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Dezbaterea 

sarcinilor 

de plan 

pe 1965
ÎN ACESTE ZILE — în fabrici și uzine, pe șantierele 

de construcții — au loc adunări ale oamenilor muncii in 
care se dezbat sarcinile de plan pe 1965. Muncitorii. teh
nicienii și inginerii fac bilanțul activității desfășurate in 
acest an și stabilesc măsuri pentru îndeplinirea ia mod 
exemplar a sarcinilor de plan pe anul 1965 — ultimul aa 
al șesenalului. .

Caracteristica acestor dezbateri este spiritul lor crea
tor. gospodăresc, concretizat in măsurile tehnki»<«rEMu- 
zatorice care se stabilesc, in miile de propuneri pe eare 
oamenii muncii le fac pentru continua creștere a produc
tivității muncii, introducerii tehnicii noi in produrue <■: 
realizarea unor produse de calitate superioară, eu perior 
manțe tchnico-funcționale ridicate.

PENTRU
PRESTIGIUL UZINEI
II eri, la Uzinele 

„Semănătoarea" a 
avut loc adunarea 
de dezbatere a 
sarcinilor de plan 
în sectorul prelu
crări mecanice pe 

anul 1965.
— De sectorul II — spune 

tovarășul director general — 
depinde întreaga activitate a 
uzinei. Aici se confecționează 
toate piesele — de la primul 
șurub pînă la ultimul suban- 
samblu — pentru mașinile 
noastre. Și dacă ele sînt bune, 
dacă sînt executate conform 
tehnologiei, și mașinile vor fi 
bune.

Oamenii știu acest lucru. 
Știu și s-au gîndit la ce tre-
buie să facă pentru ca acti
vitatea sectorului II să se des
fășoare în cele mai bune con
diții. Cuvîntul lor vine a- 
cum ca o garanție pe care și-o 
dau, în primul rînd, lor înșiși.

— Sarcinile anului 1965 sînt 
cu mult mai mari decît cele 
din acest an — spunea ingine
rul Gh. Ciociu. E și firesc, 
mergem înainte. Nu ne putem 
opri la ce am realizat pînă 
aaum. Poductivitatea muncii 
înregistrează o creștere de 12 
la sută față de acest an. Și a- 
vem posibilități să realizăm 
aceste sarcini. M-am gîndit, 
bunăoară, să organizăm o li
nie de fabricație cu flux con
tinuu pentru executarea roți
lor dințate. Am studiat posibi
litatea și se poate. Vom des
ființa „locurile strimte" care 
mai există. Vom monta și o 
mașină de călire cu curenți 
de înaltă frecvență. Ciclul de 
fabricație a roților dințate 
se va scurta cu peste 25 la 
sută. Se vor realiza și roți din
țate de o calitate incomparabil 
mai bună. Oamenii se vor spe
cializa pe operații, tehnologia 
va putea fi pusă la punct pînă 
la ultimul amănunt.

Consiliul de Stat al Republi
cii Populare Romîne a adoptat 
recent un decret privind îmbu
nătățirea împărțirii administra- 
tiv-teritoriale și un decret pri
vitor la schimbarea denumirii 
unor localități.

Prin primul .decret, privitor 
la îmbunătățirea împărțirii ad- 
ministrativ-teritoriale, se des
ființează raioanele Vedea din 
regiunea Argeș, Segarcea și 
Baia de Aramă din regiunea 
Oltenia și raionul Buhuși din 
regiunea Bacău, comunele com
ponente treeîndu-se la raioa
nele învecinate.

De asemenea, se trec în ca
tegoria de orașe regionale, ora
șele raionale Călărași din re

Joi 24 decembrie 1964

Ieri, Ia Uzina de mașini electr: et «- «rcf la-: odzairi de dezbatere a sarcini
lor de plan în secțiile turnător.: co^srrxri veteLce ur z'c-z 2-peni etc. Iată un aspect 

de la adunarea care a av-; .se ia se-rr-a ce miezuri magnetice
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Construcțiile - in termen,

de bună calitate

— Produse de ccl.zc.ze supe
rioară nu se pot realize — re
morca maufnd Ion Aehimes- 
cu — fără o dotare a fabrica
ției cu S-D.V. de inoiză. tdua- 
citate. Nu pot spâne câ secto
rul nostru nu dispune de 
S-D.V.-uri. Dar gradul de teh
nicitate al unora nu ne mulțu
mește. Propun ca serricxul 
tehnolog șef sâ facă i« ssudzu 
amănunțit asupra etmportcrzi 
ST).V„ să te recisuască, si le 
pună pe toate in stere de

C. PRIESTU

(Continuare rit pag. & HI-cj iCoklus’ț in pag. a IlI-a)

giunea București, Rîmnicu Vîl- 
cea și Cîmpulung din regiunea 
Argeș, Făgăraș și Sighișoara 
din regiunea Brașov, Tulcea din 
regiunea Dobrogea și Signet 
din regiunea Maramureș, iar în 
categoria de orașe raionale, co
munele Uricani din regiunea 
Hunedoara și Negrești din re
giunea Maramureș.

Decretul prevede, totodată, 
trecerea unor sate de la o 
comună la alta, schimbarea 
reședinței sau contopirea unor 
comune.

Acest decret va intra în vi
goare pe data de 31 decem
brie a.c.

Decretul privitor la schimba
rea denumirii unor localități

prevede pentru raionul Tîrgu 
Jiu și orașul regional Sighet 
revenirea la vechile denumiri 
de Gorj și respectiv Sighetul 
Marmației, precum și schim
barea denumirii unor comune 
și sate.

Decretul intră în vigoare pe 
data de 1 ianuarie 1965.

Modificările aduse prin de
cretele Consiliului de Stat s-au 
făcut tinîndu-se seama de noile 
condiții economice și social-po- 
litice, precum și de condițiile 
geografice și istorice ale unită
ților administrativ-teritoriale 
respective. Ele au fost puse în 
prealabil în discuția adunărilor 
cetățenești, fiind însușite de lo
cuitori. 

tseis dm care fac parte, le-au

— Ir anul viitor — a conti- 
wrt IC S H. _ ne
afteapti Băi mari și impor- 
uoCs. Aiem de realizat noi o- 
tueeae mâsstrtale și social-cui tu- 
oie. Aiean de coctmuat și uneie 
^■crin^Eaccpute in acest an. (Și 

-care. Ar jcupz. mult spațiu în- 
xrarea lor ?.

Iâtr-adevâr. in anul 1965, con- 
f^ractocior hunedoreni le revin 
sansz; mobilizatoare. Și tocmai de 
aceea Ț-arsopanții la dezbatere 
«a cwtifMl cu grijă posibilitățile 
de care d_spun pentru îndepli- 
r_rea iar. au făcut numeroase 
crtțxxeri in acest sens.

— Sarcrrzle de plan ale anului 
1965 — «penea inginerul- Mircea 
Bcsaa — ânt pe deplin realiza
ble- Se cer însă rezolvate mai 
srecat zxeLe probleme privind a- 
f-Ci-rzrea șantierelor cu docu- 
arTCațr. E adevărat proiectanții 

«sxsrat proiecte pentru 
98 la ssti dxn lucrările de in- 
• is^xr pimâfirate. Pentru unele

ROMULUS LAL 
corespondentul 

.Scznzeii tineretului" 
pentru regiunea 

Hunedoara

Prima zi de vacanță! Pri
mele drumeții în lumea 
bucuriilor anotimpului alb. 
Mai întîi, un drum prin „O- 
rășelul copiilor", unde cei 
mici își regăsesc prietenii 
de care s-au despărțit în 
urmă cu un an. Fotografia 
înfățișează revederea cu u- 
nul din leii — ce-i drept... 
domesticit — care „au po
posit" recent în „Orășelul 
copiilor" din parcul Obor 

din Capitală
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La Palatul R. P. Romîne a 
avut loc miercuri ședința de 
constituire a Consiliului Na
țional al Frontului Democra
ției Populare, în legătură cu 
apropiatele alegeri pentru 
Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare. Au luat 
parte reprezentanți ai Parti
dului Muncitoresc Romîn, ai 
sindicatelor, organizațiilor co
operatiste, de tineret, de fe
mei, ai asociațiilor științifice 
și culturale și ai altor asocia
ții obștești, care au fost de
semnați de organizațiile res
pective pentru a face parte 
din Consiliul Național al 
F.D.P. (Componența Consiliu
lui Național al F.D.P. se pu
blică în pagina a 3-a).

Ședința a fost prezidată de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu. 
Dej. A fost ales Biroul Con
siliului Național al F.D.P. 
care, între ședințele Consiliu
lui. va coordona acțiunile ce 
vor fi organizate în campania 
electorală. Biroul Consiliului 
este alcătuit din tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
năraș, Nicolae Ceaușescu. 
Chivu Stoica, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Isac Martin, 
Suzana Gidea, Constantin Ma- 
teescu. Petre Enache. Anton 
Breitenhofer, Ladislau Baniay. 
Demosiene Botez, Grigore 
Geamănu.

A fost apoi aleasă comisia 
pentru elaborarea proiectului 
de manifest al Frontului De
mocrației Populare.

Consiliul Național al F.D.P. 
a stabilit primele acțiuni în 
vederea pregătirii alegerilor.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus :

Stimați tovarăși,

Actuala legislatură a Marii 
Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne se apro
pie de sfîrșit. Ir. conformitate 
cu prevederile Constituției- la 
7 martie 1965 vor avea loc a- 
legerile pentru organul su
prem al puterii de stat și. oda
tă cu acesta, pentru sfaturile 
populare regionale, raionale, 
orășenești și comunale. în le
gătură cu acest eveniment de 
seamă in viața politică a țării 
noastre a fost convocată șe
dința de față consacrată con
stituirii ' Consiliului Național

Revizuiesc

și repară 

mașinile 

agricole

Mecanizatorii din regiunea 
Cluj au început de cîteva zile 
revizuirea și repararea trac
toarelor și a mașinilor agri
cole ce vor fi folosite în cam
pania agricolă de primăvară. 
Pînă acum, ei au pus în stare 
de funcționare aproape 300 de 
tractoare și peste 320 de plu
guri. semănători pentru po
rumb, cultivatoare, grape cu 
disc etc. Fruntași în executa
rea acestor lucrări sînt meca
nizatorii de la S.M.T. Bistrița, 
care au efectuat 46 la sută din 
volumul reparațiilor, precum 
și cei de la S.M.T. Zalău și 
Huedin.

O deosebită atenție dau re
parațiilor și stațiunile de ma
șini și tractoare din regiunea 
Galați. Aceasta a făcut ca, 
pînă acum, în întreaga regi
une să fie reparate 70 la sută 
din numărul mașinilor agrico
le. Multe S.M.T.-uri printre 
care Romanu, Balta Albă, Te
cuci, Mărtinești și Cioara Doi- 
cești au reparat toate semănă- 
torile, iar S.M.T. Nănești-Bu- 
joru și Pechea aproape toate 
tractoarele.

(Agerpres)
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CONBINAIUIIII

DI IN6DA$ĂMINIE

AZOIOASE DIN TO. MliHȘ

Lucrând cu însuflețire, cei 
peste 3 000 de muncitori de ue 
șantierul Combinatului de în
grășăminte azotoase din Tg. 
Mureș au terminat pînă acum 
turnurile de răcire, statia de 
transformare de 110 kilovolți, 
gazometrele metalice, duza de 
difuziune a gazelor reziduale 
— un turn metalic de . 106 m 
înălțime, aducțiunea de apă 
industrială, precum și monta
jul celor trei coloane de ab
sorbție de la fabrica de acid 
azotic. Au fost terminate, de 
asemenea, lucrările de con
strucție a fabricilor de acid a- 
zotic și azotat de amoniu. 

al Frontului Democrației 
Populare.

Caracterul larg, reprezenta
tiv al Frontului Democrației 
Populare este determinat de 
faptul că el înmănunchează 
Partidul Muncitoresc Romîn — 
forța conducătoare a poporu
lui nostru, sindicatele — or
ganizația de masă a clasei 
muncitoare, cu cei peste trei 
milioane două sute de mii de 
membri ai săi, organizațiile 
cooperatiste sătești cuprinzînd 
peste șase milioane cinci sute 
de mii de țărani, Uniunea Ti
neretului Muncitor, cu peste 
două milioane de membri, 
mișcarea femeilor, asociațiile 
oamenilor de știință și artă, 
cooperativele meșteșugărești, 
precum și alte organizații ob
ștești, reprezentînd toate pă
turile sociale.

Frontul Democrației Popu
lare întruchipează unitatea și 
coeziunea poporului în jurul 
organizatorului și conducăto
rului încercat al operei de 
construire a socialismului — 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Este pentru noi toți un iz
vor de profundă satisfacție 
faptul că ne prezentăm în fa
ța maselor de alegători cu un 
bilanț deosebit de bogat și în- 
suflețitor. în istoria patriei 
noastre cei 4 ani ce s-au scurs 
de la ultimele alegeri se vor 
înscrie ca ani de mari succese 
în făurirea orînduirii socia
liste, în ridicarea Republicii 
Populare Romîne pe noi culmi 
ale progresului economic.

Deosebit de grăitoare sînt 
rezultatele obținute în acești 
4 ani în dezvoltarea forțelor 
de producție ale țării. Preve
derile planului de 6 ani au 
fost realizate și depășite an de 
an, industria socialistă s-a 
dezvoltat continuu, în ritm 
înalt, potențialul ei a crescut 
considerabil datorită construi
rii unei serii de mari între
prinderi dotate cu tehnică 
modernă, cit și reconstruirii 
și reutilării întreprinderilor 
vechi.

Un eveniment memorabil al 
acestei perioade a fost Sesiu
nea extraordinară a Marii A- 
dunâri Naționale din primă
vara anului 1962, care a mar
cat un moment de cotitură în 
opera de transformare revo
luționară a societății — înche
ierea colectivizării agricultu
rii, victoria definitivă a socia

Cercetare științifică — dar na la institutul de cercetări ci, în 
cercul științific studențesc. Studenta Mariana Proșteanu din 
anul II al Facultății de fizică. Universitatea din Timișoara, a- 
nalizează spectrul de emisie a iierului cu ajutorul proiecto

rului de spectre
Foto: AGERPRES

CRONICA

ACTUALITĂȚII
* Un secol de la 

înființarea Muzeului 

național de antichități

Miercuri s-a încheiat în Ca
pitala sesiunea științifică a 
Institutului de arheologie al 
Academiei R.P. Romîne, orga
nizată cu prilejul împlinirii 
unui secol de la îniiinlarea 
Muzeului național de antichi
tăți. Timp de trei zile, cît au 
durat lucrările, participanții — 
academicieni, prolesori univer
sitari, cercetători științiiici, 
muzeologi — au ascultat pes
te 20 de comunicări privind ac
tivitatea Muzeului național de 
antichități în cei 100 de ani de 
existență. 

lismului atît la orașe cit și la 
sate.

In condițiile complexe ale 
reorganizării socialiste a agri
culturii și în ciuda factorilor 
climatici nefavorabili, pro
ducția agricolă a crescut, asi- 
gurînd satisfacerea nevoilor 
de aprovizionare a oamenilor 
muncii și a industriei cu ma
terii .prime. Au fost luate mă
suri pentru perfecționarea 
planificării economiei și acti
vității aparatului de stat, a 
organelor sale centrale și lo
cale, corespunzător cerințelor 
construcției socialiste.

O vastă muncă constructivă 
se desfășoară în toate regiu
nile țării noastre. Un obiect al 
grijii deosebite a partidului și 
guvernului este ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. în perioada 
la care mă refer au fost luate 
în acest scop o serie de mă
suri importante, printre care : 
sporirea salariilor, îmbunătă
țirea pensiilor, intensificarea 
construcției de locuințe, extin
derea rețelei de școli de toate 
gradele, a instituțiilor de o- 
crotire a sănătății și altele. 
Astfel, o dată cu dezvoltarea 
economiei naționale se asigu
ră intr-o măsură tot mai 
mare satisfacerea cerințelor 
materiale și spirituale ale oa
menilor muncii.

Rodnic este și bilanțul acti
vității statului nostru în do
meniul politicii externe. Re
publica Populară Romînă s-a 
manifestat permanent ca un 
factor activ al vieții interna
ționale, militînd, alături de 
celelalte țări socialiste și 
alte țări iubitoare de pace, 
pentru coexistență pașnică 
între țări cu regimuri so
ciale diferite, pentru nor
malizarea relațiilor între sta
te, pentru destindere inter
națională și instaurarea unui 
climat de înțelegere și priete
nie între popoare, pentru 
triumful cauzei păcii. Această 
activitate a adus țării noastre 
un meritat prestigiu. Romînia 
și-a lărgit considerabil legă
turile internaționale — diplo
matice, economice, culturale, 
tehnico-științifice — atît în 
interesul propriu cît și al cau
zei cooperării internaționale 
și apropierii între popoare.

La temelia tuturor înfăptui
rilor din acești ani se află 
munca plină de elan și abne
gație a poporului nostru, care

• Noi produse 
siderurgice

Siderurgia și industria noas
tră constructoare de mașini au 
realizat în ultimele luni o serie 
de noi produse. La oțelăria e- 
lectrică de Ia Combinatul si
derurgic Hunedoara s-au asi
milat, între altele, două mărci 
noi de oțeluri inoxidabile, pen
tru fabricarea țevilor. Tot aici 
s-a pus la punct tehnologia de 
elaborare a unei mărci specia
le de oțel pentru sapele cu ro
le, necesare în industria petro
lieră. Laminatorii Combinatului 
din Hunedoara au îmbogățit și 
ei gama produselor cu 85 pro
file și sortimente noi.

Siderurgiștii și constructorii 
de mașini realizează noile pro
duse după tehnologii avansate, 
cu mijloace tehnice la înalt 
nivel.

(Agerpres) 

urmează politica partidului șl 
guvernului, încrezător în vii
torul luminos pe care și-l fău
rește. Succesele repurtate con
stituie un puternic factor mo
bilizator în îndeplinirea mari
lor sarcini care stau în fața 
poporului nostru.

Tovarăși,

Consiliul Național al Fron
tului Democrației Populare are 
sarcina de a organiza întreaga 
activitate legată de pregătirea 
și desfășurarea campaniei e- 
lectorale. Este necesar să ela
borăm un Manifest al Fron
tului Democrației Populare 
care să prezinte în fața mase
lor de alegători, o dare de 
seamă asupra realizărilor noa
stre, cît și principalele obiec
tive de viitor.

în zilele ce urmează va a- 
vea loc constituirea consiliilor 
locale ale Frontului Democra
ției Populare. Membrii Consi
liului Național vor lua parte la 
această acțiune.

De asemenea, urmează în 
curînd să fie desemnați candi- 
dații Frontului Democrației 
Populare pentru Marea Adu
nare Națională și pentru sfa
turile populare. Oamenii mun
cii își vor da votul celor ce 
se bucură de respectul și în
crederea cetățenilor, celor ce 
și-au cîștigat prestigiu prin 
activitatea lor politică și obș
tească, prin hărnicia și spiritul 
lor gospodăresc.

Campania electorală va de
termina o vastă și cuprinză
toare activitate politică și 
obștească — expresie a demo
cratismului orînduirii noastre, 
antrenînd milioane de cetă
țeni la dezbaterea multilate
rală a unor importante pro
bleme de interes general, cît 
și a problemelor economice, 
social-culturale și gospodă
rești cu caracter local. Ea va 
contribui la îmbunătățirea 
continuă a activității organelor 
locale ale puterii de stat — 
sfaturile populare —, la cu
noașterea și soluționarea prac
tică a problemelor concrete 
care preocupă masa largă a 
cetățenilor.

îmi exprim convingerea că 
apropiatele alegeri vor consti
tui o nouă și viguroasă mani 
festare a voinței maselor de a 
merge hotărît pe drumul des
chis de orînduirea socialistă 
— drum al înfloririi patriei și 
prosperității celor ce muncesc!

scenei
Unde ancorează oare gîn- 

durile acestor spectatori ai 
unuia din cele mai noi cămi
ne culturale din raionul Mizil, 
cel din Șarînga ? Pe scenă, 
brigada de agitație trece în 
revistă izbînzile, faptele de 
muncă și de viață petrecute în 
gospodăria colectivă. Ceea ce 
spun Elisabeta Saiu și Ana 
Bănică de o parte a scenei, în 
dialog cu Filofteia Stanciu și 
Ecaterina Dinu, de cealaltă 
parte, cîntecele sau replicile 
lor fac posibilă fie și succint, 
o incursiune retrospectivă. 
Dar, pentru că tot ce se în- 
tîmplă în acest sat nu e străin 
nici celorlalte comune din 
preajmă, pentru că aceste sate 
din curbura de sud a subcar- 
paților noștri, așezate pe un 
pămînt care pînă mai ieri alu
neca în avalanșe, cind se 
dezghețau năpraznic zăpe

A

însemnări
zile în păduri, pentru că toate 
aceste sate cunosc astăzi o 
dezvoltare înfloritoare, cămi
nul cultural consemnează, prin 
activitatea brigăzii, cîteva date 
de monografie valabilă și 
pentru împrejurimi. Șarînga 
sau Dara, Ciuhoiu, Clondiru, 
Pilești — sate, cu nume ciudat 
și depărtat pînă la arhive — se 
întind unele din altele ca veri
gile unui lanț de cîțiva kilome
tri pînă sus în păduri, pe brîul 
dealurilor pietroase, fierăs- 
truite de ape. Apoi: Pietroa
sele, Ochiu Boului, Urgoaia, 
Cîlțești, Izvoru Dulce și altele 
asemănătoare prin chipul și 
rîvna oamenilor, prin migala 
aceea titanică cu care au es
caladat povîrnișurile, dizlo- 
cînd piatra și punînd în locul 
ei viță de vie de soiuri nobile, 
pomi fructiferi și ochiuri verzi 
de pădure. Ne vorbește des
pre această migală a fertili
zării pămînturilor brigada de 
agitație. Retrospectiv, despre 
această îndeletnicire, stau măr
turie și cîteva cîntece populare 
al căror certificat de naștere a 
fost semnat aici și s-a ră'spîn- 
dit mai apoi departe: „Vînt 
de seară / Pe vioară / Cîntă-n 
codri / Că sînt lotri / Toți flă
căii / Peste marginile văii / 
Fură piatră și în loc / Vie 
pun, pentru noroc“.

Despre acest „noroc" stau 
mărturie și preocupările de 
pînă ieri ale podgorenilor. Cu
legeau viile, urcau vinul în

A. I. ZĂINESCU
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nul I al profesiona
lei din Grupul șco
lar „Steagul roșu- 
numără 284 de 
elevi împărțiți in 8 
clase — ‘iecare din
ele cvind tm speci

fic inspirat din cariatele și com
plexele necesități de producție 
ale marii uzine brașovene. Dis
tingem astfel desele: strungari- 
frezori, mecanici auto, turnători, 
forjori, electricieni, earosieri, scu
leri, acoperitori metale.

M-am decis să urmăresc o sin
gură clasă: anul I turnători, cea 
cunoscută aici sub numărul de 
ordine .JOI". Inițial, alegerea ei 
voiam s-o las ps seama întâm
plării. Important — im spuneam 
— este să mă opresc la una sin
gură ; limrtindu-mi aria de ob
servație, îmi lărgesc in același 
timp perspectiva unor prospec- 
ții in adâncime. îmi era deci in
diferent ce clasă imi va oferi po
sibilitatea acestor prospecții. Un 
fapt insă, in deplină cuncordanță 
cu unghiul de vedere impus de 
realitățile școlii, m-a hotărit să 
deschid ușa clasei „101“. Am 
mai explicat acest unghi de ve
dere și sper că cititorii își amin
tesc*: el obligă la adoptarea ade
vărului că nu trebuie socotit
drept unic drum spre alegerea 
profesiei cel depinzind de visul 
din copilărie, vis care, îndreptat 
spre o țintă precisă, ar fi singu
rul în măsură să-l ducă mai tir- 
ziu pe adolescent, direct și fi- 
resc, la ea. Cu alte cuvinte — și 
anume cu cele folosite în însem
nările anterioare — ai visat să 
fabrici camioane ori ai visat cu 
totul altceva, de pildă, să devii 
chimist sau sondor, dacă totuși 
(cauzele deocamdată nu ne inte
resează) ai intrat intr-o școală 
profesională care pregătește ca

OCTAV PANCU-IAȘI
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Țăndărei

CARNET
TEATRAL

O FEMEIE CU BANI"
tinerilor

Aici trăiesc, 
învață foarte

lntr-o scrisoare adresată 
ziarului nostru tînărul N. ION 
scria:

„Țăndăreiul este o comună 
foarte mare. — -
muncesc și ... 
mulți tineri. în comună sînt 
două cinematografe. Educația 
tineretului nu se face însă 
numai cu ajutorul filmelor. 
Spun aceasta deoarece la noi 
deși există cămin cultural nu 
se organizează o bogată acti
vitate. Cît privește activitatea 
sportivă, și aici există defi
ciențe.

Tinerii din comuna noastră 
sînt dornici sa participe la o 
seară literară, să urmărească 
spectacolele unor brigăzi ar
tistice de agitație, ale unor 
echipe de teatru etc.“...

Conținutul acestei scrisori a 
fost adus la cunoștința birou
lui comitetului raional U.T.M. 
Fetești, care ne-a comunicat 
următoarele :

Cele sesizat? sînt juste și 
s-au luat măsuri pentru în
dreptarea situației".

„S-a hotărît — se spune în 
continuare în răspuns — ca 
un membru al biroului comi
tetului raional U.T.M. să 
meargă în comună și să ajute 
comitetul comunal U.T.M. în 
organizarea unor acțiuni care 
să permită tinerilor să-și pe
treacă timpul liber în mod 
plăcut și folositor.

La căminul cultural au loc 
săptămînal „Joi ale tineretu
lui" și seri cultural-distracti- 
ve, cu programe interesante.

Există acum un cor cu peste 
100 de persoane și două bri
găzi artistice de agitație.

Repetițiile formațiilor artis
tice au loc la căminul cultu
ral de două ori pe săptămînă. 
în celelalte zile tinerii vizio
nează filme sau participă la 
seri cultural-distractive.

în fiecare vineri are loc 
„Seara cîntecului și poeziei" 
în cadrul căreia se organizea
ză învățarea de cîntece și 
poezii despre patrie și partid.

Cîțiva tineri pregătesc mon
tajul literar-muzical intitulat

Conf. univ. ing. IOSIF TRIPS A

candidai în jtiinje tehnice

știința confempomni NE PREZINTĂ

COMBINATELE SIDERURGICE
ALE VIITORULUI

— Care sînt „parametrii" 
cerințelor actuale și de per
spectivă în ceea ce privește 
metalele mai ales oțelul, 
parametrii ce determină liniile 
principale ale progresului vii
tor al științei metalurgice ?

— Toate ramurile economiei, 
tehnicii și științei au nevoie de 
metalurgie. Să ne referim la cîteva 
cifre : în anul 1800 se producea 
în întreaga lume sub un kilo
gram de oțel pe an pe un locui
tor, adică în total vreo 500000 
tone. în 1963 producția mondială 
de oțel a depășit 384 000 000 
tone, adică a crescut în 163 ani 
de 768 de ori.

Trebuie spus că creșteri ase
mănătoare există în toate cele
lalte ramuri ale metalurgiei fe
roase și neferoase ca urmare a 
cererilor tot mai mari ale celor 
mai diferite sectoare economice. 
Și aceste cereri vor crește în vii
tor și mai mult. Specialiștii au 
stabilit că pînă în prezent în în
treaga lume s-au extras circa 3 
miliarde de tone de fier. Ei au 

dre de muncitori pentru produc
ția de camioane, vei deveni și tu 
un asemenea muncitor — și încă 
unul de nădejde, indxăgpstit de 
meseria ta, scutit de frământarea 
că, posesor al altei edificări, ai 
fi fast mai fericit. Ei bine, faptul 
ccncordind cu acest mod de a 
prici lucrurile și care m-a hotă
rit să-mi fixez instrumentele de 
foraj m clasa turnătorilor, mi l-a 
evidențiat lectura formularelor 
de înscriere a elevilor in școală. 
La întrebarea „cheie" cuprinsă 
in aceste formulare — ce specia
litate, din cele 8 ale școlii, do
rești să-ți alegi ? — din cei 284

Băieții au crescut®
9

de proaspeți promovați ai exa
menului de admitere din sesiu
nea 1 septembrie 1964 numci... 
3, da 1 ați citit bine: trei au răs
puns că doresc să învețe turnă
toria...

La 15 septembrie clasa de tur
nători a început însă cursurile 
cu 32 de elevi!

Ce miracol s-a petrecut ? S-au 
convins peste noapte încă 29 de 
elevi că turnătoria e o meserie 
interesantă și au renunțat astfel 
la intenția de a deveni strungari 
sau mecanici auto ? Greu de cre
zut. Atunci, i-a obligat școala ? 
Le-a pus ea în față, constrânsă 
de perspectiva existenței într-o 
clasă a numai 3 bană ocupate,

„Pămîntul s-a făcut ca ma
rea", iar echipa de teatru are 
în pregătire piesa „Lanțul 
manevrelor", cu care va face 
și cîteva deplasări în comu
nele învecinate.

In planul comun de activi
tate pe perioada de iarnă în
tocmit de organizația U.T.M. 
și conducerea căminului cul
tural sînt prevăzute și alte 
acțiuni interesante. Lunar se 
va organiza duminica cultu- 
ral-sportivă.

Reamintim și faptul că a 
fost reamenajat terenul de 
sport.

Asigurăm redacția că vom 
ajuta în continuare comitetul 
comunal U.T.M. T____ __
pentru ca el să folosească 
formele cele mai eficace de 
organizare plăcută și instruc
tivă a timpului liber al tine
retului-.

UN GRUP DE COLECTI
VIȘTI din comuna Amărăști :

Sesizarea dv. a fost justă. 
Intr-adevăr tovarășul VasiV» 
Teleianu, in timp ce controla 
aplicarea instructajului profe
sional la Oficiul P.T.TE 
Amărăștii de Jos, raionul Ca
racal, a avut o atitudine ne
corespunzătoare față de sala- 
riații acestei unități.

Față de abaterile săvirșite 
s-au luat măsurile corespun
zătoare.

DUMITRESCU EMILIAN — 
Cîmpina.

Sfatul popular al raionului 
Cîmpina ne-a răspuns că s-au 
luat măsuri ca drumul dintre 
comuna Podul Vadului și 
Gara C.F.R. Cîmpina să fie 
reparat de urgență.

UN GRUP DE TINERI din 
comuna Jiblea.

I.R.E. Argeș, sectorul Rîm- 
nicu Vilcea, ne-a comunicat 
că lucrările de îmbunătățire a 
iluminatului sînt în curs de 
executare. S-au luat măsuri 
ca în anul 1965 să se execute 
un nou post de transformare 
pentru rezolvarea completă a 
iluminatului în comuna Jiblea 
Nouă.

precizat, de asemenea, că prin 
1980 producția mondială de oțel 
va fi de aproape un miliard de 
tone, iar prin anul 2000 de apro
ximativ trei miliarde de tone.

— In acest ritm de creștere

«mm
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a extracției de fier nu se cor 
epuiza în timp scurt rezervele 
planetei noastre ?

— Se poate da acestei între
bări un răspuns foarte liniștitor. 
Numai scoarța terestră conține 
circa 775 000 000 miliarde de tone 

problema: ori turnători, ori... 
nimic r Și mai greu de crezut.

Viața însăși a oferit soluția. 
Elevii au fost informați despre 
situația în care s-ar găsi școala 
daci ar fi să se orienteze doar 
după dorințele lor. Judecați coi 
înșivă, fraților. Trageți voi înșivă 
concluziile". Și Jrcțri" au jude
cat. S-ou prezentat, alături de 
cei 3, uuțiai hotâriți si se pregă
tească pentru meseria de turnă
tori, încă 29_

Stol de vorbă cb directorul de 
studii îl hrireb:

— Alegând o asemenea soluție, 
nu credeți totuși ci, intr-un fel.

și acest mod de a pune problema 
e discutabil ? Mă gândesc că 
ceea ce i-a făcut pe cei 29 să 
judece astfel nu e rezultatul unei 
temeinice deliberări, ci mai au
rind, ipostaza romantică pe care 
le-o oferea momentul acceptării. 
Feți de colegii lor aveau să apa
ră daci nu chiar ca niște... eroi, 
precis ca niște oameni plini de 
chibzuință, maturi, capabili să 
pună interesul școlii mai presus 
de cei personal—

— Da, și?
— Și oare așa stau lucrurile ?
— Ori că cr părea de necre

zut, așa stau. Apariția lor in a- 
ceasfă ipostază nu-i o mască, 
nu-i un simulacru de romantism.

r»
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de fier, fără a mai ține seama de 
imensele rezerve de fier ce le 
conține nucleul greu al globului. 
Se poate considera că metalurgia 
are un viitor îndelungat, deoarece 
numai fierul din scoarța terestră 
va ajunge pe o perioadă de timp 
de peste un milion de ani.

Marele avânt al dezvoltării pro
ducției modeme, proporțiile ei tot 
mai mari, noile ramuri (de la 
construcția rachetelor cosmice la 
electronică) — impun sporirea în 
ritm rapid a volumului produc
ției de metale, creșterea calității 
și obținerea de noi aliaje cu 
performanțe înalte, aplicarea unor 
tehnologii modeme care sâ spo
rească productivitatea muncii și 
să reducă prețul de cost. Acestea 
sînt și principalele obiective ale 
cercetării științifice în acest do
meniu care — strîns legată de 
necesitățile actuale ale producției 
— privește departe înainte, cău- 
tînd să descopere căile practice 
ale înfăptuirii marilor transfor
mări ce se anunță în metalurgia 
viitorului.

Deși aflați abia la începutul for
mării lor ca cetățeni, cei mai 
mulși sânt intr-adevăr capabili să 
se ghideze după principiul des
coperirii propriului interes în cel 
gene rd, colectiv. Poate că nu-s 
în stare să-l formuleze teoretic, 
dar practic el se integrează în 
sensul vieții lor. Așa trăiesc și 
gmdesc părinții, în totalitatea lor 
oameni ai muncii, prietenii aces
tora, vecinii. Nu pot trăi și gîndi 
altfel mă ei. Cum râmine însă 
cu faptul că, acceptând să se pre
geteased pentru meseria de tur
nător, ei trebuie să renunțe la 
visul de a deveni caroseri sau 

strungari ? Să încerc să explic și 
asta... întreprindeți o anchetă 
printre bobocii dintr-a-nfiin sau 
a doua elementară. Intrebați-i 
ce vor să „se facă" in viață. O 
să constatați — bănuiesc, fără 
surprindere — că dinîr-un nu
măr de 30 de școlari cel puțin 
25 vor răspunde că doresc să 
ajungă aviatori sau marinari’ La 
nivelul cunoștințelor lor despre 
viață, al fanteziei lor, acestea sînt 
profesiile cele mai spectaculoase. 
Abia pe măsurii ce copiii înain
tează în cir stă, preferințele lor 
devin, ca să zic așa, mai... pă
mântene. Dar ideeade spectacu
los nu se pierde cu desârîrșire. 
Luați un copil din clasa a patra,

pupitrul Operei 
rot -wpnrfrt îs viata czrryaal

Jeez Booeccu a destașurai o răsti 
: c.njcraiâ. solistici, pe- 

eațzț-tl. ^La pnpitrel op^ex* 
esto o răsti tolbă ce aam- 
tir. care ecerâ *a sawai istoriogra
fiei «3 rsedrt docsaentar Enzxt>-

&c. d ceseior largi de cititori 
era captivanta momente din e- 
zti* vte(u nenea ie rontinești 

i decerni.
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din piesa „Stăpinul apelor" de Constantin Pastor (în regia lui Dinu Cernescu), pie
ii zu czre Teatrul regional București își va deschide azi stagiunea. Fotografia prezintă un 
-z.-r.er.t de ia ultimele repetiții (Toma Dimitriu, artist emerit,Cornel Gîrbea, Dorina Lazăr, 

Ana Dornescu)

— Spre a împărtăși cititori- 
lor cunoștințe despre cîteva 
dm aceste tendințe, vă propu
nem o excursie imaginară prin 
combinatul siderurgic al vii- 
tcruIuL

— Sâ încercăm I Sintem de alt
fel ajutați de numeroasele studii 
ce se fac în această privință și 
case nu alcătuiesc cîtuși de puțin 
vn capitol al fantasticului științi
fic, intru cit se bazează în multe 
prhințe pe realizări deja exis
tente sau pe studii avansate.

O primă problemă ce se pune 
este aceea a capacității de pro
ducție. Pornind de la constatarea 
că în decursul anilor puterea uzi
nelor metalurgice a crescut mereu 
și că, în prezent, funcționează 
combinate siderurgice cu o pro
ducție de peste zece milioane 
tone pe an — se apreciază că uzi
na metalurgică a viitorului va a- 
vea o mare capacitate de produc
ție, ajungînd să depășească două
zeci de milioane tone de oțel 
pe an.

In funcție de aceste proporții 
gigantice, multe preocupări sînt 
legate de problema transportului 
materialelor și produselor inter
mediare, adică a unui volum zil
nic de circa un milion de tone. 
De pe acum s-a renunțat în unele 
sectoare la transportul feroviar, 
înlocuit mai ales prin benzi trans
portoare. Pare logică propunerea 
ca transportul tuturor materiale
lor să se facă pe benzi. 

de pildă, și puneți-i în față două 
fotografii: una înfățișînd un sa
vant într-o ambianță obișnuita 
de lucru, aplecat asupra unui 
microscop sau redactîndu-și con
cluziile unor observații; alta re- 
compunînd atmosfera unei cabi
ne de comandă a unei secții au
tomatizate în care un tehnician 
se găsește în fața unui aparataj 
cu zeci de butoane, manșe și ca
drane ale ceasurilor de control. 
Cerîndu-i respectivului elev să-și 
declare preferința spre unul din 
cele două domenii de activitate, 
fascinația spectacolului oferit de 
complicatul aparataj reprodus în 

cea de a doua fotografie îl va ho
tărî imediat: aici ași vrea să lu
crez ! Deși au împlinit 15 ani, și 
în viața bobocilor noștri funcțio
nează încă atracția spectaculosului. 
Cină vin să se înscrie la școală, 
cei mai mulți știu încă prea pu
țin despre meseriile predate aici. 
Vizitele în uzină pe care le orga
nizăm cu ei la început nu le pot 
dezvălui frumusețile intime ale 
unei meserii, aede frumuseți 
durabile generate de contactul 
nemijlocit cu munca, și care, nu 
o dată, rămân ascunse unora o 
vreme destul de îndelungată. 
Ceea ce ii atrage deci in aceste 
vizite depinde în mare măsură 
de ambianța in care se exercită

loca '•UîCM de la Fabrica de 
aticM JPMbm Neagră", regiu- 
nee Crișana, sculptează cu 
■■M augoiA fi măiestrie corn- 
p'. cc.ele desene ale unei vaze 

pentru flori 
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— Cum se va efectua însă 
transportul fontei și al oțelu
lui topit ?

— Banda transportoare sau 
transportul cu role nu par deloc 
corespunzătoare acestei activități. 
Dintre numeroasele propuneri, 
cea care merită mai multă atenție 
este aceea de a transporta meta
lele lichide prin conducte. Aceas
ta a pus însă — pe lîngă pro
blema unei căptușeli refractare 
corespunzătoare — și pe aceea a 
construirii unei pompe speciale. 
Soluția a fost găsită de inginerul 
sovietic E. A. Verte, care a con
struit o pompă electromagnetică. 
Marele avantaj al conductelor 
electromagnetice constă în posibi
litatea unei compacte mecanizări 
și automatizări a transportului 
fontei și oțelului topit, ceea ce 
permite o mare economie de 
muncă umană și de mijloace ma
teriale în urma renunțării la oa
lele de transport, la vagoanele și 
locomotivele folosite în prezent.

— Dar în ceea ce privește 
agregatele metalurgice ?

— Se poate spune că acesta 
este domeniul în care se petrec 
cele mai multe prefaceri și în 
care există și cele mai multe 
variante posibile. Ne vom referi 
doar la cîteva dintre ele. Sînt so
luții care prevăd menținerea tipu
rilor de agregate existente și în 
prezent, aaoptînd toate perfecțio
nările și capacitățile maxime. 
După această variantă, în uzina 
metalurgică a viitorului ar func-

o profesie și astfel ei deduc că e 
„mai frumos" să fi mecanic auto 
decât turnător. In trusa mecani
cului se găsesc zeci de unelte de 
toate formele și mărimile, luîn- 
du-ți ochii cu strălucirea lor; 
hala în care lucrează mecanicul 
respiră aerul unui laborator. La 
turnătorie spectacolul e mai pu
țin fastuos. In consecință : vreau 
să devin mecanic, nu turnător ! 
Astfel prezentîndu-se în chipul 
cel mai real situația, cred că nu 
trebuie să inventăm o problemă 
spinoasă acolo unde lucrurile sînt 
cit se poate de firești. Nu-i vor
ba, în concluzie, de renunțare la 
un vis, pentru cei ce acceptă să 
se pregătească în meseria de tur
nător. Fenomenul constă doar 
în eliminarea unor senzații de 
suprafață. Destui sînt cei care 
izbutesc această operație de în
dată ce îi invităm să mediteze.

...Și iată că, la 15 septembrie, 
clasa 101, anul I turnători a în
ceput cursurile cu efectivul 
complet.

Indiscutabil, la această clasă 
trebuie să mă fixez. Ideea pe 
care o urmăresc găsește aici te
renul cel mai prielnic. Mi-o de
monstrează în primul rînd simpla 
situație statistică: din 32 de 
elevi, numai 3 au dorit de la 
început să-și înscrie numele în 
catalogul clasei 101. După două 
luni de școală, la întrebarea 
„cum te simți, îți place, te atra
ge ?“ toți 32 au răspuns invaria
bil : „bine, îmi place, mă 
atrage!“

Povestea celor două luni este 
însă mai puțin simplă. Trebuie 
împărtășită pe îndelete...

• Vezi „Scînteia tineretului" 
nr. 4352.

Noul magazin cu autoser
vire din orașul Slatina

■ Iată un Shaw inedit, care a 
luax via;ă pe scena Naționalu
lui bocureșîean cu mare stră
lucire. Piesa, nu dintre cele 
zaai reprezentative ale lui 
Shaw, aduce imaginea acestui 
Alab al hunii scriitorului — 
baci. H este ținta principa
lă, indiferent dacă pentru a 
putea minca sau numai „din 
plăcerea de a-1 înmulți". Re
prezentanta acestui factotum 
este Epifania și în jurul ei, do
minați de forța de atracție a 
ceea ce înseamnă ea, gravi
tează toți, fie că vor sau nu. 
întreaga viață a Epifaniei este 
un carusel înnebunitor, în 
care tasă nu își pierde nici
odată luciditatea și visul: 
„vreau să am ciți mai mulți 
bani*. Ea ascunde o a doua 
existență, aceea a fiecărui act 
calculat și precis, îneît să fie 
permanent în cîștig. Asupra 
acestei fețe a sa au uitat să 
se oprească regizorul Mihai 
Berechet și actrița Carmen 
Stănescu care s-au lăsat cap
tivați doar de antrenul stîrnit 
de aparițiile spectaculoase, ex
travagante ale eroinei. Faptul 
creează impresia unei rezol
vări monocorde a personaju
lui, pus să se miște într-o sin
gură direcție, de succes.

Să urmărim eroii și inter
pretarea care li s-a dat. Avo
catul Sagamore știe ce în
seamnă o femeie cu un sfert 

ționa furnale cu volumul util de 
5 000 m cubi (față de 2 000 ra 
cubi cît au cele mai mari furnale 
în prezent), convertizoare cu oxi
gen cu o capacitate de 500 tone 
pe șarjă și eventual, cuptoare 
Martin cu 2 000 tone pe șarjă.

Toți specialiștii sînt de acord 
că nu vor mai exista bluminguri, 
deoaretfe oțelul se va turna în în
tregime cu ajutorul instalațiilor 
de turnare continuă ; mulți spe
cialiști sînt de părere că ar tre
bui îmbinate cele două procedee 
înaintate de lucru, turnarea con
tinuă și laminarea continuă, ast
fel îneît să existe un singur agre
gat în care oțelul, după turnare, 
să fie laminat fără întrerupere 
pînă la dimensiunile finale.

Alte variante ale uzinei meta
lurgice a viitorului prevăd înlo
cuirea unora dintre agregatele 
actuale pornind de la principiul 
înlocuirii tuturor procedeelor dis
continue folosite azi în industria 
metalurgică, astfel îneît întregul 
proces de fabricare a oțelului, 
pornind de la minereu și termi- 
nînd cu laminatele finite, să fie 
un proces continuu.

— Ce importanță va avea 
această tehnologie pentru au
tomatizare ?

— Desigur o va favoriza în cel 
mai înalt grad. în uzina metalur
gică a viitorului, munca va fi me
canizată și automatizată, omului 
revenindu-i rolul de concepere, 
de realizare și de conducere. Fie
care agregat va fi dirijat de ma-

Lucrări practice la locul producției
în procesul pregătirii temei

nice a viitoarelor cadre de e- 
conomiști, metoda lucrărilor 
practice complexe ocupă o 
pondere tot mai însemnată.

în scopul fundamentării u- 
nor astfel de lucrări peste 150 
studenți ai Institutului de 
științe economice „V. I. Lenin“ 
București — secțiile economia 
industriei, economia agricultu
rii, finanțe, credit și evidența 
contabilă, au vizitat recent 

de milion venit anual și de 
aceea „nu poate" fi alături de 
altul mai puțin bogat, deci 
mai neinteresant. Nici un mo
ment nu se îndoiește că A- 
drien are dreptul s-o reclame 
pe Epifania, dar nici un mo
ment nu se gîndește să se îm- 
potrivească ei. Medicul, dim
potrivă, crede sincer în posi
bilitatea unei rezistențe, une
ori fiind chiar convins de e- 
ficiența actelor sale. Totuși nu 

se poate opune atacului pe 
toate fronturile lansat de „cea 
mai interesantă femeie din 
Anglia", cum se autodefinește 
Epifania. Damian Crîșmaru 
realizează această intransi
gență, ce și-o impune eroul 
sieși. Interpretul ne lasă im
presia că eroul său nu înțe
lege că o dată cu compromi
sul acceptat i-au fost cumpă
rate și visele, care de azi îna
inte nu mai sînt ale lui, ci ale 
femeii cu bani.

Opusul său — Sagamore, de 
care am vorbit, are un com
portament dictat de convinge
rea sa despre importanța ba
nului. Ea îl duce la un ames
tec de falsă demnitate și de 
discret servilism. Mihai Foti- 
no definește personajul utili- 
zînd mijloace rafinate și pline 
de bun gust care permit să fie 
în spectacol, purtătorul a ceea 
ce înseamnă, cred, un stil de 
joc Shaw.

Vorbeam de gravitația tu
turor personajelor în jurul E- 
pifaniei din sfera căreia sca
pă însă Polly Ciorapros și, 
mulțumită ei, Alastair. Polly 
nu înseamnă o soluție pentru 
Shaw, ci doar un gînd al său 
îndreptat ca o mică săgeată 
împotriva plutocratei. Această 
femeie are și ea o vocație, a- 
ceea de a ațrage oamenii ne
fericiți pentru a le da încre
derea în ei, pentru a-i face 
fericiți. Prin această sinceri
tate și naivitate l-a atras pe 
Alastair și poate pe alții, și 
nu prin portj artier indicat 
ne justificat în spectacol ca 
simbol al geniului ei. Con
trastul Polli-Epifania stîr- 
nește hazul, dar nu mi se 
pare a fi fost în intenția lui 

șini electronice de calcul ce vor 
conduce mașinile cărora li se vor 
încredința diferitele operații și 
care, la rîndul lor, vor fi subordo
nate mașinii electronice ce va 
controla întregul proces meta
lurgic, funcționînd paralel cu 
mașinile electronice de calcul care 
dirijează procesul de extragere a 
minereurilor de fier, procesul de 
extracție a cărbunilor, procesul 
de aglomerare a minereurilor și 
cel de cocsificare. în sfîrșit, chiar 
și aceste mașini electronice vor fi 
conduse de altele care vor dirija 
procesul de fabricație în între
gul său. Astfel, uzina metalurgi- 
că-agregat nu va mai semăna a- 
proape deloc nici ca aspect exte
rior cu uzinele actuale. Odată cu 
spectacolul feeric al seînteilor de 
fontă și oțel, din ea vor dispare 
căldura, fumul și frigul.

Trebuie spus însă că mai există 
variantă chiar și mai nouă.

— La ce vă referiți ?.
— Se consideră posibilă înlo

cuirea tuturor fazelor complexe 
ale procesului de elaborare a fon
tei și oțelului prin aplicarea 
principiului metalurgiei pulberi
lor, folosit deja în mod limitat 
în producție. S-a calculat că la 
fabricarea a 1 000 tone de piese 
de mașini, prin această metodă se 
asigură o economie de aproxi
mativ 250 tone de oțel și aliaje 
neferoase și se eliberează 118 
mașini unelte precum și 236 lu
crători.

Este desigur prea devreme să 

O

Uzinele „Tractorul" din Brașov 
și G.A.S. Tohani, regiunea 
Ploiești. Studenții au avut po
sibilitatea să urmărească în
deaproape procesele tehnolo
gice, modul de organizare a 
producției și a muncii — ca
drul material a lucrărilor 
practice — care contribuie la 
pregătirea noastră la nivelul 
cerințelor producției.

CORNELIA DAMIESCU 
studentă

Shaw. Regizorul a obținut o 
biruință nu prin interpreta
rea rolului, ci prin distribui
re. Didona Popescu se impune 
atenției printr-un joc în care 
nimic nu e șarjat, ea înca- 
drînd totul în liniile unei in
signifianțe calde, .avînd doar 
uneori predilecție pentru un 
număr restrîns de gesturi și 
acțiuni caracterizante.

Matei Gheorghiu și Alexan
dru Hasnaș desenează, alter
nativ, cu un zîmbet ironic pe 
Adrien, intelectual numai pen
tru că tatăl său este editor, 
bărbat numai datorită întîm- 
plării din naștere. Mi se pare 
a fi un fel de Agamiță Dan- 
danache în variantă engleză, 

Hpbatb-chiar mai limitat decît 
eroul lui Caragiale.

Am lăsat la urmă pe Alas
tair, deși este printre princi
palii eroi. Marele campion, su- 
persportivul nu excelează prin 
calități intelectuale sau de alt 
gen, după cum remarcă întris
tată Epifania. El i-a făcut din 
150 de lire 50 000, condiție 
fără de care n-ar fi fost ac
ceptat ca soț, calitate pe care 
însă o regretă acum, căci este 
un om care, părăsind uralele 
furibunde ale stadioanelor, 
vrea să ducă o existență li
niștită, străbătută de o oare
care sensibilitate. Toate aces
tea le găsește la Polly, în a 
cărei măruntă căldură sufle
tească el se simte bine. Alas- 
tair-ul lui Dem. Rădulescu se 
definește mai mult pe linia 
inteligenței sale, despre care 
nu se poate spune deloc că 
strălucește. Actorul aduce aici 
nenumărate mijloace,^ gaguri, 
care deseori ne fac să ne gîn- 
dim la comedia grotescă ame
ricană. Toată această avalan
șă este rodul unei reale fan
tezii care rămîne cuceritoare. 
Totuși, regretăm lipsa selec
ției, pe care cu cît talentatul 
actor o va deprinde, cu atît va 
avea posibilitatea creării unor 
roluri la care s-ar putea ală
tura și atributul acurateței, pe 
lîngă acela de necontestat, al 
fanteziei debordante.

Mihai Berechet a utilizat o 
echipă de tineri actori care 
realizează o comuniune stilis
tică interpretativă. Adăugind 
ritmul alert imprimat între
gului spectacol și decorurile 
aerate ale lui Gh. Bedros, ne 
referim la cîteva din datele 
principale ce justifică adezi
unea publicului la montarea 
bucureșteană a acestui Shaw.

GEORGE BANU 

se stabilească precis care din a- 
ceste variante se va realiza. Ori
cum, cercetările științei metalur
gice, merg în toate aceste direcții. 
Trebuie să mai precizez că aceas
tă călătorie în combinatul viito
rului nu ne-a permis să amintim 
alte numeroase domenii de cer
cetare din știința metalurgică 
contemporană cum ar fi : folosi
rea gazului metan și a altor me
tode pentru reducerea consumu
lui de cocs la furnale, perfecțio
narea noului procedeu de ela
borare a oțelului în convertizoare 
cu oxigen ; îmbunătățirea pro
prietăților fizico-mecanice ale oțe
lurilor prin îndepărtarea cît mai 
completă a fosforului, sulfului, a- 
zotului, hidrogenului, oxigenului 
și incluziunilor nemetalice (amin
tesc în acest sens de introducerea 
unor metode moderne de elabo
rare a oțelului cu ajutorul vidu
lui, a. bombardamentului cu elec
troni, a retopirii electrice sub 
zgură și prin introducerea în oțel 
a elementelor de aliere capabile 
să-i îmbunătățească proprietățile 
(în ultimul timp mai ales niobiul, 
borul, azotul, pămînturile rare și 
multe altele) ; perfecționarea ma
terialelor refractare etc., etc.

Știința metalurgică este unul 
din domeniile în care realizările 
înaintate se succed cu o deosebită 
rapiditate, în care apar puncte de 
vedere și direcții cu totul noi, că
rora oamenii de știință și specia
liștii din producție ai țării noastre 
le aduc valoroase contribuții.



Agachi Nicolae, director ge
neral al Combinatului Side
rurgic Hunedoara ; Alexe Ilie, 
vicepreședinte al UCECOM; 
Antoniu Constantin (Costache), 
artist al poporului, director al 
Institutului de artă dramatică 
„I. L. Caragiale' ; Apostol 
Gheorghe, membru al Biroului 
Politic al C. C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; Ardeleanu 
Veronica, director la Fabrica 
de antibiotice Iași; Arghezi 
Tudor, academician, scriitor: 
Atanasiu Niki, artist al po
porului, prim-secretar al Aso
ciației oamenilor de artă din 
institutele teatrale și muzi
cale ; Avram Ion, director 
la Fabrica de construcții de 
mașini Reșița; Balalia Dumi
tru, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Ploiești ; 
Balaș Iolanda, maestră emeri
tă a sportului; Banc Iosif, 
membru al C.C. al P.M.R, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Mureș-Au- 
tonomă Maghiară; Băniay La- 
dislau, profesor universitar ; 
Băcanii Maria, directoare în
treprinderea ..Suveica*4 Bucu
rești : Bălan Ștefan, academi
cian, ministrul învățămîntului; 
Belea Miron, pensionar, fost 
activist al Frontului Plugari
lor ; Berghianu Maxim, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al Comitetului regional 
de partid Cluj ; Bîrlădeanu 
Alexandru, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri; Bîrle3 
Ștefan, președinte al U.A.SJL; 
Blajovici Petre, membru su
pleant al C.C. al P.M.R.. prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Banat : Boboș 
Ștefan, președinte al Comite
tului Executiv ai Sfatului 
Popular regional Bacău ; Bobu 
Emil, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., președinte al Co
mitetului Executiv al Sfătui ui 
Popular regional Suceava: 
Bodnăraș Emil, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri : Bogrx 
Geo, academician, scâiitor. v.- 
cepreședir.te al Comitetului 
Național pentru Apărarea Pă
cii ; Boiccan Petre, maiștri 
miner la Exploatarea minieră 
„Săsar“ Baia Mare; Bortii 
Petre, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.MJL. vice
președinte a! Consiliul :: de 
Miniștri : Botez Demos rene, 
scriitor, vicepreședinte al U- 
niunii scriitorilor ; Brad Ion. 
scriitor, secretar al Uniunii 
Scriitorilor ; Breitenhofer An
ton, membru al C.C. al P.M.R.. 
redactor șef al ziarului Neuer 
Weg“ ; Bucelea Gheorghe, 
maistru constructor la între
prinderea de construcții mon
taj Onești, membru în Comi
tetul Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile industrie; ce 
petrol, chimie, gaz metan : 
Bughici Simion, membra al 
C.C. al P.M.R., șef de secție la 
C.C. al P.M.R. : Bularca Va- 
leriu, maestru emerit al spor
tului ; Burcă Mihai, membn 
al C.C. al P.M.R., adjunct al 
ministrului forțelor armate : 
Burcescu Teodor, Profesor E- 
merit, director la Școala medie 
nr. 28, raionul 30 decembrie- 
București ; Caramfil Gheorghe. 
director al Uzinei de fibre 
sintetice Săvinești; Carpov 
Militei, președintele G-A.C. 
Mahmudia, raionul Tulcea. re
giunea Dobrogea; Cazaca 
Virgil, membru supleant al 
C.C. al P.M.R.. prim-secretar 
al Comitetului regional de 
partid Iași; Călinescu George, 
academician, scriitor; Ceau- 
șescu Nicolae, membru al B. 
roului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R. : Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.MJL : 
Ciocan Vasile. președintele 
G.A.C. Belcești, raionul Hîr- 
lău, regiunea Iași : CiMtu 
Constanța, președintă a Co
mitetului regional al femeile r 
Oltenia ; Ciorăscn Florin, 
membru corespondent ai Aca
demiei R.P.R. : Cocea Dinz. 
Artistă Emerită, membră in 
Consiliul Național al Femeilor: 
Colin Dumitra, membru su
pleant al Biroului Pc liric al 
C.C. al P.MJL, președintele 
Comisiei Controlului de Par
tid ; Constantin loan, prim-se
cretar al Comitetului regional 
U.TM. București; Constantin 
Vasile, inginer, președintele 
G.A.C. Unirea, comuna Ma
nama, raionul UrzicenL regiu
nea București; Constantines - 
cu-Iași Petre, academician; Co- 
tescu Octavian, actor la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“; Covaliu Brăduț, 
pictor, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici; Cozma Ion, 
membru al C.C. al P.M.R., 
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
orașului București; Crăciun 
Constanța, membru al C.C. al 
P.M.R., președinta Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă; Crăciun Gheorghe, pre
ședintele G.A.C. din comuna 
Gîrbova, raionul Sebeș, regiu
nea Hunedoara; Creangă Ion, 
rector al Universității Alexan
dru Ioan Cuza din Iași; Cco- 
gor Ludovic, profesor universi
tar, rector al Institutului me- 
dico-farmaceutic Tg. Mureș; 
Csupor Ludovic, membru al 
C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C.S.; Daicoviciu Constantin, 
academician, rectorul Univer
sității „Babeș Bolyai“ din Cluj; 
Dăju Vasile, președinte al Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular regional Banat; Da- 
lea Mihai, secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii; 
Dămăceanu Dumitru, general

al Frontului Democrației Populare
colonel în rezerva, vicepre
ședinte al Comitetului organi
zatoric al veteranilor 
războiul antifascist;
lache 
C.C. 
cretar 
șenesc 
Dejeu 
Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular regional Hune
doara; Delcea loan, director la 
S.M.T. Circea, Oltenia, Erou al 
Muncii Socialiste; Deleanu 
Nicolae, scriitor; Demenv Ale
xandru, inginer, președintele 
G.A.C. din comuna Sinmartin, 
raionul Ciuc, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară ; Deme
trius Lucia, scriitoare, vice
președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor; Diaconu 
Floarea, filatoare la F.R.B. : 
Dincă Ion, secretar al Consi
liului Politic Superior al For
țelor Armate; Dinculescu Con
stantin, președintele Consiliu
lui Național al inginerilor și 
tehnicienilor, rectorul Institu
tului Politehnic — București ; 
Doicescu Octav, arhitect, mem
bru al biroului Comitetului de 
conducere al Uniunii Arhitec- 
ților; Drăgan Constantin, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., ricepreședinte al 
C.C.S. :
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri : 
Duma Aurel. președintele 
U.C.F5. : Dumbrava Ioviță. 
pnnonar, fost activist al 
Frontului Plugarilor; Dsmi- 
t rac he Constantin, președinte 
al Comitetuhii executiv ai 
Sfatului popular regieeai Ga
lați ; Dnriîireaee te. CtepK- 
zitor. Presetting a! L'm-r-_-f 
Compazitor.loe din R_PR 
Enache Petru 
al C.C. al U .l
Jinos, membr 
P MR. mirosi 
aJjner.Lare : Fejes loba, vîae- 
preeedxrte al UA-SJL Fte-
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Florian. membru al 
al P.M.R., prim-se- 
al Comitetului oră- 

de partid București; 
Dumitru, președinte al

contiruă.
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vicepreședinte 
Drăghici Alexandru.

răcii <
RPR

a

C-C. ac FJll. pr

mxi s

7 *.

ura s JLr*u

DIN PAQINA I
Luminile scenei

Pil?-.

ac CC al
al Cae.-

18 in 4ila

tePteM o?

miei RPJL: 
don. inginer, d 
ției regionale a 
restiere Sueeav
Tader, protau__________
Ioniță Ion. memhr- scplease 
al C.C. al PAUL. adjaneî al 
nistrului forțelor am 
Iordan Iorgu. academician- 
cepreședir.'.e al AcaâemăK 
R.P.R. ; Isac Martin, neur- 
al C.C. al P-M.R-. oresetif.e 
al C.C.S. : Ivanoviei Mila*, 
redactor al ziarului in limba 
sîrbă ..Pravda* : Ivașca Geor
ge, ziarist, directorul revistei 
„Contemporanul"; Jalea Ian. 
academician, președinte al U- 
niunii artiștilor plastici din 
R.P.R. : Joja Athanase, mem
bru al C.C. al P.M.R.. acade
mician, director al Centrului 
de logică al Academiei R.PJEL; 
Jora Mihail, academician, 
compozitor ; Letai Lajos, scrii
tor, redactor șef al revistei 
„Utunk“ ; Livezeanu Elena, 
membră în Consiliul Național 
al Femeilor; Lupa Gh. Nico
lae, academician, director al 
Institutului de Medicină inter
nă al Academiei, Lupu Petre, 
membru al C.C. al P.MJL. șef 
de secție la C.C. al P.M.R. ; 
Manolescu Maria, secretară a 
Consiliului Național al Femei
lor ; Mateescu Constantin, 
președintele CENTROCOOP ; 
Mateescu Vasile, membru su-
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a! CC al PMR_ pre
ședinte «I Execu
tiv al Sfamhd popster regio
nal Cluj: Satea Ftariaa Ale
xandru, director al CceiKxa- 
tului de ingrâșămin^ chintice 
din Turnu-M ăg-irele . Saiec 
Ion, președintele GAC Brin- 
coveni, raionul Slatina, regiu
nea Argeș : Sanda Constantin, 
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular re
gional Argeș; Sălăjan Leontin. 
membru supleant 
Politic al CC. al 
nistrul forțelor 
R.P.R. ; Sărmășan 
ședințele G.A.C. Frata, raionul 
Turda, regiunea Cluj ; Săvu- 
lescu Alice, academician, 
membră în Consiliul Națio- 

al Biroului 
P.M.R., mi- 
armate ale 
Vasile, pre-

nai al Femeilor; Scarlat Con
stantin, membru al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al Co
mitetului regional de partid 
Galați; Șchiopu Bucur, profe
sor universitar, prim vicepre
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii; Schuster 
Iohan, președintele G.A.C. din 
comuna Aței, raionul Mediaș, 
regiunea Brașov; Schuster 
Paul, scriitor; Sencovici Ale
xandru, membru al C.C. al 
P3LR_ ministrul industriei u- 
șoare: Sendrea Ioana, preșe
dintă a Tribunalului raional 
-23 August* București: Serșu* 
Teodora, membră supleantă a 
Prezidiului C.CJS.. președintă 
a Uniunii sindicatelor bunuri 
de consum: S imul eseu Dumi 
trw. membru al C.C. al P_M_R_, 
m nistrul transporturilor și te- 
j£C£xmmicațuk>r : Spiță Dumi
tra. președintele G_A.C^ din 
crrrurna Vilcele. raionul Rim- 
nam-Sărari regiunea Ploiești; 
tea Gheorzbe. președinte al 
Crr— Xqkă Executiv al Sf2Vj-

eon Aecsc fși fm-
; ewțde ea penhiri
de ătaite, cc simeni,
tocteszd. sd sa-și arunce

Pe semi brigada de agitație 
oteted sd prt2mle pablicu- 
lat aaaaMBt» sapestire ale 
- ~ ă.r Șo-
rfcaps. Spne cum, în ultinuz 
ted. colectiviști* au ^idit și 

Gremuai*, l-au ferit de 
erezxM |* i-«* ăcî riațâ cu 
ac* ptexcțu de vie și pomi.

$* aerași, prwtad ta urmă, 
știu : cu coi ani mai 

iucrnie. pe etci, tncâ din tren, 
pe desiare putea* fi văzuți 
•rrr-o forfotă ca de șantier 
oameni cu cazmale și 
coape. zidari și săpători de 
sespiri adinei, colectiviști 
cintiuâ ș> tineri la un loc. 
In-.;iatzva de a fertiliza aceste 
locuri, a avut un ecou deose
bit și in rindurile organizației 
U.TM. S-a început, cum era 
și firesc, cu fertilizarea dealu
rilor care n-au mai fost nici
odată plantate cu nimic. Au 
zidit, oamenii, aceste dealuri, 
le-au făcut ca niște cetăți 
uriașe, in trepte pină la pra-

tirnă-

SYTLQtEAX a Marii Urniri Națiraalt

Știri sportive

&

g-..'. pădurii, rîndurile lungi de 
plantate au crescut în doi 

ani atit de mult că se văd, 
vara, de la mari distanțe, 
verzi și pline de sevă. Au dat 
culoare și prospețime unor pă
rui”, turi care, în conștiința 
multora, zăcuseră ca sterpe, 
bune de paragină și atit. Ro
dul muncii, odată văzîndu-se, 
a avut efect mobilizator de 
masă. In fiecare toamnă, a- 
cum, începe lupta cu povârni
șurile, săparea în trepte a 
dealurilor, plantarea lor.

Toponimia acestor locuri e 
veche. Hărnicia oamenilor e și 
ea la fel, valorificată azi pe 
deplin. Pe-aici curge o apă 
sărată, îi zice „gîrla Sărății", 
oamenii însă i-au zis satului 
de pe maluri „Izvoru Dulce"! 
S-au gîndit poate la munca lor 
intr-adevăr ca la un dulce și 
inepuizabil izvor care curge 
prin toate aceste sate astăzi și 
afluiesc către el efortul și 
năzuințele oamenilor. Iar fap
tul că o brigadă de agitație 
își îndreaptă atenția către ast
fel de semnificații profunde, 
valorificînd în repertorii a- 
tractive aspecte ale muncii 
prezente a oamenilor pe un 
fundal de tradiție nu poate fi 
decît consemnat cu bucurie.

Construcțiile

in termen, 
de bună calita te
obiective însă nici pînă acum nu 
ne-a sosit documentația tehnică.

laririk Cmbh fftMikt-fiiuittiart

noi

Faptul că aceste obiective se nu
mără printre lucrările care tre
buie atacate încă în trimestui' I 
impune măsuri urgente din par
tea institutului de proiectare.

Constructorii au analizat cu 
multă răspundere posibilitățile 
care există pentru asigurarea 
unui ritm înalt de muncă, pen
tru îmbunătățirea calității lucră
rilor de construcție și montaje.

— Un factor principal în în
deplinirea sarcinilor de pl'an pe 
1965 — a spus inginerul Ion 
Meșter, mecanic șef — îl consti
tuie extinderea într-o proporție 
mai mare a mecanizării și micii 
mecanizări pe toate șantierele. 
Planul de investiții cuprinde o- 
biective importante. Propun însă 
ca în executarea lui să fie con
sultați îndeaproape maiștri și șe
fii de șantiere pentru a se co
manda utilajele de care șantie
rele au cea mai mare nevoie, care 
să aibă o tehnicitate ridicată. 
Anul acesta au existat unele de
ficiențe în această privință.

— Volumul' mare de lucrări pe 
care-1 avem de realizat — remar
ca inginerul Iuliu Cosma — 
impune măsuri imediate și pen
tru îmbunătățirea calității. Șan
tierul nostru, montaj-instalații II, 
a fost deseori apreciat de bene
ficiari pentru calitatea lucrărilor. 
Anul acesta ni s-au semnalat și 
unele deficiențe. In ultimul' timp 
am promovat în funcții de răs
pundere un număr de 12 maiștri 
și ingineri tineri. Neavînd expe
riența lucrărilor siderurgice de 
construcții și montaj, ei au mani
festat o exigență mai slabă față 
de calitatea lucrărilor. Intrucît, 

după cîte cunosc, asemenea si
tuații există și pe alte șantiere, 
propun să se găsească, la nivelul 
întreprinderii, o formă de îmbo
gățire a cunoștințelor profesio
nale alte acestora, de specializare 
a lor în construcții siderurgice. 
Această propunere este valabilă 
și pentru muncitorii constructori 
care nu au o calificare de spe
cialitate.

Reluînd aceeași idee, inginerul 
Farcaș Zaharia arăta; „I.C.S.H. 
are de executat în anul viitor un 
volum mare de lucrări de sudură. 
Numărul actual de sudori nu 
este suficient. Propun ca condu
cerea întreprinderii să ia măsuri 
pentru deschiderea unor cursuri 
de calificare pentru sudori. Anul 
acesta am întîmpinat greutăți din 
această cauză. Aceste greutăți 
s-au răsfrînt și asupra calității 
sudurilor".

In adunarea de dezbatere a 
sarcinilor de plan pe anul 1965 
au luat cuvîntul și alți construc
tori — maiștri, ingineri, șefi de 
brigăzi. Părerea unanimă a lor a 
fost că sarcinile anului viitor 
sînt pe deplin realizabile și toți 
și-au manifestat hotărîrea de a 
munci cu perseverență pentru în
deplinirea lor, de a obține în a- 
nul 1965 rezultate și mai bune, 
de a făuri noi dimensiuni Hune
doarei socialiste.

Pentru prestigiul 
uzinei

funcționare, iar acolo unde e 
cazul să treacă la reproiecta- 
rea unora dintre ele. Dar nu

Informații
• Miercuri, 23 decembrie, ad

junctul ministrului afacerilor ex
terne, George Macovescu, a pri
mit în audiență pe William 
Crawford, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de 
acreditare ca ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Statelox 
Unite ale Americii în Republica 
Populară Romînă.

• Miercuri s-a întors în Ca
pitală, venind de la Alger, 
delegația U.T.M. condusă de to
varășul Ștefan Andrei, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.M. 
care a participat la ședința 
Comitetului internațional de 
pregătire a celui de-al IX-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților.

Pe aeroportul Băneasa dele
gația a fost întîmpinată de 
membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.M.

• Delegația Uniunii Tinere
tului Iugoslav, condusă de to
varășul V. Tomanovici, mem
bru al Secretariatului C.C. al 
U.T.L, care se află în țara 
noastră la invitația C.C. al 
U.TJM. a vizitat Uzinele „Vul
can “. Șc. medie nr. 12 din Ca
pitală, gospodăria colectivă din 
comuna Grindu, raionul Urzi- 
cer.L Deplasindu-se în regiu
nea Bacău delegația a vizitat 
Fabrica de țevi din Roman, 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice Roznov și Grupul șco
lar profesional și tehnic Ba
cău.

Membrii delegației au pur
tat discuții cu secretarii Co
mitetului regional U.T.M. Ba
cău, cu activiști ai U.T.M., se
cretari de organizație, elevi, ti
neri muncitori, tehnicieni șl 
ingineri, interesîndu-se de for
mele și metodele muncii orga
nizațiilor U.T.M. Vizita dele
gației Continuă.

• Miercuri, la rectoratul 
Universității București, amba
sadorii Marii Britanii în R. P. 
Romînă, James Dalton Mur
ray. a predat o colecție de 
peste 300 cărți oferite catedrei 
de limbă și literatură engleză 
a acestei Universități, de Con
siliul Britanic, în cadrul pro
gramului de schimburi cultu
rale dintre R. P. Romînă și 
Anglia. Colecția reprezintă 
majoritatea exponatelor pre
zentate în expoziția „Shake
speare-, deschisă anul acesta 
la București în cadrul mani
festărilor prilejuite de aniver
sarea a 400 de ani de la naș
terea marelui dramaturg en
glez.

• Tenorul Valentin Teodo- 
rian. artist emerit, prim solist 
al Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne, a plecat 
Intr-un turneu în R. P. Bul
garia. Artistul bucureștean își 
va da concursul la mai multe 
spectacole cu „Traviata" pe 
scena operelor din Sofia, Ruse 
și Burgas.

• La Teatrul Mio a fost pre
zentată miercuri seara în premie
ră piesa scriitoarei americane Li
lian Hellman „Vulpile", tradu
cere de Mircea Ivănescu și Ză- 
nel Florea. Regia spectacolului 
aparține lui D. D. Neleanu.

oricum. Să proiecteze S.D.V. 
cu grad mare de utilizare.

Nu e greu de observat că 
fiecare propunere este funda
mentată cu temei, că, alteori, 
propunerile, prin marea lor 
importanță, se argumentează 
singure.

— Avem mașini noi, pe al
tele le perfecționăm — spune 
strungarul Ion Popescu. Dar 
trebuie să ne gîndim și la oa
meni. Ei sînt cei care le mî- 
nuiesc. Avem în secție foarte 
mulți muncitori noi, tineri. 
Nu toți știu să mînuiască bine 
aceste mașini. Și chiar noi, 
ceilalți trebuie să ne îmbogă
țim cunoștințele profesionale.

Propun să se ia măsuri pen
tru deschiderea unor cursuri 
de ridicare a calificării. Dar 
conducerea secției, maiștri, 
organizația U.T.M. să se ocupe 
mai mult de activitatea lor. 
Să nu se mai întîmple ca anul 
acesta cind venea lectorul și 
nu veneau cursanții sau invers. 
Așa nu se poate. Trebuie în
țeles că de calificare depinde 
calitatea muncii noastre.

Adunarea de dezbatere a 
sarcinilor de plan a purtat 
amprenta unei hotărîri una
nime a colectivului sectorului 
de a lupta, cu toate forțele, 
pentru prestigiul mărcii uzi
nei, pentru realizarea unor 
mașini și agregate cu perfor
manțe tehnice superioare.
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Lucrările Adunării
Și al 14-lea scrutin 

fără rezultat
PE SCURT

Generale
NEW YORK 23. — Cores

pondență specială de la Geor
ge Serafin : în ședința de 
miercuri dimineață a Adunării 
Generale a O.N.U., președin
tele Quaison-Sackey a decla
rat că a continuat activitatea 
„în spatele scenei în impor
tantele probleme care afectează 
treburile noastre'4. Ședința pre
văzută pentru după-amiaza a- 
cestei zile, a fost amînată, A- 
dunarea urmînd să se reuneas
că din nou joi dimineața. Iată, 
așadar că problemele financi
are, care au împiedicat deschi
derea sesiunii la termenul o- 
bișnuit și au determinat des
fășurarea lucrărilor în felul 
cqnoscut, rămîne în continuare 
capza situației de incertitudine 
care persistă astăzi aici. Dar o 
opinie larg împărtășită aici 
este' că tenacitatea, răbdarea și 
perseverența cu care nume
roase delegații tratează aceas
tă* problemă dovedește însăși 
vitalitatea - acestei organizații 
și-hotărîrea ei de a-și putea 
îndeplini cu eficiență și auto
ritate mandatul pe care i l-au 
încredințat popoarele : acela 
de a.contribui la apărarea 
păcii și a colaborării pașnice 
între toate țările.

în legătură cu planurile ela
borate de grupul celor 12 state 
afro-asiatice însărcinat cu gă
sirea unei soluții acceptabile 
pentru toate părțile au fost 
emise cele mai variate și dife
rite supoziții. Impresia gene
rală, confirmată de o declara
ție a reprezentantului Alge
riei, este că proiectul grupului 
celor 12 a fost luat în conside
rare de toate părțile, și că lu
crurile se apropie de un acord. 
Rămîn încă de precizat o se
rie de aspecte privind impli
cațiile pe care le presupune 
fondul ce urmează să fie rea
lizat prin contribuțiile volun
tare ale membrilor. Aceste 
implicații privesc atît cuantu
mul acelor contribuții, cit și 
modalitățile folosirii sale ul
terioare.

Proiectul afro-asiatic, cunos
cut sub numele de planul 
Pazhwak, a constituit în aces-

----- •-----

Congresul 
de geologie

te zile obiectul unor noi con
sultări între membrii acestui 
grup, președintele Sackey și 
secretarul general U Thant, 
precum și între aceștia și re
prezentanți ai U.R.S.S. și 
S.U.A. Planul președintelui 
Sackey, foarte asemănător cu 
cel afro-asiatic, constituie la 
rîndul său obiectul unor con
sultări între cei menționați. 
Deosebirea esențială dintre 
cele două planuri constă în 
faptul că acesta din urmă 
condiționează reluarea lucră
rilor de acceptare prealabilă a 
unor contribuții substanțiale 
și adecvate. Soluția finală ur
mează să fie anunțată de se
cretarul general U Thant. 
Se crede că în cursul zilei de 
joi, Adunarea Generală va pu
tea fi, în sfîrșit, informată a- 
supra rezultatului activității 
desfășurate în direcția găsirii 
soluției.

ROMA 23. — Corespondenții 
Agerpres, O. Paler și G. Pastore, 
transmit:

După o săptămînă de cînd par
lamentul italian s-a reunit in 
prima ședință pentru desemnarea 
succesorului lui Antonio Segni la 
Președinția republicii, nici la cel 
de al 14-lea tur de scrutin desfă
șurat miercuri seara nu a fost ob
ținută majoritatea necesară de 
către vreun candidat.

Scrutinele al 13-lea și al 14-lea 
s-au încheiat cu rezultate apro
ximativ asemănătoare.

Deputății și senatorii comuniști 
și-au acordat sufragiile in ambe
le scrutine liderului Partidului 
Socialist, Pietro Nenni, a cărei 
candidatură s-a înscris marți pe 
agenda ședinței parlamentului. 
Rezultatele celui de d 14-lea 
scrutin sint următoarele . Gio
vanni Leone — 406; Pietre Nen
ni — 353: Malagugjni (dm par
tea P.SJ.U.P.) — 40. Nefund în
trunită majoritatea necesară de 
482 de voturi, joi la erele 10,30, 
(ora italiană.- ca avea loc ai 15-lea 
tur de scrutin.

Paris :
Georges Pompidou despre 
politica internă și externă

PARIS 23 (Agerpres). — 
Primul ministru al Franței. 
Georges Pompidou, a rosti: 
marți seara, la posturile de 
radio și televiziune, un dis
curs în care, potrivit agenției 
France Presse, s-a referit la 
unele aspecte ale politicii 
franceze în diferite probleme 
interne și externe.

Vorbind despre acordul in
tervenit recent la Bruxelles 
între țările Pieței comune. 
Pompidou a declarat că sem
narea acestuia marchează în
lăturarea unuia dintre cele 
mai dificile obstacole în calea 
realizării unui progres in ca
drul C.E.E. El a spus că acest 
acord constituie o speranță 
pentru realizarea uniunii po
litice a Europei occidentale. 
Deși data de 15 decembrie a 
fost stabilită în comun de ta
rile Pieței comune, este bine 
cunoscut, a continuat premie
rul francez, că „a fost necesar 
ca guvernul francez și perso
nal generalul de Gaulle să in
tervină cu energie pentru ca

toată lumea să fie prezentă la 
intilnire". El a subliniat, în
să, că în cadrul Pieței comune 
continua să existe o serie de 
greutăți, intre care a mențio
nat viitoarele tratative in le
gătură cu prețurile la carne, 
lapte, zahăr și alte produse a- 
gricole.

In legătură cu politica nu
cleară a Franței, în cadrul 
NAT.O.. primul ministru a 
afirmat că. în concepția sa. 
arma atomică proprie este 
..singura care permite Franței 
sâ rămină o țară modernă din 
punct de vedere industrial și 
științific".

Pompidou a declarat că pla
nul de cină ani de dezvoltare 
economică a Franței, adoptat 
recent de Parlament, urmă
rește un ritm constant de 
dezvoltare a țării și asigurarea 
unei -politici de state 
E1 a subliniat că este pentru 
prima data în istoria Franței 
cind Parlamentul a fost con
sultat asupra orientării econo
miei.

GENEVA. — în sala Muzeu
lui de artă și istorie din Geneva 
a avut loc marți vernisajul expo
ziției „Monumente arheologice 
din Romînia" organizată sub 
auspiciile Comisiei naționale el
vețiene pentru U.N.E.S.C.O.

ROMA. — La Neapole a 
avut loc recent constituirea 
Asociației mediteraniene de 
biologie marină și oceanogra
fiei la care au participat 47 de 
delegați din 15 țări. Din par
tea R. P. Romine a luat parte 
prof. univ. Radu Codrearsu de 
la Universitatea din București.

LONDRA — După cum trans
mite agenția TASS, la 22 decem
brie au fost semnate acorduri în 
baza cărora „Midland BankLid", 
una din cele mai mari bănci en
gleze, a acordat credite pentru li
vrarea în Uniunea Sovietică a 
unor utilaje necesare industriei 
chimice, in valoare de cproape 
10 milioane lire sterline. Comen
zile vor fi executate de firma 
„S. I. Brown".

După cum anunță corespon
dentul agenției Press Association, 
aceasta este c doua mat tranzac
ție de acest fel încheiată in anul 
curent de banca Midland Bank 
Ltd“. Prima tranzacție prevedea 
livrarea de utilaje pentru o uzină 
de terilen în zaloârt de 30 mili
oane lire sterline.

CAIRO — Vaund ce Jc Vev 
York, Subandric. ssirtrcl aiace- 
riJor externe al Indoatexei. a sosit 

ia Cairo. îafr-o vnrtf oficia
li ce două sile. In cedzzetia tă
cută corespouâer4zoe de presă. 
Subcndrio a arătat ct. le codrul 
convorbirilor pe cere le va avea 
cu președintele Naser si a oițe 
otidalităti ale RAL, vt discuta 
o serie de probieme izterxstiOGO- 
le. printre care din Co»>
layezic, pregătirea cele: de-c do
ua conferințe airo-asxticr pro
gramată pentru tuna rx-rx ic As

trul de externe indoerexrzx c tost 
primit de președintele Nesser. ca 
care a avut o coavorfure.

BELGRAD — La 22 deom- 
bne. Comitetul greco-iososLiv 
pentru colaborare economică s-a 
încheiat lucrările. A fost sesmat 
protocolul cu privire ia scrsseeol 
de mărfuri pe anul 1965 in va
loare de 15 milioane dolari.

de la New Delhi
DELHI. — La Delhi s-au în

cheiat lucrările celei de-a* 22-a 
sesiuni a Congresului internațio
nal de geologie. La lucrări au 
fost prezentate și examinate apro
ximativ 400 de referate știin
țifice.

Delegația romîna care a parti
cipat la acest congres a desfășu
rat o activitate susținută în ca
drul lucrărilor, contribuind la 
popularizarea științei geologice 
romînești peste hotare. Acad. 
Al. Codarcea, șeful delegației, a 
acordat la 18 decembrie 1964 un 
interviu radiodifuziunii indiene 
asupra dezvoltării cercetărilor 
geologice în R. P. Romîna. Acad. 
M. Filipescu a ținut două comu
nicări științifice asupra structurii 
geologice a Carpaților Orientali, 
de Nord și Meridionali, biostrati- 
grafiei și evoluției, iar geologul, 
principal Marcela Codarcea a 
prezentat o comunicare asupra 
orizontalii stratigrafice a Precam- 
brianului din Romînia. La expo
ziția cartografică organizată de 
Congres printre exponate figu
rează și harta geologică a R. P. 
Romîne.

★

La 19 decembrie a.c. ambasa
dorul R. P. Romîne la New Del
hi, Aurel Ardeleanu, a oferit o 
recepție în cinstea delegației 
geologice romîne participante la 
cel de-al XII-lea Congres Inter
național de Geologie, condusă de 
acad. Al. Codarcea. Au luat par
te reprezentanți ai delegațiilor 
geologice din 30 de țări, membri 
ai corpului diplomatic, personali
tăți indiene.

„0 admirabilă satiră brodată 
de un scriitor spiritual*4

Presa greacă despre succesul piesei 

„O scrisoare pierdută" la Atena

LA PAZ. — Antontcpie bo- 
liviene au cresta: ntierenri pe 
Cîro H’j’nboidd: Barreiro, fpst 
ministru al afacerilor ixterxe 
al Bo'.’.riei ia Xtmpxl eisavu- 
tropei lai Paz Eaexssoro. 
Barreiro a fost crestez ime
diat după huoarcerec sa «xa 
Lima. unde fugise irxprevxâ 
cu fostul președinte cl Boii- 
viei, Paz Lstenssoro. dape lo
vitura de stat de Ic 3 aotem- 
brie.

NEW YORK. — De cizeva 
tile în noni-restul Stazelor 
Unite continuă sa cadă nari 
cantități de zăpadă și ploaie, 
însoțite de viaturi puternice- 
în mai multe regiuni ca nor
dul Californiei au fost parali
zate viața economică și tran
sporturile. .

Piesa „O scrisoare pierdu
tă" se bucură în capita

la Greciei de aprecieri fa
vorabile, ca pretutindeni în 
lume, unde a fost jucată.

„Au trecut cincizeci de ani 
de cind a murit scriitorul ro- 
mîn Caragiale, dar el este me
reu viu. Dacă nu credeți, mer
geți și vedeți „O scrisoare 
pierdută", pe care o prezintă 
trupa lui Alekos Alexandrakis 
la Teatrul Diana. Cu tot con
ținutul serios al piesei, nu este 
vorba de o satiră sumbră. 
Dimpotrivă, vă găsiți mere î 
în fața unei ridiculizări ce va 
face să rîdeți continuu. Rî- 
sul autorului este rouă ce păs
trează primatul tinereții proas
pete". Așa recomandă ziarul 
„VRADINI" publicului grec, 
piesa marelui clasic romîn, . ce 
se prezintă de cîteva zile la 
Atena.

O admirabilă satiră, broda
tă de un scriitor spiritual 
scrie ziarul „VRADINI". Este 
imposibil, fără a mai vorbi de 
mijloacele folosite de Caragia
le, scrie cronicarul ziarului, ca 
spectatorul să nu savureze a- 
cestă satiră, nemilos de adîncă, 
Ia adresa moravurilor politice 
și să nu aprobe biciuirea mof-

tangismului și a moitangiilor 
în politică. Factorul principal 
al acestei veselii, in aiară de 
piesa seînteietoare, este, de a- 
semenea, și spectacolul plin de 
vervă și pitoresc, prezentat de 
trupa excelentă a lui Alexan
drakis, relevă ziarul.

Cunoscutul scriitor si critic 
teatral, Anghelos Terzakis, re
levă într-o cronică din .70 
VIMAU că marele nostru Ca
ragiale a iost o figură repre
zentativă a unei întregi epod 
de la siîrșitul secolului trecut 
din Balcani. Proza și teatrul lui, 
scrie Terzakis, au pecetea ge
niului, talentului spontan ce 
țîșnește degajai, cu prospețime, 
și simțul ascuțit cl vieții so
ciale.

La rinâiil sau, preșeăir.'.eîe 
Uniunii scriitorilor greci — 
L. Kukulas — apreciază, ia 
ziarul „ATHINAIKT, că piesa 
marelui dramaturg a constitu
it o adevărată etapă in istcr.z 
teatrului romînesc.

AL. GHEORGHIV 
corespondentul Agerpres 

la Atena

BERLIN, — Agesfia A_D_N. s- 
nuțâ ci la Berlin a fost sesna* 
un acord între Camera pe^rro. co
merț exterior a R_D. Ge~aze sl 
Camera federală a econcg^ meș
teșugărești a Austr-.ex. cu privire 
la schimbul de mărfuri pe azml 
1965.

PE SCURT

Criza din
partidului

Ta iritiaxeie zrie. liderii parii- 
âukă republican din S.U.A. des- 
îcscars o intensă activitate în 
Jes4.-u.-d cu problema înlocuirii 
ccoăucerii diferitelor organis- 
~. e zrrr.ez-

..Die Zeit"

Eșecul unui turneu
Ocupîndu-se de recenta 

vizită făcută în Germa
nia occidentală de 

Chombe, săptămînalul „DIE 
ZEIT“ scrie : „Pe neașteptate 
și neinvitat, primul ministru 
congolez a vizitat Munchen. 
Bonn și Diisseldorf. Serviciul 
de protocol al Ministerului de 
Afaceri Externe nu știa, la 
început, cum să trateze pe a- 
cest vizitator. în cele din ur
mă, a fost aranjată o vizită la 
președintele Liibke și o con
vorbire la Ministerul Afaceri
lor Externe cu secretarul de 
stat Carstens. S-a renunțat 
însă la semnarea — prevăzută 
în programul de primire — a 
unui acord privind acordarea 
unui credit de 10 milioane 
mărci din partea Institutului 
de credit, pentru a nu da o 
notă oficială caracterului par
ticular al prezenței lui Chom

be în Republica Federală. 
Studenții au demonstrat la 
Bonn și Miinchen împotriva 
lui Chombe, dar poliția a pre
venit incidentele.

Ce urmărea Chombe s-a vă
zut repede. El vrea să înfiin
țeze la Leopoldville o bancă 
de investiții și are nevoie de 
credite. De aici, convorbirile 
sale la Munchen cu cunoscu
tul bancher Miinemann, la 
Bonn cu reprezentanții fir
melor Krupp și Klokner- 
Humboldt-Deutz. Și conferin
ța ținută de el la clubul 
Rhein-Ruhr i-a dat prilejul 
la sondaje asemănătoare. Po
trivit declarațiilor lui Chom
be, guvernul congolez ar dis
pune în Belgia de mari fon
duri în dolari. El a dat asigu
rări că investițiile de capital 
străine vor fi protejate de 
stat".

In partea de nord a Tailandei se exploatează intens o varie
tate de arbore iolosit la construcțiile de vagoane <i vapoare 
La lucrările de încărcare a buștenilor sint folosiți eleianți.

Comentariul zilei

„Tridentul" 

și divergențele 

atlantice
■ entru ultimele zile ale acestui 

an nu se prevăd noi tratative 
între puterile occidentale. Pau-

I za scurtă intervenită după se- 
i siunea N.A.T.O. este destinată 

: pregătirilor pentru calendarul 
diplomatic încărcat al primelor 

luai din 1965, evaluării posibilităților de 
-reanimare** a pactului atlantic, retrospecti
vei politice.

Acum, apare din ce în ce mai cl'ar că la 
sesiunea de la Paris nu s-a reușit să se în
treprindă nimic, sau aproape nimic, de na
tură să lichideze disensiunile existente, să 
irunce noi punți între țările atlantice. „A- 
.iun/a continuă — remarcă LE MONDE — 
dor pentru cît timp ?" Această întrebare 
este, neîndoielnic, un subiect care preocupă 
principalele capitale occidentale, bineînțeles 
intr-un mod diferit. Teama de o dezinte
grare. de o confruntare brutală a pactului 
N.A.T.O. cu realitățile contemporane se des
prind din unele acțiuni ale principalilor con
ducători occidentali. NEW YORK TIMES a 
publicat, de pildă, o relatare a lui James 
Reston din care rezultă că președintele

Johnson ar fi dat indicații tuturor oficialită
ților diplomatice și militare să evite să facă 
declarații particulare sau oficiale care ar pu
tea spori divergențele din N.A.T.O. Din alte 
surse această știre este prezentată sub forma 
unei indicații a președintelui de a evita orice 
presiuni asupra aliaților săi europeni. „O a- 
semenea politică — scria din Washington a- 
genția FRANCE PRESSE — este inadmisi
bilă în momentul cind viitorul nuclear al 
N.A.T.O. este într-o fază de gestație". Prin 
urmare, conform acestor relatări, din punct 
de vedere american trebuie evitat orice poa
te accentua suspiciunile aliaților europeni.

In asemenea cazuri însă vorbele, deși au 
un efect, nu pot prezenta suficient credit. 
Pare mult mai semnificativă hotărîrea anun
țată, deocamdată pe căi neoficiale, că Sta
tele Unite nu mai intenționează să fixeze un 
termen-limită pentru adoptarea proiectului 
F.N.M. Reținem că la sesiunea N.A.T.O. de 
I'a Haga (mai 1964) s-a stabilit aprobarea 
pînă la sfîrșitul acestui an a planului ame
rican de integrare nucleară ; înaintea sesi
unii din decembrie era proiectată o amînare 
de cel mult 3 luni, ca acum lucrurile să fie 
lăsate într-un fel de „examinare continua" 
(al cărei prim act ar urma să fie conferința 
de la Haga a statelor care discută proiectul 
F.N.M.).

Unii comentatori americani, ca dc pildă 
Walter Lippman, sînt de părere că proiectul 
forței nucleare multilaterale ar fi fost aban
donat de guvernul american. Nu este exclusă 
această eventualitate dacă ne referim doar la 
forma de realizare a integrării nucleare. Dar 
ideea ca atare nu a fost părăsită l'a Wa
shington. Numai că, pe măsură ce trece 
timpul, se conturează posibilitatea ca planu
rile americane să fie realizate cu mîini en
gleze. Planul Wilson al forței nucleare a- 
tlantice nu înseamnă decît tot o organizație 
nucleară, cu toate implicațiile ei periculoase 
pentru cauza păcii și securității. Dealtmin- 
teri planul englez despre care secretarul de 
stat Dean Rusk declara că „a dat impulsuri 
noi", urmează să fie examinat cu mai multă 
grabă, adică încă în cursul lunii ianuarie, 
după care să se ia hotărîri.

Politica americană consideră integrarea 
nucleară ca singurul factor capabil să men
țină unitatea N.A.T.O. măcinată de tendințe 
centrifuge complexe. In această optică exa
minează comentatorii vest europeni ideea 
lansată cu insistență de presa americana în 
legătură cu o apropiere posibil'ă între Paris 
și Washington. Intr-un articol apărut după 
sesiunea N.A.T.O., și prin urmare după în
trevederile dintre președintele de Gaulle și 
secretarul de stat Rusk, New York Times 
scria că ar exista o atenuare a opoziției ame
ricane față de independența nucleară fran
ceză. Autorul, cunoscutul ziarist american 
Sulzberger, scria că Statele Unite sînt con
știente că „nu pot impune concepția lor 
N.A.T.O". Prin urmare, în cercurile politico- 
militare americane s-ar lua în considerație o 
formulă nouă, denumită tridentul, respectiv 
o coordonare a tuturor forțelor nucleare oc
cidentale existente și anume, forța nucleară a 
S.U.A., „o forță nucleară atlantică'* care prin 
descrierea ei se apropie de prevederile pla
nului britanic și „forța de șoc“ franceză. In 
acest spirit propunerile de coordonare a for
țelor americane și franceze, făcute de titu
larul Pentagonului McNamarra, ar fi proba
bil un prim pas spre ideea expusă mai sus.

Dar eventuala nouă propunere americană 
nu rezolvă lucrurile. Presa franceză continuă 
să susțină teza unei colaborări. „între egali" 
(LA NATION). Or, o asemenea colaborare 
nu se poate asemui cu o nouă variantă a in
tegrării. „Președintele Johnson — scria 
miercuri ziarul citat, organul oficial guverna
mental — preferă să recurgă la metode mai 
lente și mai progresive".

Alianța atlantică intră în noul an cu a- 
celeași probleme, poate chiar mai mult com
plicate. Integrarea nucleară este apreciată de 
tot mai mulți ca un factor de accentuare a 
tensiunii internaționale. Dezacordurile (fran- 
co-americane, franco-vest germane, anglo- 
franceze) persistă sau chiar se agravează. Nu 
cursa înarmărilor și accentuarea tensiunii 
poate oferi calea dorită de popoare.

P. N.

Restabilire (lupa depresiunea 

înregistrată la City?
Presa britanică de miercuri re- 

Lateazâ că în cercurile oficiale 
londoneze se întrevede o restabi- 
hre a încrederii după depresiu
nea înregistrată în ultimele zile 
Ia City (centrul financiar al Lon- 
<bei).

^FINANCIAL TIMES** scrie 
..Lzj Whitehall se manifestă opti
mism în legătură cu faptul că 
zceastă restabilire a încrederii va 
permite guvernului sa mențină

conducerea 
republican
ză să aibă loc în cadrul unor 
reuniuni programate în cursul 
lunii ianuarie. Potrivit relatări- j 
lor agenției „ASSOCIATED 
PRES", senatorul Barry Gold
water, fostul candidat al par
tidului republican la alegerile 
prezidențiale din luna noiem
brie, a organizat la Washing
ton o consiătuire cu participa
rea președinților celor două 
comitete republicane din Con
gres — senatorul Thruston 
Morton și Bob Wilson, membru 
al Camerei reprezentanților — 
într-o încercare de a obține ț 
sprijinul acestora în „salvarea i 
lui Dean Burch, președintele î 
Comitetului național al parti- I 
dului republican**. După cum se j 
știe, acest comitet urmează să 
se întrunească în zilele de 22 f 
și 23 ianuarie Ia Chicago pen
tru a examina problema viitoa
rei conduceri a partidului. A- 
genția . ASSOCIATED PRESS~ 
își exprimă îndoieli față de 
succesul tentativei întreprinse ■ 
de Goldwater întrucit Morton 
,^i-a exprimat convingerea 
că opoziția față de Burch (de
semnat în postul pe care-1 o- 
cupă în prezent de aripa con
servatoare a partidului iepu- • 
blican rur.) este atit de puter
nică. incit, este numai o pro
blemă de timp înlocuirea lui". | 

Luînd cuvînîul marți la un 
dineu organizat la Washington, 
fostul președinte al S.U.A.. i 
Eisenhower, a lansat un apei I 
la reiacerea unității partidului I 
republican și la lichidarea 
iracționismului.

stabilitatea economică a țării pînă 
luna viitoare, cînd George Brown, 
ministrul britanic al economiei, va 
face cunoscute planurile sale cu 
privire la încurajarea exportatori
lor". Pe de altă parte, ziarul a- 
mintește că în timpul crizei din 
ultimele săptămîni, guvernul a 
ajuns la concluzia că ceea ce a 
preocupat în cea mai mare mă
sură cercurile politice și economi
ce din diferitele țări occiden
tale era în legătură cu presupusa 
„incapacitate a Angliei de a face 
față greutăților economice care 
datează de la sfîrșitul războiului".

La rîndul său, „GUARDIAN'4 
precizează că „guvernul pregă
tește un contraatac menit să-i a- 
sigure o victorie". In acest sens, 
arată ziarul, guvernul este în 
curs de elaborare a unei noi po
litici asupra salariilor.

„DAILY TELEGRAPH", re- 
ferindu-se la preocupările actua
le ale guvernului, menționează că 
membrii cabinetului sînt de pă
rere că în prezent se observă 
semnele restabilirii unei încrederi 
și a unei tendințe mai susținute 
în City.

Acord 
privind reîntoarcerea 
refugiaților sudanezi
KHARTUM 23 (Agerpres). 

Luînd cuvîntul la o întîlnire 
cu liderii organizației locale 
ale Frontului sudului, care a 
avut loc în orașul Atbara, mi
nistrul de interne sudanez, 
Clement Mboro, a declarat că 
guvernul sudanez este hotărît 
să-și concentreze toate efortu
rile pentru a rezolva în mod 
just problemele Sudului și 
pentru a institui relații de în
țelegere între Nordul și Sudul 
țării.

Ministrul pentru problemele 
guvernelor locale din Sudan, 
Abdeen Ismael, s-a întors în 
aceeași ti dintr-o vizită în 
Kenya și Uganda. El a făcut 
cunoscut că a realizat un acord 
cu guvernul Ugandei referitor 
la reîntoarcerea în țară a cir
ca 10 000 de sudanezi refugiați 
în Uganda.
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CUBA. Imagine a Universității 
tehnice din Havana, recent 

inaugurată

Componența 
noului guvern 

din Guyana Britanică
GEORGETOWN 23 (Ager

pres). — După cum transmite 
agenția France Presse, criza poli
tică, care durează de nouă zile 
în Guiana Britanică din cauza 
dificultății repartizării portofoli
ilor ministeriale între membrii 
coaliției guvernamentale, a luat 
sfîrșit. Noul prim-ministru al a- 
cestei țări, Forbes Bumham, li
der al partidului Congresul na
țional al poporului, a anunțat 
marți seara că a consimțit să for
meze un cabinet alcătuit din 14 
miniștri, dintre care trei vor re
prezenta partidul „Forța unită'*. 
Cei trei miniștri din partea a- 
cestui partid sînt: liderul' parti
dului Peter D’Aguiar care preia 
portofoliul finanțelor, Randolph 
Cheeks, titular la Ministerul gu
vernului local, și Mohammed 
Kassim, numit ministru al tucră- 
rifor publice și hidraulice. Sin
gurul post care a rămas vacant 
pînă în prezent este acela al mi
nistrului justiției.

Saigon:

Confuzia se menține
SAIGON. — La reședința 

președintelui Vietnamului de 
sud, Phan Khac Suu, a avut 
loc miercuri dimineața o con
ferință „la nivel înalt", la care 
au participat primul ministru, 
Tran Van Huong, și ministrul 
de interne, iar din partea mi
litarilor — generalul Nguyen 
Khanh, comandantul-șef al 
forțelor armate, și amiralul 
Chung Tan Cang, comandan
tul marinei.

Întrevederile din dimineața zi
lei de 23 decembrie între perso
nalitățile politice de la Saigon 
par să nu fi dat rezultatele scon
tate, apreciază observatorii poli
tici din capitala Vietnamului de 
sud. Corespondenții ziarelor și 
agențiilor de presă din Saigon 
vorbesc acum despre o nouă a- 
gravare a situației politice în 
urma unor serioase disensiuni in
tervenite între generalul Khanh 
și ambasadorul Statelor Unite, 
Taylor. Generalul Khanh, arată 
agenția „REUTER", a acuzat pe 
ambasadorul american „de ac
țiuni care depășesc atribuțiile

lui“. Agenția „,ASSOCIATED 
PRESS" transmite că generalul 
Khanh în interviul acordat la 23 
decembrie corespondentului spe
cial al ziarului „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE", a atacat 
direct pe Taylor. Din surse bine 
informate se arată că acesta spri
jinit de o serie de generali sud- 
vietnamezi este decis să declan
șeze o campanie împotriva am
basadorului american din care 
n-ar lipsi nici demonstrațiile. Din 
speculațiile care se fac acum în 
capitala sud-vietnameză s-ar pu
tea trage concluzia că generalul 
Khanh suspectează pe ambasa
dorul american deoarece acesta 
ar dori întoarcerea generalului 
Duong Van Minh, fostul preșe
dinte al triumviratului militar, 
care se află în străinătate.

Mișcarea „tinerilor generali" 
este sprijinită acum de generalul 
Khanh, care, într-un ordin de zi 
radiodifuzat a lasat să se înțelea
gă că cercurile militare intențio
nează să preia prerogativele gu
vernului în ciuda puternicii pre
siuni a ambasadei americane. .

Este necesară reluarea 

tratativelor tripartite
Declarațiile lai Fumi Vongvicit cu privire la Laos
PARIS 23 (Agerpres). — 

Fumi Vongvicit, ministru al in
formațiilor în guvernul laoțian și 
reprezentantul Partidului Neo 
Lao Haksat la negocierile tripar
tite de la Paris, a ținut o confe
rință de presă în care a cerut în
cetarea intervenției străine în a- 
facerile interne ale Laosului și 
revenirea la Paris a liderilor ce
lorlalte două grupări politice lao- 
țiene pentru a continua negocie
rile în vederea soluționării pe 
cale pașnică a problemei laoțiene. 
In cazul în care aceștia nu se 
vor reîntoarce de îndată la Pa
ris, a spus Vongvicit, propun 
să-și trimită alți reprezentanți.

Referindu-se la propunerea 
prințului Suvanna Fumma, prim- 
mi nistru al Laosului și lider al

grupării neutraliste, susținută și 
de gruparea de dreapta, de a se 
muta sediul negocierilor într-o 
localitate din Laos, Vongvicit a 
arătat că inițial, partiaul Neo 
Lao Haksat a dorit acest lucru. 
Nu s-a ajuns însă la un acord în 
acest sens, a adăugat el, deoa
rece celelalte două părți nu au 
acceptat neutralizarea și demili
tarizarea orașului Luang Pra- 
bang, propus ca loc pentru desfă
șurarea tratativelor. Vongvicit 
și-a exprimat părerea că este in
dispensabila, totuși, reîntîlnirea 
liderilor celor trei grupări poli
tice la Paris pentru a dezbate 
problema demilitarizării Luang 
Prabangului în cazul în care a- 
ceștia doresc mutarea sediului 
negocierilor.


