
inițiative. Iată-le :

La cinematograful „Progresul" 
din oraș, au rulat, mai multe zile 
în șir, filme de scurt metraj cum 
ar fi : „Boroboață in vacanță", 
„Cine e de vină", „Boroboață în 
excursie" și altele. Ele au fost 
vizionate de aproximativ 20 000 
de elevi din raza orașului Ploiești. 
In 24 de școli s-au organizat 26 
de concursuri pe tema : „Micii 
pietoni". Concursurile au fost 
conduse de lucrători de miliție ți 
cadre didactice. Efectul acestor 
inițiative ? Micii pietoni ploieșteni 
s-au dovedit deosebit de receptivi 
la sfaturile primite. De la interzi
cerea claxonatului, numărul acci
dentelor de circulație provocate 
de copii a scăzut aproape la zero.

NICOLAE BARBU I

tea producției — îngrășăminte 
superioare, cu o mare 
de fertilizare 
mic.

— Trebuie 
tați mari de

într-un
putere 
volum

canti-precizat : 
îngrășăminte, cu 

putere de fertilizare maximă 
în minimum de volum. Iar 
pentru asta : granularea în
grășămintelor, descoperirea u- 
nor parametri tot mai ideali 
ai procesului de fabricație, 
punerea la punct a unor uti
laje. Acesta este frontul nos
tru de luptă — mă face atent 
inginerul Cornel Dumitrache. 
Aceasta și este marea răspun
dere, la toate posturile, în a- 
ceastă uzină automatizată, în 
care s-ar părea că omul nu 
face prea mult. Oamenii hotă
răsc totul.

în drum de la un sector la 
altul, întîlnim chimiste, labo
rante în halate albe, ducînd 
spre laborator, probe de în
grășăminte încă fierbinți; în 
secția de granulare, la gura 
cuptoarelor rotative care do
goresc, oameni tineri cercetea
ză cu aparate ingenioase — ul
timele cuceriri ale științei — 
calitatea îngrășămintelor. Sînt 
prea absorbiți de cercetările 
lor și nu îndrăznesc să-t de
ranjez cu întrebări.

începînd cu muncitorii sec
țiilor de întreținere — oame
nii hotărăsc aici totul. Un 
schimbător de căldură — uti
laj in greutate de vreo 30 de 
tone și care în mod obișnuit 
pînă acum era lucrat de o în
treprindere din. afară — a fost 
lucrat și montat repede și bine 
de către un colectiv condus de

fost efectuate pe suprafețe la 
început mici, ca pe parcursul 
dovedirii eficienței, suprafețele 
să fie extinse). în cadrul gos
podăriei, atît la cultura griului 
cît și la porumb, s-a 
trat superfosfat, azotat 
niu, sulfat de amoniu 
rioade diferite și în 
diferite. Toate acestea 
cut pentru a stabili modul folo
sirii lor cu maximum de efica
citate.

Știind că superfosfatul este 
greu solubil și că este pus 
la dispoziția plantelor după o 
perioadă de 4—6 luni, noi în
totdeauna l-am administrat în- 
corporîndu-l odată cu arătura 
adîncă de toamnă. La fel am 
procedat și la griu, pentru că 
în timpul iernii acest îngrășă- 
mînt se dizolvă și este folosit 
din plin de plante în primă
vară. O deosebită importanță 
în condițiile noastre de sol are 
și cantitatea folosită. Am în
cercat eficacitatea superfosfa- 
tului începînd de la 150 kg la

adminis- 
de amo- 

în pe- 
cantități 
s-au fă-

prafață dublă, fapt care ar fi 
dus la creșterea simțitoare a 
producției medii.

La cultura porumbului am 
administrat, de asemenea, în 
mod diferențiat azotatul de a- 
nioniu. In cazul folosirii rațio
nale, la un kilogram de îngră
șământ s-a obținut un spor de 
6 kg boabe, față de parcelele 
neîngrășate, iar în cazul cînd 
am trecut peste cantitatea de 
180 kg la hectar, eficiența în
grășămintelor a scăzut. De 
exemplu, la cantitatea de 300 
kg azotat de amoniu la hectar 
sporul a scăzut la 3 kg pentru 
un kilogram de îngrășămînt, iar 
la 600 kg la hectar s-a redus la 
1,8 kg. lată, deci, încă o dova
dă, în cazul altui îngrășămînt, 
că dozele mari nu sînt renta
bile.

Pentru a pune în valoare în
sușirile acestui îngrășămînt, la 
noi în gospodărie azotatul de 
amoniu se administrează cultu
rii porumbului numai primă
vara, epoca cea mai bună fiind

înainte de Insămînțare, 
precis la disculre. Pe unele su
prafețe am experimentat admi
nistrarea azotatului odată 
însămînțarea porumbului, 
pe alte suprafețe l-am dat oda
tă cu cea de a doua prașilă 
mecanică. Rezultatele cele mai 
bune le-am obținut atunci cînd 
azotatul s-a aplicat odată cu 
discuirea, înregistrîndu-se în 
acest caz un spor de producție 
de 500—600 kg boabe la hectar 
pentru că planta de porumb 
încă de la început are la dis
poziție îngrășămîntul.

Cu o sămînță corespunzătoa
re, cu un pat germinativ bine 
pregătit, dozele reduse de azo
tat de pînă la 150 kg la hectar 
date înainte de topirea zăpezii 
ne-au adus și la grîu un spor 
de producție de aproximativ 
1 000 kg la hectar.

Experimental, pe suprafețe 
mici am folosit cantități de 
pînă la 600 kg azotat la hectar, 
fapt care, în condițiile anului 
trecut, cînd au fost precipitații 
abundente în lunile de primă
vară, a determinat dezvoltarea 
puternică a buruienilor și îm
bolnăvirea plantelor, iar boa
bele de grîu au șiștăvit. Pro
ducția a scăzut cu peste 500 kg 
la hectar față de tarlalele unde 
am folosit doze moderate.

Și acum iată rezultatele prac
tice ale folosirii îngrășăminte
lor chimice în doze moderate 
pe suprafețe mari. Anul acesta 
am obținut 3 880 de kg de grîu 
la hectar la un preț de cost 
mai mic cu 34 lei la tonă față 
de cel planificat ; la porumb 
am realizat o producție de 
5 005 kg boabe la hectar, pre
țul de cost al tonei de boabe 
fiind redus cu 225 de lei față 
de prevederile planului.

Pentru recolta de porumb a 
anului viitor am pregătit de a- 
cum unii din factorii de bază. 
Ne-am preocupat în continuare 
de folosirea rațională a îngră
șămintelor chimice. Astfel, o- 
dată cu arătura adîncă am în
corporat în sol pe 500 de hec
tare cîte 180—200 kg de super
fosfat la hectar. In primăvară, 
înainte de însămînțare, 
cu lucrările i’ 
mai administra 
kg de 
hectar, 
măsuri 
vor da 
producții mai mari.

Ing. IOAN AGEU 
directorul G.A.S. Variaș, 

regiunea Banat

DE REV

(Agerpres)
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Nou va fi sărbătorit în 
fi de tineri din orașele și 
miniere Baia Mare, Satu 

și Lăpuș.

Au mai rămas numai cîteva 
zile pînă la sosirea noului an. 
Din toate regiunile sosesc vești 
despre pregătirile care se fac în 
întreprinderi, unități agricole so
cialiste, în munți la cabane, în 
vederea tradiționalei sărbători a 
revelionului.

Aproape 10 000 de turiști din 
țară și de peste hotare vor pe
trece anul acesta revelionul în 
mijlocul munților la Predeal, Pi
nul Rece, Poiana Brașov, Păltiniș, 
Cristianul Mare, Cioplea și în alte 
localități pitorești din regiunea 
Brașov. Pentru revelion a fost a- 
dus un bogat sortiment de pro
duse alimentare, băuturi și fructe, 
drumurile și cărările ce duc spre 
cabane au fost amenajate ți re
parate, s-au pregătit cele necesare 
pentru împodobirea pomului de 
iarnă, a localurilor, precum și di
ferite surprize.

Numeroși petroliști, mineri, con
structori de’ mașini, forestieri, co
lectiviști ți alți oameni ai muncii 
din regiunea Ploiești, vor petrece 
revelionul în colectiv, la cluburi, 
casa de cultură, cabane, cămine 
culturale, restaurante. La Cazinoul 
ți vila „Postăvaru” din Sinaia, la 
mai multe vile și cabane din Buș
teni, au fost amenajate încăpe
rile, s-au fixat meniurile, s-a fă
cut aprovizionarea cu alimente și 
băuturi.

Pregătiri pentru revelion se fac 
în toate întreprinderile și institu-

ELION
țiile din regiunea Suceava. Pînă a- 
cum la revelionul ce se organizează 
in întreprinderi s-au înscris a- 
proape io ooo de oameni ai mun
cii. Turiști vor petrece revelionul 
la cabanele Adîncata, llișești, 
Deia, Rarău, Mestecaniș etc.

Au fost pregătite cabanele 
Cîmpu lui Neag, Petrele, Beleia, 
Gura Zlata și Voivodu din munții 
Retezat și Paring, unde împreună 
cu familiile, își vor petrece reveli
onul și prima zi a noului an, 
sute de mineri, siderurgiști și alți 
muncitori din regiunea Hune
doara.

Numeroși oameni ai muncii din 
Valea Jiului, Hunedoara, Deva fi 
alte localități s-au înscris la a- 
gențiile O.N.T.-Carpați pentru a 
petrece revelionul la Predeal și 
Sinaia sau peste hotare la Sofia, 
Budapesta, Varșovia, Odesa, Pra- 
ga etc.

Anul 
colectiv 
centrele
Mare, Cărei, Sighet 
Peste i 700 de formații de artiști 
amatori, precum și actori ai Tea
trelor de stat din Baia Mare, și 
Satu Mare, membri ai Filarmonicii 
din Satu Mare, vor prezenta în 
noaptea de revelion programe 
pentru oamenii muncii.

odată 
de discuit, vom 

cîte 150—180 
azotat de amoniu la 

Alături de celelalte 
agrotehnice, acestea ne 
posibilitatea să obținem

I

maiștrii Ion Simion și Gheor- 
ghe Găină. Sectorul trei utilaj 
chimic a terminat reparațiile 
capitale la linia II de acid sul
furic într-un termen record. 
Acestea sînt doar două exem
ple din eforturile și realizări
le muncitorilor acestui com
binat, ajunși la un nivel tehnic 
ridicat și la o conștiință clară. 
In uzină sînt mulți ingineri 
buni — ingineri mecanici, e- 
nergetici, chimiști — cei mai 
mulți tineri, toți pregătiți, sta
tornici, studioși și pasionați — 
oameni de încredere, cum sînt 
acești ingineri tineri, Cornel 
Dumitrache, Ara Diradurian 
și alții ca ei și care, s-au a- 
firmat ca oameni de nădejde.

Toți oamenii aceștia au în
țeles din experiența lor că 
chimia se face — nu în birouri 
— ci pe terenul instalațiilor. O 
uzină este un organism în 
continuă creștere și desăvîrși- 
re. Dar ea nu crește și nu se 
desăvirșește singură, ci prin 
oamenii ei. In acest combinat 
mare oamenii s-att manifestat 
mereu ca niște creatori, nău
cind neosteniți îmbunătățiri 
tehnice uzinei lor. In felul lor 
de a gindi — progresul nu 
constă numai în a introduce 
utilaje noi, ci și în a descoperi 
necontenit posibilități de per
fecționare și adaptare a utila
jelor pentru a obține de la ele 
mereu mai mult. Și oamenii 
aceștia știu că pentru a ajuta 
desăvîrșirea uzinei lor — este 
necesar în primul rînd ca 
înșiși să se desăvîrșeasca, 
se perfecționeze.

Nu mai este nevoie să 
tre nimeni în cuptoarele

ars pirita. Aceasta a fost 
luptă cîștigată, urmată 
multe alte cuceriri însemna
te. A dispărut necesitatea, im
perativul de a intra în cup
toare, în haine de azbest: dar 
vitejia a rămas, virtutea a ră
mas. Virtutea focului nestins. 
In cealaltă temperatură înal
tă, în febra aceasta a nesfâr
șitelor nopți de studiu și cer
cetare și inspirație nobilă — 
în asemenea febră creatoare 
intră neîntrerupt și perseve
rent muncitori vrednici, teh
nicieni, ingineri tineri, pasio
nați — și după aceea, cu car
tea în mină, cu proiectul în
drăzneț, ei urcă pe platforma 
instalațiilor.

Asemenea altor obiective 
industriale din țara noastră, 
Combinatul chimic Năvodari 
trăiește febra aceasta a înnoi
rii, a desăvîrșirii. Este un 
moment plin de patos și dc 
frumusețe: l-am întîlnit aici 
la Năvodari și — l-am recu
noscut.

înconjurat frățește, de 
depărtare, de alți giganți 
neri ai industriei chimice
la Roznov, la Turnu Măgu
rele, la Craiova etc. — Com
binatul chimic Năvodari — el 
însuși foarte tînăr — a deve
nit repede un adevărat vete
ran al industriei îngrășămin
telor chimice. Și veteranul a- 
cesta din stepa Dobrogei își 
afirmă tinerețea și poartă cu 
vrednicie în această parte a 
țării steagul desfășurat al 
luptei pentru o agricultură 
socialistă puternică.

I 
I
I
I 
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ei 
să
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Cițiva din cel mal talenlați 
elevi ai Școlii populare de 
artă din Oradea, muncito
rii Erdody Iosif, Gabor Lu
dovic, și Balint Ștefan as- 
cullînd îndrumările instruc

torului Kistofi loan

Foto : O. PLECAN

Vom alege cel mal frumos 
brad și-l vom împodobi 
sărbătorește 1 Luminile șl 
steluțele sale ne vor Înve
seli în această minunată 

vacanță de iarnă.
Foto : AGERPRES

DESCOPERIRE
ARHEOLOGICĂ

In comuna Ciocani, raionul 
Bîrlad, au fost descoperite, la 
o adîncime de cîțiva metri, o 
serie de obiecte, printre care 
vase de lut, mărgele aurite, 
oglinzi de bronz șlefuite etc. 
După cum au stabilit cercetă
torii de la Muzeul raional 
„Vasile Pîrvan" din Bîrlad și 
Muzeul de istorie din Iași, a- 
cestea provin dintr-un cimitir 
sarmatic, avînd o vechime de 
aproximativ 1700 ani. Este al 
patrulea cimitir sarmatic des
coperit în ultimii doi ani în 
.raionul Bîrlad.

(Agerpres)
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Luni seara a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația economică iugoslavă, 
condusă de Vinko Hafner, 
prim adjunct al secretarului 
federal pentru problemele in
dustriei.

In urma discuțiilor purtate 
între membrii celor două dele
gații s-au elaborat unele pro
puneri care vor fi supuse co
misiei mixte de colaborare 
economică romîno-iugoslavă.

Oaspeții au vizitat totodată 
întreprinderi din diverse ra
muri ale industriei noastre. In 
cinstea lor conducătorul dele
gației R.P. Romîne, Tiberiu 
Abrihan, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini, a oferit o masă.

*
Cu prilejul celei de a 38-a 

aniversări a Armatei Popu
lare Iugoslave, atașatul mili-

Experiența buna

tar, naval și al aerului al 
R.S.F. Iugoslavia, colonel Liu- 
bo Krzișnik, a oferit un cocteil 
luni după-amiază în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte general-colo
nel Ion Tutoveanu și general 
maior Ionel S. Vasile, ad- 
juncți ai ministrului forțelor 
armate, generali și ofițeri su
periori, funcționari din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au participat Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, șefi ai al
tor misiuni diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă, atașați 
militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul aniversării cente

narului nașterii marelui muzi
cian Ion Vidu, duminică, în 
sala „Modern" din Timișoara, 
a avut loc un festival coral 
„Ion Vidu". Sub bagheta pro
fesorului de muzică Dimitrie 
Stan, artist emerit, pasionat

continuator al lui Ion Vidu, la 
pupitrul dirijoral al corului 
lugojan, corul „Ion Vidu" din 
Lugoj și cele ale Filarmonicii 
de stat „Banatul" și Filarmo
nicii de stat din Arad au in
terpretat „Ana Lugojana". In 
program au mai figurat și alte 
numeroase creații ale mae
strului coralei romînești din 
Banat. In aceeași zi, in cursul 
după-amiezil, cele trei formații 
corale au dat un concert de 
muzică 
cultură

corală în sala Casei de 
„Ion Vidu” din Lugoj,

★
Viner, prim solistă a 

de stat din Sofia, și-a
Julia

Operei
dat concursul la spectacolul 
extraordinar cu opera „Tru
badurul" de Verdi, prezentat 
luni seară de Opera de stat 
din Iași. Cîntăreața bulgari a 
interpretat rolul Leonorei.

(Agerpres)

continuata
(Urmare din pag. I)

toarelor de prăjire. Și aici, 
alături de vîrstnici, ne-au ve
nit în ajutor tinerii. Trebuie 
să arăt că lucrările de mecani
zare amintite mai sus au avut 
la bază o inovație a co
munistului Mircea Buzilă și a 
utemistului Costică Soaie, care 
a fost îmbunătățită pe parcurs 
de o serie de muncitori de la 
atelierul mecanic printre care 
șl tinerii Gheorghe Axinte și 
Mihai Iacoban.

Noul procedeu de încărcare 
și descărcare a sporit randa
mentul prăjitoareloc cu circa 
30 la sută și a contribuit Ia 
crearea unor condiții 
bune de muncă. In 
acelorași preocupări 
amintesc mecanizarea 
lor din abatajele de 
descopertări, folosindu-se 
cavatoare și autobasculante, 
mecanizarea încărcării mine
reului la rampa din stația 
C.F.R. Iacobeni.

— Care este contribuția pe 
care o așteptați de la tineri în 
noul an de muncă, ce credeți 
că poate întreprinde organiza
ția U.T.M. în sprijinirea între
gului colectiv pentru realiza
rea sarcinilor de plan ?

— Firește, pentru tineret 
rămîne mereu actuală proble
ma pregătirii sale profesiona
le. Pînă acum, deoarece la noi 
erau unii muncitori necalifi
cați, conducerea întreprinderii 
și-a orientat îndeosebi aten
ția spre calificarea acestora. 
Este necesar însă să acordăm 
aceeași 
lificării 
aceasta 
1964 să 
mină cursuri de ridicare a ca
lificării, să stabilim lectori 
dintre maiștrii șl inginerii 
noștri cei mai competenți. In 
acest fel vom asigura condiții

mai 
cadrul 

țin să 
lucrări- 
la zi și 

ex-

atenție și ridicării ca- 
muncitorilor. Pentru 

ne-am propus ca în 
organizăm la fiecare

si dezvoltată
pentru o activitate continuă 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale. Aici, organiza
ția U.T.M. ne poate, firește, 
acorda un mare sprijin mobili- 
zînd tinerii pentru a se în
scrie la cursuri, urmărind 
frecvența lor, modul în care se 
pregătesc tinerii, felul în care 
aplică cele învățate etc. Este 
tot așa de important ca orga
nizația U.T.M. să inițieze ea 
însăși anumite forme în acest 
sens. Se pot, de pildă, organi
za mai multe schimburi de 
experiență, se pot face con
cursuri pe temele meseriei. 
Răspîndirea cărții tehnice, 
elaborarea și ținerea în cola
borare cu cabinetul tehnic a 
unor conferințe de specialitate 
care să răspundă problemelor 
ce le ridică fiecare loc de 
muncă — iată mijloace care-și 
pot găsi un loc mai mare în 
activitatea organizațiilor noas
tre U.T.M.

O grijă deosebită trebuie să 
acorde tinerii organizării locu
lui de muncă, 
geștruț trebuie 
partea tinerilor 
de pregătire.
preocupare pentru 
vitezei de înaintare îndeosebi 
prin folosirea mai bună ■ 
utilajului.

Asemenea acțiuni sînt ceru
te de însuși faptul că indicato
rii calitativi ai planului 
tru cresc în 1964. Crește 
asemenea, cu 3,5 la sută, 
ductivitatea muncii față 
planul anului 1963.

Colectivul nostru, îndrumat 
și condus de comitetul de 
partid, este hotărît să dea în 
1964 furnalelor patriei mine
reu de cea mai bună calitate, 
să-și îndeplinească toate sarci
nile de plan. Experiența aces
tui an ne va fi un bun 
tar.

La mina Ar
să existe, din 
de Ia lucrările 
o mai mare 

sporirea

nos- 
de 

pro- 
de

îndrep-
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în sala Flo- 
reasca din Ca
pitală au luat 
sfîrșit dumini
că întrecerile 
finale ale cam
pionatelor re
publicane de 

tenis de masă.
Pentru prima 

de campion în 
simplu masculin 
tînărului jucător 

în 
fost 
săi 

Ne- 
Co-

final, 
pe

dînd însă cu 0—3 la Ella Con- 
stantinescu, clasată pe locul 
doi, din cauza punctelor pier
dute în turneele preliminare. 
Au urmat în clasament Catri- 
nel Folea și Judith Crejek.

:« echipa 
a în-

r
3 o
o

AAoooo

Pe ecranele
O producție a studiourilor

Capitalei
din R.S. Cehoslovac*

Moartea se numește 
Engelchen

o
0

o 
o Film realizat după romanul, cu același nume al scriitoru

lui Ladislav Mnacko
Regia : Jan Kadar, Elmar KI01

«La Festivalul internațional al filmului de la Moscova 1963, o *■■■ " -- --

oara, titlu! 
proba de 
a revenit 
clujean Adalbert Rethi. 
clasamentul final, el 
urmat 
Dorin 
gulescu 
bîrzan.
Rethi l-a învins cu 3—2 
fostul campion al țării Radu 
Negulescu, cu 3—1 pe Giurgiu
că și a pierdut cu 0—3 în 
fața lui Cobîrzan. Giurgiucă 
a dispus cu 3—2 de Negulescu 
și cu același scor de Cobîrzan.

La feminin, primul Ioc a 
fost ocupat de Maria Alexan
dru. In turneul final, ea a 
cîștigat toate întîlnirile, ce-

a
de coechipierii 

Giurgiucă, Radu 
Și 
In

Gheorghe 
turneul

• Duminică seara la „Wer
ner Seelenbinder-halle" din 
Berlin în prezența a peste 
6 000 de spectatori s-a desfă
șurat dubla întîlnire interna
țională de handbal dintre e- 
chipele selecționate ale R. D. 
Germane și R. P. Romîne. In 
meciul masculin echipa 
nă a desfășurat un 
superior în partea a 
a întîlnirii 
toria cu 
(8-9).

Echipa 
Germane
(3—0) echipa țăirii noastre

europeni" la baschet, 
Galatasaray (Istanbul) 
vins în primul meci cu scorul 
de 69—51 
rești. La 
de 25-20 
baliștilor
va desfășura la 18 ianuarie la 
București.

echipa Steaua Bucu- 
pauză, scorul a fost 
în favoarea baschet- 

romîni. Returul se

filmul a fost distins cu Medalia de Aur

-u ești singur
O producție a studioului „Uzbekfilm

o

e

Scenariul: Rahmat Faizi 
Regia : Suhrat Abbasov

își perfecționează pregătirea profesională

romî- 
joc 

doua 
vie-repurtînd 

scorul de 13—10

feminină a R. D. 
a întrecut cu 3—2

• în cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei campionilor

î
• In cel de-al 

treilea joc al 
turneului pe 
care-1 între
prinde în Izra- 
el, combinata 
de fotbal a clu
burilor Pro

gresul București și Petrolul 
Ploiești a jucat la Tel Aviv 
cu selecționata Petah Tikva. 
Meciul s-a 
te : 2—2, 
fotbaliștii 
cu 1—0

încheiat la egalita- 
după ce la pauză 
romîni au condus

(Agerpreaț

înzestrarea cu locomotive 
Diesel-electrice a Depoului 
C.F.R. Brașov a impus orga
nizarea unor cursuri de spe
cializare și calificare a mun
citorilor. Conducerea depoului 
a luat din timp măsuri în a- 
cest sens. Cursurile au fost 
organizate diferențiat, pe me
serii și schimburi. Lectorii 
sînt ingineri și mecanici cu 
bogată experiență printre care 
Constantin Crîsneanu, Ion 
Schiou, Vasile Bodolan.

La cursuri s-au înscris peste 
600 de tineri dornici de a-și 
îmbogăți cunoștințele profe-

Primele lecții referitoare la 
defectarea pompelor de ulei și 
remedierea defectelor, regla
jul motorului Diesel, princi
piul de funcționare etc., au 
stîrnit un viu interes în rîndul 
cursanților, iar aplicații!» 
practice la locul de producții 
i-au ajutat la înțelegerea de
plină a tuturor problemelor. 
In sprijinul asimilării cunoș
tințelor tehnice, comitetul 
U.T.M. a inițiat concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă”, 
care s-au dovedit de asemenea 
eficiente.

I
slonale

CONSTANTIN DUMITRU
corespondent voluntar



Prima zi de vacanță
(Urmare din pag. I) 

ca în Tulcea. Din zori și pînă 
seara tîrziu, entuziasmul și 
voioșia au fost risipite cu ge
nerozitatea caracteristică tine
reții de cei aproape 1 000 de 
elevi rămași să-și petreacă va
canta în localitate.

La cele două școli medii din 
oraș — nr. 1 și nr. 2 — au în
ceput campionatele individu
ale de șah și tenis de masă, 
precum și întrecerile inter- 
clase la volei, handbal și bas
chet. La Casa pionierilor — 
sub îndrumarea profesorilor 
Ioana Buză, Cornel Radu șl 
lordana Jipa — au început pre
gătirile pentru „Carnavalul 
pionierilor" care se va desfă
șura în ziua de 3 ianuarie. 
Cercul de teatru pregătește 
pentru acest carnaval o feerie 
într-un act intitulată „Pomul 
fermecat". Cind l-am vizitat 
repetau tocmai „Dansul flori
lor". Intr-o sală de la etaj a- 
vea Ioc repetiția pentru specta
colul festiv din ziua de 30 De
cembrie. Recita pioniera Ale
xandrina Cinileanu:
„Oriunde aș ti, te întîlnesc în 

cale.
O, /ara mea, cu tlrhple de 

argint 1 
Mă-nalf în piscul frumuseții 

taie, 
Te apăr, șl te laud, și te cînt!...

Peste 100 de elevi tulceni 
au plecat de asemenea, într-o 
excursie în Deltă. Și ochii, și 
inima li se vor umple de ad
mirație și mîndrie.

Veselie, 
multă veseliei...

Iată caracteristica primei 
zile de vacantă a elevilor din 
Medgidia. De la carnavalul 
pionierilor — din ziua de 3 
ianuarie — nu vor lipsi nici 
Făt Frumos, nici Ileana Cosîn- 
zeana, nici Albă ca Zăpada și 
cei 7 pitici. Sînt invitați, de a- 
semenea, iepurași, veverițe, 
moș Martin și cumătră vulpe. 
Va fi un carnaval cu adevărat 
sărbătoresc. Dovada: pregăti
rile ce au început chiar de 
astăzi. Pionierii de Ia cor șl 
cei din ansamblul de cintece 
și dansuri au făcut toată dimi
neața repetifie. Iar pionierii 
din cercul „mlinilor indemîna- 
tice" au confecționai costume 
și măști pentru invitații Ia car
naval, După-amiază, însă, au 
vizionat cu toții filmul „Tu- 
dor" iar seara au vizitat „oră
șelul copiilor".

La 5 kilometri de Medgidia, 
In comuna Valea Dacilor, am 
asistat ia repetiția brigăzii ar
tistice care anul trecut la con
cursul pionierilor și școlarilor 
a obținut locul II pe regiune. 
Membrii brigăzii vor să obțină 
anul acesta primul loc ; așa că 
— proiitînd de prima zi de va
cantă — au și început repeti
țiile. Colegii lor, care nu sînt 
in brigadă, au participat la un 
interesant recital de poezie.

In Medgidia sînt și două

școli medii. La aceste școli 
însă elevilor nu li s-a oferit 
nimic în prima zi de vacantă. 
La Școala medie nr. 1, Iov. 
profesor Gheorghe Rădufă, cu 
care am stat de vorbă, ne-a 
motivat că „astăzi, duminică, 
fiind liber, nu are cine să-i 
supravegheze pe elevi"... Dar 
la cele două școli nu am gă
sit afișate nici programarea ac
țiunilor ce vor fi organizate 
în celelalte zile ale vacantei. 
Am aflat, totuși, că acțiuni vor 
fi organizate, șl încă dintre 
cele mai interesante. Elevii 
însă, dacă programul nu va fi 
popularizat, vor trebui să în
trebe în fiecare zi: „Mîine ce 
se organizează la școală î"

La drum cu tinerețea
Seara, trenurile 2061 și 80S 

au pornit la drum cu... tine
rețea (cîteva sute de elevi 
fruntași la învățătură din toate 
școlile regiunii Dobrogea) în 
direcția Sinaia.

Am însoțit și noi grupul 
elevilor care a călătorit cu 
trenul 2061. Vacanța mi-a pre
zentat cîțiva dintre elevii care 
tot timpul trimestrului I au 
învățat cu slrguinfă și acum se 
bucură din plin de bucuriile ei: 
Dumitrifa Demidov și Dan Teo- 
dorescu — de Ia Școala medie 
nr 1 din Tulcea ; Elena Florea 
șl Ana Neacșu — de la Școala 
medie nr. 1 din Medgidia ; Ti
mur Hodgea — de la Școala 
medie din comuna Mihail Ko- 
gălniceanu. Cu toții erau veseli, 
dar tot timpul stăteau nedesli- 
pifi de fereastră. Erau numai 
„ochi": voiau să cuprindă
Întreg peisajul Văii Prahovei, 
cu pădurea ei de sonde, cu co
șurile fumegînde ale fabricilor.

Ploiești, Cîmpina... Orașele 
rămîn în urmă unul după altul. 
In zare încep să se profileze 
contururile crestelor împădu
rite. „Munfii /" exclamă în- 
tr-un glas elevii dobrogeni. Și 
bucuria lor este fără margini.

— Ce minunată e Valea Pra
hovei I — spune Lizei Mennan 
unei colege dintr-o clasă mai 
mică Și cu aer de cunoscă
toare, se oferă să-i dea cîteva 
consultații... geografice. In tren 
e stăpînă acum veselia. Ce 
mai rîsete I Cițiva elevi din 
Constanța au improvizat ad-hoc 
un cor. Și parcă întreaga vale 
răsună de cînlecele lor.

...Sinaia. Vacanta prezintă 
elevilor dobrogeni planul bo
gat al acțiunilor ce vor fi or
ganizate aici în zilele de ta
bără : cursul de schi pentru în
cepători, întreceri de schi și 
săniuș, focuri distractive, foar
te multe excursii, vizitarea 
Castelului Peleș și a Uzinelor 
metalurgice. Tot în tabără, 
elevii vor petrece și revelionul: 
și pentru ca el să fie cit mai 
plăcut, cit mai sărbătoresc, 
chiar din prima zi vor începe 
pregătirile... Aici, la Sinaia, 
ne-am despărțit. I-am spus va
cantei Ia revedere, iar tovară
șilor mei de drum, odihnă plă
cută Ia munte

Declarația
lui Norodom Sianuk
PNOM PENH. — într-o 

nouă declarație făcută repre
zentantului agenției France 
Presse, prințul Norodom Sia
nuk a declarat că nu a inten
ționat niciodată să-i umilească 
pe americani, așa cum se spu
ne în 
ziarul 
Prințul 
arătat 
Unite încearcă 
rolurile", reamintind 
sens ofensele aduse 
ților și articolele nefavorabile 
din presa americană la adresa 
Cambodgiei. Guvernul cam
bodgian, a subliniat prințul, 
„a combătut politica america
nă pentru că ea constituia un 
obstacol în calea libertății 
noastre". Aceasta, a adăugat 
el, nu este un motiv să fim 
calificați „sateliții vreunui la
găr". Dacă Statele Unite sînt 
așa de îngrijorate în legătură 
cu politica noastră, a subliniat 
prințul Norodom Sianuk, este 
de neînțeles de ce nu acceptă 
cererea noastră cu privire la 
garantarea neutralității con
trolate a Cambodgiei.

articolul publicat de 
„New York

Norodom !
că, de fapt,

„să

: Times". 
Sianuk a 

Statele 
schimbe 
în acest 
diploma-

Audierile
de la Dallas

Arta noastră plastică peste hotare

Realizările țării noastre tn diver, 
se domenii, peisajul, oamenii ei, 
sint cunoscute tot mai mult peste 
hotare și prin intermediul expozi
țiilor de artă plastică. Anul acesta, 
peste 1 800 lucrări ale artiștilor 
romîni, de două ori mai multe de- 
cît în anul 1959, au figurat în ex
poziții organizate în diverse țări.

Printre acestea sînt Bienalele 
de la Paris și Sao Paolo, expozițiile 
de artă plastică romînească con
temporană de Ia Dresda, Viena și 
Varșovia, expozițiile de grafică de 
la Budapesta, Kiev, Leningrad. 
Moscova și Tokio.

în ultimii patru ani au fost des
chise 78 expoziții de artă plastică 
romînească în 37 țări, printre care : 
R.A.U. Argentina, Austria, Brazi
lia. Canada, Cehoslovacia, R.P.

Chineză, Elveția. Finlanda. Grecia, 
R.D. Germană, R.F. Germană, Indo
nezia, Irak, Japonia, Mexic, Peru, 
Polonia, Turcia, U.R.S.S., Uruguay.

Remarcînd prezența artiștilor ro
mîni la cea de a IlI-a Bienală a 
tinerilor artiști plastici de la Paris, 
criticul francez Jean Rollin, scria : 
„Participarea țărilor socialiste se 
deosebește lundamental de cea a 
țărilor occidentale. $i nu este de 
mirare dacă luăm în considerare 
condițiile diferite de viată, de 
creație, perspectivele luminoase de 
viilor oferite creatorilor de o tară 
cum este de pildă. Republica 
Populară Romînă. Artiștii romîni 
se pol dedica lără piedici unei 
arte, răspunzind misiunii primor
diale a culturii : preamărirea vie
ții".

(Agerpres)

DALLAS. — Jack Ruby, u- 
cigașul lui Lee Harvey 
Oswald, presupusul asasin al 
președintelui Kennedy, a com
părut luni dimineața în fața 
unui judecător din Dallas în 
legătură cu cererea înaintată 
de avocații săi de a fi elibe
rat pe cauțiune.

Avocații au pledat pentru 
eliberarea pe cauțiune a clien
tului lor, Invocînd drept ar
gument faptul că el l-a ucis 
pe Oswald într-un moment de 
„inconștiență".

Judecătorul a respins ac
țiunea și a refuzat eliberarea 
pe cauțiune a ucigașului lui 
Oswald.

încă înainte de începerea 
audierilor, asupra unei dan
satoare din cabaretul lui 
Ruby, citată ca martoră a a- 
părării, a fost găsit, bine as
cuns, un revolver.

Scopul manevrei întreprinse 
de avocații lui Ruby pentru a 
obține eliberarea lui pe 
cauțiune, consideră agenția 
France Presse, este foarte 
obscur. Toată lumea era de 
acord că acest lucru nu ar fi 
fost posibil. Chiar exemplul 
uciderii lui Oswald în localul 
poliției trebuia 
gardă împotriva 
prudențe într-o 
de importantă,
pare, continuă agenția, apăra
rea a încercat de fapt să son
deze intențiile procurorului.

să pună în 
oricărei 

afacere
După cît se

im- 
atît

Judecata nebunilor (film 
pentru ecran panoramic) : Pa
tria (10; 12,30; 15; 18; 21).
Moartea se numește Engel- 
chen: Republica (9,30; 12;
14,45; 17,30; 20). Cavalerul
Pardaillan — cinemascop : 
București (9,15; 11,30; 13,45;
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior
(10,45; 13; 15,15; 17,30; 20), Fe
roviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Tomis (10; 12;
14; 16; 18; 20). Agatha, lasă-te 
de crime ! : Carpați (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Capitol
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30 ;
20,45), înfrățirea între popoare 
(15; 17,15; 19,30), Grivița (10;

12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Nu 
ești singur : Tineretului (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Ei cuceresc 
cerul: Festival (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Arhiva 
secretă de pe Elba : Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Cultural (11; 16; 18,15;
20,30). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Lumina (9,30; 
12,15; 16; 19,30), Bucegi (9;
12,30; 16; 19.30), Floreasca (11; 
16,30; 20), Ferentari (10; 15;
18.45) , Giulești (14,30; 16). Ta
xiul morții: Union (15; 17; 19; 
21). Povestea Scufiței Roșii : 
Doina (orele 10). Escondida 
(11,30; 13; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). Un ciclu de filme docu
mentare Timpuri Noi (de la 
orele 10—21 în continuare). 
Rosemarie : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mis
terele Parisului — cinemascop:

Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21).Electra : Buzești (15; 18,15; 
20,30). A dispărut o navă: 
Crîngași (10; 16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Primul re
portaj — cinemascop : Unirea 
(16; 18; 20), Volga (10; 12; 15; 
18,15; 20,30) La răspintie :
Flacăra (16; 18,15; 20,30). Ah, 
acest tineret • Vitan (15; 17 ; 
19; 21). Ucigașul și fata : Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Printre oameni buni : Munca 
(16; 18,15; 20,30). Elena din 
Troia — cinemascop : Popular 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Minna 
von Barnhelm : Arta (16; 
18,15; 20,30). Mi-am cumpărat 
un tată — cinemascop : Moși
lor (15; 17; 19; 21). Vacanță la 
mare — cinemascop : Colen- 
tina (16; 18; 20). Tamango: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21).
Războiul vesel: Progresul (15; 
17; 19; 21). Cînd vine pisica — 
cinemascop: Flamura (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30). Ultimul 
meu tango : Lira (14,30; 16,45; 
19; 21). Vîrsta dragostei: Dru
mul Serii (16; 18; 20). Jură- 
mintul soldatului Pooley : Co- 
troceni (15; 17; 19; 21).

Televiziune
MARȚI 24 DECEMBRIE

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune : înveli- 
tori, de prof. ing. Alexandru 
Negoiță, decanul Facultății de 
construcții din Cluj. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru școlari: Excursie lite
rară. 19,35 — Emisiune de 
știință. 19,55 — Scenarii: Ușa 
dinspre terasă. 20,30 — Fil
mul : O noapte furtunoasă. 
22,05 — Arii și scene din ope
re... în încheiere — Buletin de 
știri și buletin metorologic.

Incidentele
NICOSIA. - La Nicosia am 

continuat în tot cursul zilei de 
luni incidentele între ciprioțli 
de origină greacă și cei de ori
gină turcă. Cu toate apelurile 
repetate lansate duminică de 
președintele Makarios și vice
președintele Kuciuk care au 
chemat la restabilirea ordinei 
și păstrarea calmului, la Ni
cosia ciocnirile au continuat.

Agenția Associated Press a- 
nunță că în cadrul ciocnirilor 
de duminică și luni și-au pier
dut viața alte trei persoane, 
înregistrîndu-se, de asemenea, 
numeroși răniți. Potrivit agen
ției U.P.I., cinci ciprioți de 
origină turcă și patru ciprioți 
de origină greacă au fost ră
niți. Agenția Reuter apreciază 
că numărul victimelor este cu 
mult mai mare.

în fața agravării situației, 
au avut loc consultări între 
președintele Ciprului, Maka
rios, și vicepreședintele de ori
gină turcă Kuciuk, în scopul 
găsirii unei soluții menite a 
pune capăt incidentelor. După 
cum relatează agenția Associa
ted Press, întrevederea care a 
avut loc luni la sediul poliției 
din Nicosia a fost întreruptă 
de schimburi de focuri dintre 
poliție și populația de origină 
turcă. Cei doi lideri ciprioți au 
convenit să adreseze 
apel populației pentru 
lirea liniștii.

Deocamdată, după
declarat un purtător de cuvînt 
al poliției, situația la Nicosia 
este confuză. Pe străzi și-au 
făcut apariția primele patrule 
britanice.

Se anunță, de asemenea, că 
în orașul Ledra au loc ciocniri 
între populația de origine tur
că și greacă.

In legătură cu evenimentele

un nou 
restabi-

cum a

din Cipru
din Cipru se relatează că 
Sophocles Venizelos, vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri și ministru al afaceri
lor externe al Greciei, a tri
mis o telegramă președintelui 
Makarios în care îi cere să fo
losească întreaga sa influență 
și autoritate pentru a pune 
capăt vărsărilor de sînge. Ve
nizelos și-a exprimat convin
gerea că problema modifică
rii constituției, propusă de 
președintele Makarios și care 
se pare că a dus Ia actualele 
incidente, va putea fi soluțio
nată. Guvernul turc s-a de
clarat de acord ca vicepre
ședintele Ciprului, Fazii Ku- 
ciuk, să negocieze cu Maka
rios amendamentele pe care 
acesta le propune constituției.

în același timp la Ankara, 
unde evenimentele din Cipru 
au provocat neliniște, s-a în
registrat în cursul zilei de luni 
o vie activitate diplomatică. 
Ministrul de externe al Tur
ciei, Feridun Cemal Erkin, a 
avut întrevederi cu ambasa
dorii Angliei, Greciei și S.U.A. 
la Ankara, „într-un efort de 
a pune capăt violențelor din 
Cipru" (U.P.I.). Ministrul de 
externe turc a informat pe cei 
trei ambasadori că dacă inci
dentele din Cipru nu vor în
ceta, guvernul turc va cere 
convocarea unei conferințe a 
celor trei guverne semnatare 
ale statutului privitor la in
dependența Ciprului, care să 
ia în dezbatere situația creată.

Agenția Reuter relatează că 
reprezentanții guvernului bri
tanic urmăresc îndeaproape 
evoluția situației din Cipru. 
R. A. Butler, ministrul de ex
terne al Angliei, a avut o în
trevedere cu Kyprianou, mi
nistrul de externe al Ciprului.

Prelungirea lucrărilor 
Congresului S.

Festivitățile

de la Port Said

regiunii Ca
de către tru- 
șl franceze, 

comisă de a-

CAIRO. — In Republica 
Arabă Unită s-a sărbătorit la 
23 decembrie Ziua victoriei, 
marcînd cea de-a 7-a aniver
sare a evacuării 
naiului de Suez 
pele britanice 
după agresiunea
cestea împreună cu trupele iz- 
raeliene împotriva Egiptului. 
Cu acest prilej, au avut loc la 
Port Said, festivități la care 
au luat parte președintele 
Nasser și alte personalități din 
R.A.U.

în cadrul unui mare miting 
a luat cuvîntul președintele 
Nasser.

ROMÎNEȘTI
PARIS 23 (Agerpres). — în 

librăriile franceze a apărut zi
lele acestea un volum 
vestiri ale scriitorului 
romîn Ion Creangă.

Volumul este tradus 
nise Basdevant și 
Josef Wilkon.

Cartea a apărut 
cele mai frumoase 
mare tiraj destinate tineretu
lui a marii case de editură din 
Paris „Flammarion“.

★
MONTEVIDEO. - Săptămî- 

na culturii romînești, organi
zată de Facultatea de umanis
tică și științe a universității 
din Montevideo, s-a încheiat la 
20 decembrie cu o conferință a

de po- 
clasic

de De- 
ilustrat de

în una din 
colecții de

profesorului universitar Be
tancourt Diaz despre cercetă
rile de istorie și arheologie în 
R.P. Romînă. Conferința a fost 
urmată de prezentarea filmu
lui documentar romînesc „Le
topisețul de piatră".

Manifestările din cadrul 
Săptămînii culturii romînești, 
prezidate de decanul Facultă
ții, profesor dr. Rodolfo Talice, 
printre care se numără confe
rința poetului Felipe Novoa, 
despre literatura romînă. ex
poziția cărții artistice și știin
țifice romînești, expune
rile despre arhitectura romî
nească veche și picturile mu
rale ale mînăstirii Voroneț etc. 
s-au bucurat de succes și au 
avut un ecou larg în presa din 
capitala Uruguayului.

Încheierea sesiunii ministeriale
a Pieței comune Comunicat

WASHINGTON. — Congre
sul S.U.A., care urma să intre 
în vacanță de sfîrșit de an 
sîmbătă seara, și-a prelungit 
lucrările „sine die“ pentru a 
putea realiza un acord care să 
permită adoptarea hotărîril cu 
privire Ia garantarea credită
rii acordurilor comerciale ale 
S.U.A. cu țările socialiste. Tot
odată, un purtător de cuvînt 
al Casei Albe a anunțat 
președintele Johnson și-a 
mînat plecarea la reședința 
particulară din Texas în
celași scop. Observatorii poli
tici, relevă agenția Reuter, au 
arătat că se așteaptă ca pre
ședintele să facă uz în cea 
mai mare măsură de conside
rabila sa influență personală 
în Congres pentru a determi
na adoptarea hotărîrii respec
tive. Președintele a insistat,

că 
fi
sa 
a-

Catastrofa vasului „Laconia"
LONDRA. — Un puternic 

incendiu a izbucnit în noaptea 
de 22 - -
bordul 
conia" 
largul Oceanului Atlantic, în
tre coasta marocană și insula 
Madera, la 650 km sud-vest 
de Lisabona.

Imediat după izbucnirea in
cendiului, la apelul lansat de 
„Laconia", 18 nave de diferite

spre 23 decembrie la 
pachebotului grec „La- 
(20 238 tone) aflat în

naționalități și numeroase a- 
vioane militare s-au îndreptat 
spre vasul aflat în primejdie. 
In ciuda pericolului ca vasul 
să sară în aer, operațiunile de 
salvare au continuat să se des
fășoare în tot cursul zilei de 
luni. Potrivit unor date incom
plete, pînă seara au fost sal
vate aproximativ 900 de per
soane, 10 persoane și-au pier
dut viața și 152 sînt dispărute.

a-după cum se știe, pentru 
cordarea unor garanții în ve
derea creditării comerțului cu 
țările socialiste, subliniind că 
schimburile comerciale cu a- 
ceste țări corespund interese
lor naționale ale Statelor U- 
nite șl aduc foloase țării.

în problema acestor garanții 
continuă să se mențină diver
gențe între Camera Reprezen
tanților și Senatul S.U.A. Se
natul a aprobat acordarea ga
ranțiilor menționate, în timp 
ce majoritatea 
prezentanților 
împotrivă.

Duminică Ia
diul Congresului S.U.A.) și la 
Casa Albă s-a desfășurat o 
vie activitate de culise. Con
ducerea majorității democrate 
din Camera Reprezentanților 
a depus eforturi susținute 
spre a determina pe democra
ții care și-au alăturat voturile 
republicanilor împotriva ga
ranțiilor pentru creditarea co
merțului cu țările socialiste 
să revină asupra votului lor. 
Liderul majorității din Came
ra Reprezentanților, Carl Al
bert, a declarat că sesiunea 
Congresului nu va fi suspen
dată pînă ce nu va fi adop
tată o hotărîre în problema în 
dezbatere. Astfel, actuala se
siune parlamentară, care este 
de pe acum una din cele mai 
lungi din ultimele decenii, se 
va prelungi șl mai mult.

BRUXELLES. — Luni s-au 
încheiat la Bruxelles lucrările 
sesiunii Pieței comune (C.E.E.) 
la care au participat miniștrii 
afacerilor externe, ai agricul
turii și de finanțe din țările 
membre ale C.E.E. Această se
siune a fost convocată în 
scopul soluționării probleme
lor legate de stabilirea unei 
politici agrare comune a celor 
„șase" precum și pentru stabi
lirea unei poziții unitare a ță
rilor membre ale C.E.E. la vii
toarele tratative tarifare cu 
S.U.A. din cadrul G.A.T.T. 
Discuțiile care au început încă 
la 9 decembrie, au continuat 
cu diverse întreruperi pînă 
acum, constituind cel mai lung 
și dificil efort depus de cei 
„șase" pentru găsirea unor so
luții la problemele în sus
pensie.

Ultima zi a tratativelor a 
fost marcată, ca și cele prece
dente, de o mare tensiune, 
desfășurîndu-se sub amenința
rea cu retragerea din Piața 
comună a Franței în cazul 
cînd, pînă la 31 decembrie, cel 
„șase" nu vor conveni asupra 
politicii agrare a C.E.E.

La sfîrșitul ședinței de luni

reprezentanții Pieței comune 
au ajuns 
un acord 
„șase" în 
agrare pe 
compromis propusă de preșe
dintele Pieței comune, Hal
lstein. Planul acestuia prevede 
adoptarea regulamentelor co
mune pentru cei „șase" la pro
dusele de carne și lapte, pre
cum și la orez, cît și stabilirea 
poziției țărilor Pieței comune 
în ce privește tratativele tari
fare asupra produselor agrare 
din cadrul „rundei Kennedy'. 
Cealaltă problemă privind tra
tativele tarifare asupra pro
duselor industriale a fost so
luționată mai ușor, în această 
direcție cei „șase" fiind de a- 
cord asupra ceea ce se nu
mește în mod curent chestiu
nea disparităților tarifare din
tre țările Europei occidentale 
și S.U.A., apreciată tn țările 
vest-europene ca fiind în fa
voarea Statelor Unite.

Comentînd încheierea acor
dului între cei „șase", agenția 
France Presse subliniază că 
„nașterea Pieței comune agra
re a fost lentă, penibilă și du
reroasă".

în cele din urmă la 
asupra politicii celor 
domeniul produselor 
baza unei soluții de

comun
al guvernelor 
R. P. Chineze 

și R. A. U.

Camerei Re- 
s-a pronunțat

Capitoliu (se-

Iarnă
PARIS. — Agențiile de presă 

continuă să dea amănunte în 
legătură cu starea proastă a 
timpului într-o serie de țări din 
Europa. în numeroase regiuni 
ale Iugoslaviei, ca urmare a 
zăpezilor și poleiului, traficul 
feroviar și rutier a avut de su
ferit. Multe localități au rămas 
izolate din cauza întreruperii 
comunicațiilor. în ultimele 48 
de ore, în capitala țării, la Bel
grad, peste 600 de persoane ac
cidentate din cauza alunecușu- 
lui au fost transportate la 
spitale.

în Elveția marile orașe sînt 
aproape pustii din cauza fri
gului. în Ungaria, din cauza 
păturii groase de zăpadă de 
aproximativ 30 cm din diferite 
regiuni ale țării traficul rutier 
este îngreunat.

în Franța, din cauza poleiu
lui, s-au semnalat accidente de 
circulație. Ca urmare a timpu
lui nefavorabil, aeroporturile 
din Danemarca și Olanda au 
fost închise.

Numai în Grecia, anunță a- 
genția, timpul este excepțional 
de frumos pentru acest sezon. 
Temperatura a atins în Grecia 
sîmbătă plus 24 de grade, și se 
prevede timp frumos și pentru 
următoarele zile.

grea
în Maroc, unde zăpada este 

o raritate, a nins. De asemenea, 
în această țară continuă să ce
dă fără încetare ploi torențiale 
care au început să provoace 
mari Inundații.

Vreme rea se înregistrează 
și în Canada, unde, pe coasta 
provinciilor maritime din par
tea de est o serie de nave au 
naufragiat.

NEW YORK. — Iarna care s-a 
Instalat de-a binelea In Europa a 
început să-și facă apariția și asupra 
părții de nord a emisferei vestice. 
După cum informează agențiile de 
presă. Statele Unite cunosc în pre
zent o înrăutățire a condițiilor at
mosferice. Ninsori abundente au 
căzut în majoritatea regiunilor tă
rii provocînd perturbarea traficu
lui feroviar, rutier șl aerian. Chiar 
și sudul S.U.A., care de obicei cu
noaște o iarnă blîndă, este bin- 
tuit în prezent de puternice ninsori 
și de lapoviță. în Arkansas, Ten- 
nesse și Mississippi, zăpada căzu
tă a blocat majoritatea șoselelor 
și a împiedicat decolarea avioane
lor. După cum relevă agenția As
sociated Press, la Memphis nu a 
mai căzut o cantitate atît de mare 
de zăpadă din martie 1892.

Oceanul Atlantic, care In ulti
mele zile a fost bîntuit de puter
nice furtuni, continuă să fie agitat, 
în timp ce căderile masive de ză
padă au redus vizibilitatea, prac
tic, la O.
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TOKIO. — La șantierul Sa- 

curajima din Osaka, a avut 
loc la 19 decembrie ceremonia 
de lansare a traulerului, „Ga
lați".

Au asistat ministrul R. P. 
Romîne la Tokio, Ion Obrado- 
vici, președintele Concernului 
Hitachi Zosen. Matsubara, și 
un delegat al Ministerului de 
Transporturi Japonez.

Traulerul „Galați", al doilea 
vas de pescuit construit la a- 
cest șantier pentru R.P. Ro
mînă, are un tonaj de 3 800 
tone și este echipat cu insta
lații complete de pescuit, pre
lucrare și refrigerare a peș
telui.

a spus 
fi creat

Potrivit

I

lucrările pentru 
fizică a reactorului 
atomoelectrice de

VORONEJ. — Au intrat în 
a opta zi 
pornirea 
centralei 
lingă Voronej. După cum s-a
mai anunțat, puterea primu
lui grup electrogen se va ri
dica la 210 000 kW.

înălțimea reactorului este 
de aproape 12 metri, diame
trul — de aproximativ patru 
metri. El este umplut acum 
cu apă distilată. Apa fiind 
complet transparentă, permite 
să se vadă de sus cele 349 
casete, în care sînt plasate 
zeci de mii de tuburi cu com
bustibil nuclear — oxidul de 
uraniu înnobilat. Apa se află 
acum la presiunea atmosferi
că, dar cînd reactorul va ti 
dat în exploatare presiunea va 
crește de 100 de ori.

BAGDAD. — Ministrul irakian 
al informațiilor, Farhan, a anun
țat că textul constitufiei provizo-

rit a Irakului, precum și cel re
feritor la crearea unui consiliu 
consultativ au fost definitivate, 
urmînd să fie date publicității. In 
cursul acestei săptămîni, 
ministru informațiilor, va 
Frontul național irakian.

KUALA LUMPUR. —
unei știri publicate de ziarul en
glez „The Sunday Telegraph". în 
curind, Australia va trimite trupe 
în Borneo de nord pentru a 
participa, alături de trupele ma- 
layeze, la înăbușirea acțiunilor 
potrivnice Federației Malayeze 
din acest teritoriu. După cum 
menționează ziarul, „aiutorul" 
australian va consta în avioane și 
nave militare,

LUXEMBURG. — După 
cum relatează agenția United 
Press International, înalta 
Autoritate a Comunității Eu
ropene a Cărbunelui și Oțelu
lui (C.E.C.O.), organism care 
grupează cele șase țări mem
bre ale Pieței comune, a dat 
publicității, la Luxemburg, o 
serie de cifre referitoare la 
producția de oțel a C.E.C.O. 
pe anul acesta.

în raportul său, înalta Au
toritate a C.E.C.O. arată că 
producția de oțel din luna no
iembrie a țărilor membre 
C.E.C.O. a scăzut cu 900 000 
tone în raport cu luna prece
dentă și cu 1,3 milioane tone 
în raport cu producția lunii 
noiembrie 1962. Pe de altă 
parte, în raport se menționea
ză că producția de oțel a 
C.E.C.O. în primele 11 luni ale 
anului curent a scăzut cu 11,5 
milioane tone în raport cu pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

PARIS. — Sub titlul „Marea 
Britanie se opune creșterii ta
xelor vamale la oțel”, ziarul 
francez „Le Monde” publică 
o știre în care arată că guver
nul britanic a adresat un me
morandum înaltei Autorități a 
Comunității Europene a Căr
bunelui și Oțelului (C.E.C.O.), 
precum și separat celor șase 
țări ale Pieței comune. în me
morandum se exprimă împotri
virea față de hotărîrea C.E.C.O. 
de a majora tarifele vamale de 
la 5—6 la sută la 9 la sută la 
produsele de oțel importate de 
cei șase.

WASHINGTON. — Departamen
tul de stat a dat publicității o de
clarație în care avertizează că 
studenții americani care intențio
nează să viziteze Cuba se vor ex
pune urmăririlor judiciare.

Declarația precizează că depar
tamentul de stat a fost Informat că 
mai multe grupuri de studenți 
americani au intenția să plece în 
Cuba cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă „fără vize de ieșire specia
le". Declarația adaugă că „orice 
cetățean american care pleacă !n 
Cuba fără o viză specială, se face 

și 
al

membri al Adunării legislati
ve sînt Partidul unit al inde
pendenței naționale, condus 
de Kenneth Kaunda, și parti
dul Congresul național afri
can, condus de H. Nkumbula. 
10 membri ai adunării vor fi 
desemnați de un colegiu elec
toral reprezentînd cei 70 000 
de albi ce trăiesc în Rhodesia 
de nord.

Potrivit unei declarații a lui 
Kenneth Kaunda, alegerile au 
loc în virtutea noii constituții 
dată publicității în luna no
iembrie, care prevede acorda
rea autodeterminării, urmată 
în cursul anului viitor de pro
clamarea deplinei independen
țe a Rhodesiei de nord.
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vinovat de încălcare a legii 
compromitere a bunului mers 
politicii externe americane".

LUSAKA. — Agenția Reu
ter anunță că înscrierile pe 
lista candidaților la alegerile 
ce vor avea loc la 20 ianuarie 
în Rhodesia de nord 
sfîrșit.

Principalele partide 
prezintă candidați la 
Ie pentru desemnarea

au luat

care îșl 
alegeri- 
celor 75
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COTONOU. — Christophe 
Soglo, șeful guvernului provi
zoriu al Republicii Dahomey, 
a adresat mesaje tuturor sta
telor membre ale Organizației 
Unității Africane în legătură 
cu înrăutățirea relațiilor din
tre Republica Dahomey și Ni
ger. Guvernul nigerian, se 
subliniază în mesaje, a hotărît 
să expulzeze din „motive de 
securitate internă" 16 000 de 
cetățeni dahomeyeni. Ca ur
mare a acestei acțiuni, unită
țile armate dahomeyene dislo
cate de-a lungul frontierei cu 
Niger au fost puse în stare de 
alarmă pentru „a acorda aju
tor cetățenilor dahomeyeni să 
se înapoieze în patrie".

dierea efectelor reducerii chel
tuielilor militare asupra econo
miei americane.

într-o declarație, președintele 
Johnson și-a exprimat convin
gerea că economia americană 
s-ar putea adapta la o even
tuală reducere a producției de 
armament.

Fostul președinte Kennedy 
însărcinase încă în luna iulie 
pe consilierii săi economici să 
studieze această chestiune.

Totodată, agenția Associated 
Press anunță că președintele 
Johnson a trimis Senatului 
spre aprobare un proiect de 
lege privitor la alocarea sumei 
de 1 500 000 000 dolari „pentru 
construirea de obiective mili
tare în Statele Unite și în străi
nătate". Suma alocată în acest 
scop, pe anul fiscal care a în
ceput la 1 iulie, este cu circa 
425 milioane dolari mai mică 
decît cea alocată anul trecut, 
dar cu 220 milioane dolari mai 
mare decît suma aprobată ini
tial de Camera reprezentanților 
și asupra căreia o comisie mix
tă a Congresului a revenit ul
terior.

CAIRO 23 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a transmis 
comunicatul comun al guver
nelor R. P. Chineze și Repu
blicii Arabe Unite în legătu
ră cu vizita premierului Ciu 
En-lai.

Cele două părți și-au reafir
mat sprijinul hotărît față de 
popoarele asiatice și africane 
în lupta lor justă împotriva 
imperialismului și colonialis
mului vechi și nou, și pentru 
cucerirea și apărarea inde
pendenței naționale.

Cele două guverne și-au re
afirmat hotărîrea de „a con
tinua eforturile lor neobosite 
pentru destinderea încordării 
Internaționale și pentru a- 
părarea păcii tn lume", de a 
se strădui, „împreună cu toa
te celelalte țări și popoare, 
pentru realizarea dezarmării 
generale și pentru interzice
rea totală și distrugerea inte
grală a armelor nucleare", 
sprijină „înființarea, în toate 
părțile lumii, a unor zone de- 
nuclearizate și susțin efortu
rile depuse pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv". Ele vor ac
tiva și în viitor pentru apăra
rea spiritului conferinței de la 
Bandung.

„Cele două părți — se spu
ne în comunicat — au exami
nat detaliat aspectele proble
mei frontierei chino-indiene. 
In aceasta ele au fost însufle
țite de încrederea și speran
ța în posibilitatea realizării 
unei reglementări pașnice și 
au subliniat hotărîrea lor de 
a sprijini eforturile pașnice, 
inițiate la conferința de la 
Colombo, care au ca obiectiv 
destinderea încordării în re
lațiile dintre cele două mari 
țări și înlesnirea unei regle
mentări pașnice prin tratative 
directe".

Guvernul chinez sprijină 
popoarele din țările arabe în 
lupta pentru dobîndirea și a- 
părarea independenței națio
nale, în promovarea unei po
litici de pace, neutralitate și 
nealiniere, subliniind, totoda
tă, că suveranitatea țărilor a- 
rabe trebuie respectată de toa
te celelalte puteri și că tre
buie combătut amestecul, de 
oriunde ar proveni el. Repu
blica Arabă Unită sprijină 

restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze la O.N.U. 
și drepturile poporului și gu
vernului R. P. Chineze asu
pra Taivanului.

Comunicatul consemnează 
hotărîrea R. P. Chineze și 
R.A.U. de a adopta măsuri 
pentru lărgirea continuă a co
operării economice și cultu
rale.

în numele președintelui R.P. 
Chineze, Liu Șao-ți, și al său 
personal, premierul Ciu En-lai 
l-a invitat pe președintele 
Nasser să facă o vizită în R.P. 
Chineză, atunci cînd îi va con
veni, invitație care a fost ac
ceptată de Gamal Abdel 
Nasser.

Criza de guvern
din Turcia

— în legătură cuANKARA.
criza guvernamentală din Tur
cia, care a intrat în cea de-a 
21-a zi, corespondentul la An
kara al agenției France Presse, 
relatează că Partidul Turciei 
noi a cerut ca în noul guvern 
să-i fie încredințat postul de 
vicepreședinte al Consiliului si 
cel de ministru al executării 
planului economic pe cinci ani 
al —Turciei.

WASHINGTON. — în S.U.A. 
a fost creată o comisie inter
ministerială însărcinată cu stu-

RIO DE JANEIRO. — Agenția 
Prensa Latina anunță că grupul 
parlamentar al partidului laburist 
din Brazilia a ținut o reuniune in 
cursul căreia și-a exprimat spriji
nul acordat politicii duse de pre
ședintele Joao Goulart. De aseme
nea, grupul parlamentar șl-a ma
nifestat sprijinul pentru proiectul 
de lege privitor la impunerea fis
cală asupra profiturilor trimise 
afară din țară de companiile stră
ine care operează în Brazilia,

Situația 
din Irak
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BAGDAD. — Agenția France 
Presse anunță că toți membrii 
fostei „Gărzi naționale" ira
kiene au fost invitați să sem
neze declarații individuale din 
care să reiasă că au predat 
poliției armele și echipamen
tul militar. într-un decret al 
guvernatorului militar al Bag
dadului se anunță că sînt pre
văzute pedepse grave pentru 
cei care depun declarații false.
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