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in lucrările miniere
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în exploatările miniere din 
regiunea Hunedoara se extin
de procedeul de susținere mo
dernă a lucrărilor miniere. în 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui s-au armat metalic peste 
57 km de galerii, precum și 
20 de abataje. Din abatajele 
susținute cu armături metalice 
și mixte s-a extras în cursul 
anului trecut 1 207 000 tone de 
cărbune cocsificabil și energe
tic, adică 
decît s-a 
folosirea 
armare.

Extinderea susținerilor mo
derne a dus la micșorarea con
sumului de material lemnos și 
a creat condiții pentru ridi
carea gradului de mecanizare 
a lucrărilor în subteran. La 
producția de cărbune extras 
s-a înregistrat un consum de 
lemn de mină mai mic cu pes
te 2 la sută față de 1963, iar 
din 1954 și pînă acum consu
mul de lemn de mină a scă
zut pe întreg bazinul carboni
fer Valea Jiului cu 24 mc pe 
1 000 de tone cărbune.

(Agerpres)

Comisia Electorală Centrală
pentru alegerea deputațiior

N PRIMA ZI DE MUNCĂ
n to fabricile, uzinele și șantierele de construc
ts s ării a început — în ceasurile dimineții de 
ieri noul an de muncă. (De fapt, în întreprinde
rile regim neîntrerupt de lucru, munca n-a în- 
cetaici o clipă).

Rtrteri ai ziarului nostru au vizitat mai multe 
fa'or uzine și șantiere din Capitală, pentru a

afin cum au inert munca în noul an colectivele acestor între
prinderi. Iată ccatările lor :

• La Uzina

„Autobuzul"

• Li Uzinele „Vulcan"
Ur-.‘„Vulcan" din București, am avut o convorbire 

ate’. . aecanică-reductoare, tovarășul ing. Mihai Stamate. 
;1 de a:.-a situat în anul trecut în primele rinduri ale 

îndeplinindu-și planul privind utilajul petrolier 
sa pe to- 

• tru a-1 ruga să ne răspundă la întrebarea : Cum 
il ide muncă ?
î mai, ne spune dînsul, primele piese gata fabri-

> de pompaj de 5 și 7 tone. E vorba de un tren 
i? rilințate pentru aceste unități. Produsul e executat 

. ..--. rile. Nu am nimic de obiectat. De altfel, aceste 
■ pampjint noi, mult îmbunătățite față de anul trecut.

afârpoi că îmbunătățirea calității produselor va fi și 
principală a colectivului de aici. Toți .cei cu 

-- bă ne-au spus că acest lucru poate fi însă asigu- 
■.etori, dintre care organizarea temeinică a produc- 

L pe pul plan. Am făcut așadar, j o vizită prin atelier. 
Din . d ~ .".t eșli impresionat de buna organizare existentă 
ai T ■ - i- funeț onau fără întrerupere, piesele își urmau 
ciclul - 1> mașină la alta, pînă la montaj. Iată, mașinile de
da.-.turat L-. V. Tte lucrează intens.

E.-i ■ : r-«ă procedăm așa, ne informează șeful atelierului, 
le c - pe ace mașini au un ciclu mai lung de fabricație (5—6 
în uitnre’.ele ale lui decembrie 1964 le-am eboșat, le-am su

pus tmui tratam: secundar și le-am finisat în vederea operațiilor 
ulterioare aci iată-le, își așteaptă rîndul pentru ultima operație 
înainte - ~::.t.O mare atenție am dat aprovizionării atelierului 
cu c : 1- <: Je. La sfîrșitul lui decembrie trecut toate lucru
ri? erau prevăzi și asigurate pentru ca producția să se desfășoare 
d.: -i.:.. rr.mic, numai în prima zi, ci și în tot restul anului.

Maistrul Crist Cliiriță ne comunică bucuros și satisfăcut că sec
torul din 
troliile de 
erau deja 
cutiei de
urgență, are-ie ps cu un ciclu mai lung de fabricație. Datorită aces
tui fapt ;a ora »ă și cincisprezece minute montajul a primit primii 
butuci rr::.cipabentru unitățile de pompaj de 15 tone.

Faptul că s-a ordat o mare atenție bunei organizări a producției 
a dat pos bditatechipelor de montaj din atelier să înceapă lucrul 
chiar din primaă de muncă din acest an. Aici, în atelier, se urmă
rește, de altfel, • mai multă vreme să se creeze un decalaj cores
punzător intre i.iaj și montaj pentru ca munca să se desfășoare rit
mic, fără stagiu evitîndu-se ceea ce se cheamă „munca în asalt".

— Pentru că dată rezolvate asemenea probleme, conchide tova
rășul Minai Staițe, activitatea colectivului nostru se poate concentra 
în întregime sânii de mare importanță pe care ne-o pune în fa 
partidul: îmburățirea, în permanență, a calității produselor.

IORDACHE BODEA

Ajunș 
cu șeful 
Colectiv 
întrecerii soc
cu o lună nu 
varășul Stăm, 
ați început di

— Con 
cate pen 
intermed 
în condi 
unități d 

Aveam 
în 1965 
care am 
rat de n 
tiei se a

Pies

' mdeplinindu-și planul privind utilajul 
-’•ne. II întrerupem puțin din activitatea

© La întreprinderea
de construcții și montaj nr. 5

re- 
re-

si

Teletonul de pe biroul in
ginerului Ion Burdescu, șelul 
secției montaj al Uzinei „Auto
buzul", zbîrnîi prelung.

—• Vă rugăm, poftiți la 
cepție se auzi în pîlnia 
cep tor ului.

Inginerul se uită la ceas
avu un moment de ezitare, A- 
poi reluă convorbirea.

— Dar mai e o oră pînă 
cînd trebuie să înceapă recep
ția.

— Mașinile sînt gata, vă 
rugăm să poftiți la recepție.

Inginerul lăsă receptorul te
lefonului în furcă și zîmbl. 
„Vasăzică — își zise el — 
am început-o bine. Ritmicitate 
ca la sfîrșitul anului. Șase au
tobuze „T.V, 1" 
cate pentru azi,

Da, prima zi 
secția montaj a
De dimineață, șeful secției îm
preună cu adjunctul său și

cartierul 
șantierul 

Astfel 
I.C.M.-5

erau planift- 
6 sînt gata", 
de muncă In 
fost spornică.

C. PRIESCU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

La ora 9, inginerul 
șef al întreprinderii 
de construcții-montaj 
nr. 5, a convocat pri
ma „operativă" pe a- 
cest an. Cînd am in
trat în biroul său toc
mai se discuta pro
blema transportului 
muncitorilor de la că
minul din 
Pajura la 
Berceni-sud. 
am aflat că
și-a extins activitatea 
și în alte cartiere de
cît cele cunoscute — 
din zona Calea Grivi- 
ței — Bucureștii Noi.

„Pe toate șantie
rele — ne-a relatat 
tovarășul Aurel Pizo, 
inginerul șef al între
prinderii — munci
torii noștri au început 
prima zi a noului an, 
cu toate forțele. Mai 
ales că timpul ne este 
favorabil".

Pe șantierul Jiului- 
Scînteia, unde am fost 
însoțiți de Ion Săftu- 
lescu — secretarul 
comitetului U.T.M. — 
activitatea era în toi. 
La Blocul D-13 mîi- 
nile harnice ale fe
meilor ștergeau ur
mele de var de pe 
geamurile ferestrelor. 
La E-13 și F-13, par- 
chetarii și vopsitorii 
executau ultimele re
tușuri.

— Peste cîteva zile 
— ne-a declarat tov. 
Săftulescu — vom 
trece la amenajarea 
căilor de acces din 
jurul aees'k.r blocuri. 
Acum acest obiectiv 
intră obligatoriu în 
condițiile de recepție.

Am mers la cea 
mai nouă construcție 
din cartier: comple
xul comercial nr. 1. 
Cu șase săptămîni în

urmă, aici abia se 
trasa fundația. Acum, 
în cea mai mare par
te, armăturile și co- 
frajele stîlpilor de la 
parter sînt gata.

Secretarul comite
tului U.T.M. ni l-a 
prezentat pe tînărul 
Ion Gonțoiu, unul 
dintre cei mai vechi 
constructori de pe 
șantier, responsabilul 
unei brigăzi de dul
gheri, evidențiată în 
întrecerea socialistă în 
fiecare trimestru al a- 
nului trecut. In bri
gada sa lucrează 28 
de oameni, majorita
tea tineri.

— Cum ați început 
din acest

Pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională 
ce vor avea loc la 7 martie 
1965, Consiliul de Stat a apro
bat, prin decret, Comisia Elec
torală Centrală, formată din 
reprezentanți propuși de orga
nizațiile oamenilor muncii.

Comisia Electorală Centralii 
are următoarea componență : 
președinte : Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Populare Romîne ; vice
președinte : Constantin Dră- 
gan, vicepreședinte al Consi
liului Central al Sindicatelor; 
secretar : Barbu Solomon, vi
cepreședinte al Tribunalului 
Suprem. Membri: Radu Beli- 
gan, arlist al poporului; Ion 
Cozma, președintele Comite
tului executiv al Sfatului 
Popular al orașului București; 
Valeria Drafta, secretară a 
Consiliului Național al Feme
ilor ; Traian Dudaș, secretar 
al Comitetului orășenesc

P.M.R. 
Geltz,
CENTROCOOP; Traian Ionaș- 
cu, directorul Institutului de 
cercetări juridice al Academiei 
R.P.R.; Constantin Luca, vi
cepreședinte al U.A.S.R.; 
Gheorghe Mihoc, rectorul Uni
versității București; Vasile 
Oltean, președintele Uniunii 
sindicatelor din comerț; 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.M.; Constantin 
Stătescu, conferențiar univer
sitar la Facultatea de științe 
juridice, București; Ion Tuto- 
veanu, general de armată, ad
junct al ministrului forțelor 
armate ; Ludovic Takâcs, pro
fesor universitar; Petre Turcu, 
director general al Uzinelor 
„23 August"
Verdeț,
P.M.R.; 
tor.

București; Filip 
vicepreședinte al

București; Ilie 
membru al C.C. al 

Zaharia Stancu, scrii-

(Agerpres)

comunale
F. D. P.

După ce s-a încheiat consti
tuirea în întreaga țară a con
siliilor orășenești și raionale 
ale Frontului Democrației 
Populare în vederea alegerilor 
de deputați în Marea Adunare 
Națională și sfaturile popu
lare, se apropie de sfîrșit con
stituirea birourilor comunale

ale F.D.P. în ultimele zile s-a 
terminat constituirea birouri
lor comunale ale Frontului 
Democrației Populare în regi
unile București, Bacău, Cluj, 
Galați, Iași, Mureș Autonomă- 
Maghiară și Suceava.

(Agerpres)

prima zi 
an ?

— Cu întreg efec-

A. IOAN

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Pe șantierele construcțiilor
de locuințe

(
j

La stația Timiș-triaj a 
fost dată în folosință o 
nouă instalație de cen
tralizare electrodinami- 
că, numărul stațiilor de 
cale ferată automatizate 
de pe cuprinsul regiona
lei C.F.R. Brașov ajun- 
gînd astfel la 28. Cu a- 
jutorul instalației, toate 
operațiile de primire și 
expediere a trenurilor se 
fac automat, timpul de 
imobilizare a materialu
lui rulant se micșorează 
și se îmbunătățește sim
țitor siguranța circula
ției. Instalațiile permit 
manevrarea și controlul 
de la un pupitru de co
mandă — prevăzut cu 
luminoscheme — a ma
cazurilor și semafoare
lor.

• Premii anuale

de vechime

pentru mineri
întreaga 

la sfîrșitul 
anului tradiționalele prime 
de vechime. Minerilor și 
personalului tehnico-ingi- 
neresc din exploatările

Sălajul, Bratea, Voevozi 
și celelalte din regiu
nea Crișana le-au fost 
atribuite aproape 7 000 000 
lei. Minerii Ch. Bodea, 
Ion Penciu, Teodor Roșian, 
maiștrii Constantin Vîlcea- 
nu, Dumitru Manea, ing. 
Ion Stoienescu au primit 
între 1 700 și 3 500 lei. 
Muncitorii și cadrele teh
nice din întreprinderile a- 
parținînd Trustului minier 
Muntenia, regiunea Plo
iești, care au o vechime 
mai mare în industria ex
tractivă, au primit premii 
în valoare de 4 500 000 lei, 
sumă ce depășește cu mult 
pe cea alocată cu un an 
înainte. Pentru activitate 
îndelungată și pentru re
zultatele obținute în anul 
1964, peste 2 360 de mineri 
și cadre tehnice din bazi
nul carbonifer Schitu Go
lești au primit premii anu
ale de vechime.

Minerii din 
țară au primit

• Modele noi de

îmbrăcămintePe șantierele construcțiilor 
de locuințe din întreaga țară 
lucrările continuă în ritm in
tens. în regiunea Crișana, da
torită bunei organizări a mun
cii și măsurilor pentru asigu
rarea condițiilor necesare 
continuării muncii și pe timpul 
iernii, au fost date în folosin
ță, cu mult înainte de termen, 
mai multe blocuri de locuințe 
în Beiuș, orașul Petru Groza 
și Aleșd și școli cu cîte 16 săli 
de clasă în comunele Ineu, 
Sebiș și Episcopia Bihor.

Și pe șantierele de construc-

ții de locuințe din marile cen
tre industriale ale regiunii 
Hunedoara se desfășoară o 
muncă susținută. în microra- 
ioanele 2 și 3 din noul oraș al 
siderurgiștilor hunedoreni se 
lucrează în prezent la șapte 
blocuri de locuințe care au în 
total 336 de apartamente.

La rîndul lor, constructorii 
de locuințe din Constanța, 
Mangalia, Medgidia, Tulcea și 
din alte localități dobrogene 
au terminat lucrările exterioa
re la unele blocuri.

(Agerpres)

Schimb de telegrame

(Agerpres)

și încălțăminte

u
formele 
timpul 

răspun-

DE EXAMENE.

suoorie a început din plin lucrul la comenzile pentru 
intenții din prima oră a acestei zile de muncă. La ora 9 
preda la danturare primele axe și roți dințate necesare 

. : ze. aistrul a avut grijă să introducă în lucru, în primă

• La
Intreprnd^rea

„Dala'
Pe muncitoare de a „Dacia" 

le-a întîmpinat in prgul fiecă
rei secții o surșiză făcută: pe 
panouri mari e. scris „La mulți 
ani, dragi toc arse, șibine ați 
venit în prima i de muncă a 
anului 1965!“.

Iată-ne in second țtisaj. Ute- 
mista Elena Sirion-jirescu, în
registrat are secțt ajustaj, 
ne-a prezentat pe nrt filmul 
zilei.

ORA 6,00: $sful Sțției, An
drei Liht, după ce aelicitat în
treg cofectir-j u plejul nou
lui an, le-z adu. la cunoștință 
muncitoarelor uiele isuri lua
te de conducerea î.reprinderii 
pentru ușurarea înrăstrării și 
mai buna gospodărit a fîșiilor 
și capetelor neirutiliiile.

ORA 7,00: A încmt înregis
trarea măriri pe ant 1965.

ORA 9,00: La nsa la care 
lucrează tovarășa Siion-Mires- 
cu au fost tstngjstri 2 000 de 
metri de zefir.

ORA 12.00: La /care dintre 
mesele i-.rec.-t rotitelor din 
brigada condusă de'oana Dicu- 
lescu trecuseră cin 6 000 de 
metri. De la qmbsj, primele 
cantități de mărf uri au și intrat 
în magazie.

Ne-am intere; 
tatea țesăturilor 
nă la această oi

Tînăra Elena, 
de maistru, ne-Ă 
tul de specifiA 
nr. 3 : din 
zefir „Luxor^U 
la cupoane

In arc<-f^^K 
eforturile ^Kgg 
buni' I •
an-'-rr

Prima piesă produsă în acest 
an de către tînărul Florian 
Boambă din secjia strungă- 
rie a Uzinei „Autobuzul" a 
trecut cu bine examenul ca
lității, „Ca întotdeauna" — 
remarca controlorul tehnic 
de calitate — Gheorghe 

Bulcă
Foto : O. PLECAM

Am adresat mai multor 
cadre didactice ale INSTI
TUTULUI DE ARHITEC
TURĂ „I. MINCU" rugă
mintea de a ne înfățișa 
stadiul pregătirii studenți
lor pentru examenele din 
apropiata sesiune, prin 
prizma analizei participă
rii studenților la 
de învățămînt din 
semestrului. Iată 
șurile primite :

Seminarul — 
barometrul pregătirii 

zilnice

afire este cali- 
’tpționate pi-

w/mir, 
tezentat
I de la masa 
le 6 000 metri 
[ost înregistrați 
metri.
i depune toate 
i în zi să îm- 
a produselor

ajutor 
carne-

Profesor emerit SUDAN 
GABRIEL — șeful catedrei de 
matematică :

„Răspunsurile studenților, 
cu creta în mînă, la tablă, 
prefigurează îmbucurător răs
punsurile pe care le vor da în 
sesiune, la primele lor exame
ne de studenți. Catedra noa
stră urmărește cu mare a- 
tenție seminariile cu studen
ții anului I. Este un fapt po
zitiv că — datorită selecției 
făcută prin examenul de ad
mitere — avem, în general, în 
primul an de studii elemente 
cu o bună pregătire de bază 
în domeniul matematicilor.

APROPIE SESIUNEA

întrucît matematicile 
perioare — și în general 
diul universitar — pun 
bleme deosebite privind meto
dica de învățămînt, am con
siderat necesar ca la începu
tul semestrului să-i ajutăm pe 
studenți în însușirea unei me
todologii adecvate. Am consa
crat special acestui scop cîte
va seminarii și discuții cu 
studenții, în care am accen
tuat importanța studiului in
dividual. Spre a nu răpi prea 
mult timp studenților — ei 
avînd un program destul de 
încărcat prin orele de atelier 
— am organizat rezolvările 
de probleme în seminarii. Am 
căutat să folosim cît mai mult 
și consultațiile. Efectuăm pe
riodic controlul caietelor de 
notițe ale studenților. în pe
rioada următoare, vom inten
sifica vizitele la cămine. Cre

stu- 
pro-

dem că, astfel, prin eforturile 
conjugate ale studenților și 
cadrelor didactice, examenele 
vor constitui o reușită".

„Repetiție generală",
GIURGEA TEODOR — șef 

de lucrări, 
strucții:

„După ce 
precedenți 
rezistență, statică și matema
tici — în anul III studenții 
noștri abordează primul curs 
cu aspect constructiv, disci
plină importantă de cultură 
tehnică.

Ținînd seama de aglomera
rea unui material foarte bo
gat, cu multe detalii construc
tive, cu un mare număr de 
soluții și elemente de con
strucții — am accentuat de la

catedra de con-

au studiat în anii 
despre materiale,

începutul anului importanța 
însușirii pe parcurs a cunoș
tințelor. Lucrarea de control 
dată după prima parte a ma
teriei — care a constituit o 
„repetiție generală a exame
nului" — ne-a ajutat să im
pulsionăm acest studiu, să 
cunoaștem — ■ și noi și studen
ții — părțile pozitive și nega
tive ale pregătirii, și astfel să 
putem pregăti în bune condi
ții examenul din sesiune.

în ansamblu, deși lucrările 
dovedesc un început bun de 
pregătire, ele nu ne-au mul
țumit pe deplin. Sînt, desigur, 
studenți care, atît pentru lu
crarea de control, cît și pen
tru participarea lor, în gene
ral, la seminarii, pot fi evi- 
dențiați. Visarion Mihai Va- 
leriu, Voiculescu Maria, Hâr
tia Paul și alții au obținut re
zultate bune, ca urmare a u-

Cu prilejul alegerii preșe
dintelui Republicii Italia, în
tre președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romînc, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
noul președinte al Italiei, 
Giuseppe Saragat, a avut loc 
un schimb de telegrame.

Președintele Republicii Ita
lia, aducînd la cunoștință pre
luarea puterilor care i-au fost 
conferite de Constituție, ex
primă președintelui Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne 
sentimentele sale de prietenie, 
precum și urările cele mai căl
duroase pentru întărirea și

nei frecvențe satisfăcătoare, a 
unui studiu individual bine 
organizat și a participării ac
tive la seminarii.

Totuși, am putut da relativ 
puține note bune și foarte bu
ne. Acest fapt arată că o bu
nă parte a studenților nu au 
început din timp și cu sufici
ent spirit de răspundere stu
diul materiei care se va veri
fica la examenele din ianua
rie.

Am discutat fiecare lucrare 
de control în seminarii, am 
insistat asupra necesității 
unei mai bune pregătiri. Cei 
care au obținut rezultate mai 
slabe sînt în prezent ajutați 
mai direct, chemați la consul
tații, ajutați în mod special. 
Noi accentuăm, mai ales, ne
cesitatea unei bune pregătiri 
pentru sesiune prin planifica
rea timpului, revederea și îm-

consolidarea relațiilor exis
tente între Italia și Romînia.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, adresînd fe
licitările sale și cele mai 
bune urări de sănătate și fe
ricire personală președintelui 
Republicii Italia, își exprimă 
încrederea că relațiile dintre 
R. P. Romînă și Republica 
Italia se vor dezvolta în con
tinuare, spre binele celor două 
state și în interesul consolidă
rii păcii și securității în Eu
ropa și în lume.

(Agerpres)

bogățirea notițelor, însușirea 
creatoare a cunoștințelor. Vom 
face în preajma sesiunii și o 
recapitulare a materiei, iar în 
zilele sesiunii vom intensifica 
consultațiile. Sperăm că prin 
toate aceste măsuri vom ob
ține rezultatele dorite".

Rezultatele viitoare 
au fost anticipate 

în anii trecuți
Prof. univ. RADU LAURI- 

AN — șeful catedrei de ur
banism :

„Pulsul pregătirilor pentru 
examene îl putem foarte bine 
simți la lucrările practice. în 
anul V, la cursul de istorie și 
teorie a urbanismului (curs 
împărțit pe 3 semestre) stu
denții efectuează trei lucrări

întreprinderile indu
striei ușoare au introdus 
în fabricație, încă din 
primele zile ale anului, 
noi modele de îmbrăcă
minte și încălțăminte. 
Fabrica de încălțăminte 
„Crișul" din Oradea, de 
exemplu, a început să 
producă în serie modele 
noi de ghete și cismulițe 
pentru femei, Fabrica de 
tricotaje „Miorița" a in
trodus în fabricație noi 
modele de jachete, pal
toane pentru femei și 
bărbați.
întreprinderile de con

fecții și tricotaje reali
zează. de asemenea, a- 
proape 4 000 de modele 
de îmbrăcăminte : ba- 
lonzaide căptușite, trico
taje din materiale bu
clate cu fire de efect 
din lină și lînă în ame
stec cu fire sintetice su
perioare etc.

practice, dintre care două au 
și fost predate iar una este în 
curs de realizare. Aceste lu
crări au o deosebită importan
ță, întrucît ele permit aplica
rea cunoștințelor teoretice in 
rezolvarea originală a unor 
teme care reprezintă detalii 
ale proiectului de an (căruia 
îi este consacrat semestrul II).

Analizînd rezultatele lucră
rilor practice predate, putem 
spune că ele dovedesc reușita 
mai ales a studenților care la 
examenele sesiunilor trecute 
au dovedit însușirea temeini
că a cunoștințelor teoretice. 
Ceea ce am urmărit în mod 
deosebit a fost să vedem, prin 
lucrările practice, în ce măsu
ră studenții, dobîndind aceste 
cunoștințe, dovedesc o crește
re a originalității, a spiritului 
inventiv și a maturității în 
găsirea celor mai adecvate so
luții. Păun Adriana, care a 
trecut cu 10 examenul la dis
ciplina noastră în anul trecut, 
care a continuat să se pregă
tească în mod intens și a par
ticipat activ la seminarii și 
lucrări — a reușit să găsească 
o soluție interesantă și la ul
tima lucrare practică. Același 
lucru poate fi constatat și cu 
privire la Takacs Zoltan sau 
Romilă Gheorghe. Aspecte po-

M. CRISTIAN

(Continuare in pag. a If-a)



Valoarea demonstrațiilor

practice
producție

la nivelul

Poșta

intern în satul 
Scurtești, regiu
nea Ploiești. Sala 
de cursuri este o- 
căpată de coope- 

j ratorii din sectorul 
legumicol. A în

ceput o nouă lecție, iar „ele
vii" ascultă cu deosebită aten
ție explicațiile ce însoțesc ima
ginile aparatului de proiecție. 
„Ceea ce vedeți — spune lec
torul — sînt lucrările de ame
najare a răsadnițelor cu pre
fabricate din beton, într-o 
singură pantă. Și acum, iată 
pe cele în două pante"... In
tre timp imaginea se schimbă. 
Tehnicianul agronom Dumitru 
Radu explică 
în continuare 
avantajele a- 
cestor lucrări. 
„Observați a- 
tent cît de bine 
sînt așezate 
plăcile. La ră
sadnițele cu 
tocuri de lemn 
munca e mai 
anevoioasă, ma
terialul costă 
mai mult. Plă
cile din prefa
bricate de be
ton rezistă mai 
mulți ani. Pre
țul de cost, în 
al seîndurii, e 
zut. Pentru că 
noastră a procurat asemenea 
plăci, propun să continuăm 
lecția la... răsadnițe".

Se aprinde lumina, se ridică 
storurile de la ferestre. 1; sală 
rămân tabla, plină cu notițe, 
planșele, mostrele, cărțile și 
caietele. Acum „elevii" sînt 
la grădină. Cercetează „pe 
viu" ceea ce au aflat, teoretic, 
în sală.

Cei trei brigadieri legumi
cultori : Vasile, Iulian și Van- 
ghele Saris potrivesc plăcile, 
le înțepenesc bine, apoi, cu 
paie și mraniță demonstrează 
cum se amenajează patul cald 
pentru 
„elevii". La 20 de pași, mai 
încolo, ei „descoperă" o răsad
niță cu geamuri. O privesc. In 
ea, în mici pătrățele, fire plă-

Initiative bune

agrozootehnic

raport cu cel 
mult mai sco
și cooper, tiva

răsaduri. Repetă și

lor, desprk
artificială a salmo-

In Editura 
agrosilvică

Noi cărți au apărut în ulti
mul timp în Editura agrosil
vică :

„Amenajarea torenților de 
pe teritoriul agricol" de V. Bă- 
loiu aduce o serie de noutăți 
privitoare la interpretarea pro
cesului de eroziune și în modul 
de calcul al lucrărilor de ame
najare a torenților. Intre al
tele. autorul lucrării propune 
soluții în problema pantei de 
proiectare.

Adresîndu-se personalului o- 
coalelor silvice și al filialelor 
de vînătoare și pescuit, volu
mul „Gospodărirea apelor de 
munte" de ing. P. Decei, tra
tează despre zone piscicole și 
productivitatea 
creșterea 
nizilor.

Editura 
menea, o 
domeniul 
A apărut astfel o a doua edi
ție a lucrării „Reproducția a- 
nimalelor domestice" de L. 
Lunca, N. Gluhovschi, P. Po
pescu și A, Vințan, precum și 
lucrarea „Fiziologia producției 
de lapte" de Dimitrie Gh. Po- 
povici, candidat în științe.

în colecția „în sprijinul spe
cialiștilor din agricultură" a 
apărut volumul „Probleme ac
tuale în hrânirea animalelor". 
Tot despre alimentația anima
lelor tratează lucrarea lui I. 
Cadențu „Folosirea rațională a 
pășunilor naturale și cultiva
te". Un ghid de farmacologie 
veterinară completează aceas- 
stă serie de lucrări.

a publicat, de ase- 
serie de lucrări din 
creșterii animalelor.

cu ■ prilejul centenarului, 
numărat
om de
Țițeica. Bustul

și marele nos- 
știință Gheor- 

lui, ca

Printre cărturarii pe care Uni
versitatea din București i-a cin
stit 
s-a 
tru 
ghe , , 
și acelea ale fizicianului Const. 
Miculescu, ale geologului L. 
Mrazec, ale chimistului Gh. Spa- 
cu, ale filologilor B. P. Hașdeu 
și O vid Densușianu, ale istorici
lor Vasite Pîrvan și Nicolae Ior- 
ga, dăltuite cu prilejul aniversă
rii, sînt astăzi în mijlocul stu
denților și profesorilor, amintin- 
du-le de tradiția științifică romî- 
nească, făurită în trecut cu mari 
sacrificii, de o mînă de învățați 
patrioți. Pentru memoria lui Gh. 
Țițeica, anul 1964 a mai avut 
însă o, semnificație : aceea a co
memorării unui sfert de veac de 
la moartea sa.

Un sfert de veac...
Scurgerea acestui interval de 

timp a făcut să apară și mai 
evidentă valoarea operei sale. 
Matematician de o mare origi
nalitate, profesor cu alese daruri, 
popularizator pasionat al cunoș
tințelor științifice, el a tăiat 
brazdă, adîncă. în cîmpul culturii 
noastre.

La 26 noiembrie 1933, cînd 
Societatea romînă de matemati
că i-a sărbătorit, în prezența ce
lor mai eminente personalități 
științifice romînești, pe marii 
matematicieni G. Țițeica și D. 
Pompeiu, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 60 de ani, nu mai pu
țin de 18 vorbitori, reprezentînd 
Academia Romînă, Școala Poli
tehnică, Universitățile din Bucu
rești, Cluj, Iași, societățile știin
țifice, au ținut să-i omagieze. 
Răspunzînd tuturor acestora, G. 

pînde de salată, spanac, ceapă 
verde, ardei, crescute cam de 
o palmă. De această răsadniță 
nu știau decit cei trei briga
dieri. Anume o pregătiseră 
pentru demonstrațiile de a- 
cum.

Lecția s-a terminat. Dar nu 
și treaba la răsadnițe. Cursan
ții rămân aici în continuare. 
Pun acum în practică proas
petele cunoștințe. Pe 12 500 
metri pătrați se amenajează 
răsadnițe într-o pantă și două 
pante, numai cu plăci din pre
fabricate de beton. Această 
suprafață va fi folosită pentru 
înmulțirea și repicatul răsa
durilor. Și tot aici, vor fi pro

fuse importan- 
_________ te cantități de 

trufandale pen
tru primele zile 
ile primăverii. 
Cîteva fete a- 
șează paiele și 
mranița, 
cum 
vat 
cut 
rii 
cu

așa 
au obser- 

că au fă- 
și lecto- 
împreună 

brigadierul. 
Băieții descar
că mraniță.

Stînd de vor
bă cu lectorii 
și cursanții, 

aproape toa- 
: organizate și

am aflat că 
te lecțiile sînt 
predate în acest fel. După fie
care predare, lectorul, dacă are 
condiții și există lucrări de 
sezon, iese în afara sălii, pe 
teren, demonstrînd mai amă
nunțit totul, la fața locului. E 
o experiență preluată din anul 
trecut. Că e bun acest proce
deu, o dovedesc rezultatele 
obținute, Muncind bine, apli- 
cînd cele învățate la cercul de 
legumicultura, de pe toate cele 
74 hectare cu grădină țăranii- 
cooperatori au obținut în acest 
an aproape 600 tone de legume 
și zarzavaturi. Valorificate, ele 
au adus cooperativei agricole 
din Scurtești venituri de peste 
2,5 milioane lei. Anul acesta, 
pot fi obținute venituri și mai 
mari.

ION TEOHARIDE

O nouă lecție la cercul de 
legumicultura. In comunica
rea noilor cunoștințe, Vasile 
Ungureanu, tehnicianul agro
nom al cooperativei agricole 
de producție din comuna 
Secueni, folosește un bogat 

material intuitiv TONCEANU
Foto : AGERPRES

VIOREL

Țițeica a aruncat o privire fu
gară asupra istoriei matematici
lor romînești, amintind de epoca 
de pregătire, reprezentată de 
Spiru Haret, Const. Gogu și Da
vid Emmanuel — decanul mate
maticienilor romîni. A urmat 
apoi o „epocă de încercare prin 
cercetări științifice" — cum mo
dest o numește, deoarece se con
sideră a face parte, împreună cu 
D. Pompeiu, din ea. Iar după a- 
ceastă perioadă, care este aceea 
a ridicării activității științifice

Savanti romîni deschizători
J

de drumuri in știința contemporană GHEORGHE JIJEICA
la nivelul creației de valoare 
universală, G. Țițeica întrevede 
„o a treia epocă, mai temeinică, 
a tinerilor... care dă speranțe 
nuni". Tocmai de aceea, referin- 
du-se la solemnitatea de la So
cietatea de Matematică, G. Ți
țeica spune că „mai tîrziu, cînd. 
se va pomeni de această serbare, 
se va putea spune : ‘ într-o fru
moasă zi de toamnă, s-a sărbă
torit un apus și un răsărit", apu
sul unei epoci și venirea alteia.

Răsăritul acesta, caracterizat 
de ridicarea unei noi generații 
de cercetători, de o mare valoa
re, mulți dintre ei elevi ai lui 
G. Țițeica, și-a aruncat razele

fiecare colț, fiecare 
mai ales responsa- 
cu care se execută

Trecerea la lustruitul tipu
lui „Căliman" cu nitrolac, a 
dus la un simțitor salt 
în îmbunătățirea calității mo
bilei produse la Fabrica „23 
August" din Tg. Mureș. Ea 
este tot mai mult solicitată.

— Ne-am angajat să produ
cem mobilă de calitate chiar 
de la prima garnitură execu
tată prin noul procedeu, ne-a 
spus inginerul Mihai Dumi
trescu, șeful serviciului C.T.C.

Și primul cap de sene de 
1 000 de garnituri a ajuns in 
magazine unde a fost apre
ciat așa cum se cuvenea . mo
bila are o linie modernă și 
este finisată la un nivel teh
nic ridicat. Colectivul fabri
cii din Tg. Mureș execută 
acum noile comenzi.

Am vizitat sectoarele în 
care se produce tipul de mo
bilă „Căliman". Ceea ce îți a- 
trage atenția, de la proiectare 
și pînă la hala de expediție, 
este grija cu care se mînuiește 
materialul, atenția cu care se 
verifică 
dungă și 
bilitatea ■ 
finisarea.

— Controlul riguros este 
unul din drumurile care duc 
spre calitate, îmi explică in
ginerul Experiența a dovedit 
că o problemă de prim ordin 
este urmărirea întregului pro
ces și compararea produselor 
noastre cu cele fabricate peste 
hotare. In acest seîis, prin gri
ja conducerii tehnice a fabri
cii, la îndemîna controlorilor 
tehnici de calitate stă o bogată 
literatură de specialitate, ro- 
mînească și străină.

Printre problemele ultimei 
ședințe a comitetului de partid 
pe fabrică a figurat, în primul 
rind, analiza îmbunătățirii ca
lității tipului de mobilă „llva". 
Și ca măsuri imediate s-au 
stabilit completarea și activi
zarea brigăzilor de control 
obștesc al calității, mai ales în 
hala de mașini, unde s-au con
statat unele prelucrări defec
tuoase, creșterea responsabi
lității maiștrilor față de cali
tatea lucrului, urmărirea și 
analizarea fiecărui produs in 
parte etc.

In prezent, organizațiile 
U.T.M. și grupele sindicale, 
dezbat în adunările lor aceste 
probleme și duc o largă mun
că de creștere a simțului de 
răspundere pentru produsele 
executate, de cultivare a res
pectului și mândriei pentru 
marca fabricii, 
care ajunge în 

pentru mobila 
noile locuințe.

te
W^t 1 a

pînă departe peste decenii, în 
vremea noastră, cînd științele 
matematice romînești au ajuns 
Ia o înflorire fără precedent, 
cînd Bucureștiul este caracterizat, 
de pildă, de un savant japonez 
drept „o Mecca a teoriei func
țiunilor".

Amintirea cursurilor lui G. Ți- 
țeica este încă vie în memoria 
multora dintre elevii săi, aminti
re luminoasă și tot atît de fasci
nantă, prin comorile de adevăr 
dezvăluite. Iată cum descria ma

tematicianul și poetul Dan Bar- 
bilian o lecție a maestrului :

„Am avut curiozitatea să gust, 
într-o atitudine de așteptare, lec
țiile profesorului Țițeica. Le-am 
cunoscut ca niște clare bătălii. 
Sub fața aceasta, mai ales, le 
iubesc. Însemnătatea acestor lec
ții nu-ți îngăduie o prea mare 
pasivitate. Scoți repede hîrtia, 
creionul și intri în bătălie. Atunci 
simți lingă tine o mină de neîn
trecut combatant. Aci îndepăr
tează fierul cu care inerția som
nolenței voia să te întunece; 
dincolo arată o potecă sigură, în 
spatele bateriei de întuneric ; îți 
încheie armura slăbită de lovi-

prototipurilor

întreaga

edacției

de creste,Capricioasă, iarna a presărat ici, colo, pe vîrfuri 
cite o insulă albă. Dar chiar lipsind zăpada, afluența vizitato
rilor spre stațiunile Văii Prahovei este deosebită in aceste 
zile. Printre oaspeții Predealului, ai Sinalei și ai celorlalte 
stațiuni se numără sute de elevi.

Pînă acum, Predealul, Buștenii și Sinaia au găzduit peste 
3 500 de elevi din București, Banat, Iași și Constanța. Alte mii 
le vor fi oaspeți de aici înainte. Numai din Capitală, taberele 
organizate în decorul încintător al munților vor primi peste 
1 500 de elevi. Chiar ieri, după o plăcută plimbare cu autoca
rele, zeci de elevi de Ia Școala medie nr. 56 și de la alte școli 
din Capitală au pus piciorul in... Predeal.

Regretul de a nu putea schia nu a durat decit o clipă; a dis-

părut repede in țața atîtor atracții pe care le oferă vacanța 
în aceste locuri. Frumusețea Împrejurimilor te Îndeamnă la 
plimbări, Ia excursii, activitățile cultural-artistice și sportive 
te solicită permanent. Din bogatul film pe care-1 realizează 
elevii care-și petrec vacanța la munte am ales două imagini : 
La biblioteca Casei de cultură din Sinaia, seară de seară, elevii 
își petrec multe ceasuri in tovărășia cărților, a televizorului 
etc (fotografia din stingă).

Alteori drumul elevilor trece prin fața cutiilor poștale. Pentru 
părinți, pentru tovarășul diriginte, pentru colegi, pentru cercul 
turistic... o vedere. Bucuria se cere împărtășită (fotografia din 
dreapta).

Foto : GH. CUCU

lături de cercurile 
de artă plastică, 
artă populară, tea
tru ale Casei de 
cultură din Ră
dăuți, o fructuoasă 
activitate desfă

șoară cercul literar.
S-ar putea, desigur, vorbi 

mai pe larg despre creația 
membrilor cercului, despre 
manifestările organizate, dar, 
din toate, mă opresc asupra 
unui singur aspect: sprijinul 
pe care cercul literar „Ion 
Creangă" îl dă brigăzilor ar
tistice dc agitație din raion. 
Colective. ■ ăe creație ale bri
găzilor primesc sprijin direct 
din partea cercului literar. Că
minele culturale trimit tex
tele de brigadă, iar acestea 
sînt discutate in ședințele de 
lucru, in prezența instructoru
lui și a membrilor colectivului 
de creație. Așa s-a întlmplat, 
de pildă, cu programul brigă
zii artistice de agitație din 
Milișăuți. In afară de discu
tarea programelor și mai efi
cientă este deplasarea mem
brilor cercului literar pe te
ren, unde programele sini îm
bunătățite „la fața locului*. 
Din șirul de deplasări de acest 
fel amintesc pe cele de la Go
lănești, FrătăuțU Noi, Vicovul 
de Jos, unde Teofil 
veanu (secretarul cercului), 
Ignat Ion, Lupoaie Gheorghe 
s-au și documentat 
propriile lor creații.

De asemenea, casa 
tură se preocupă de 

Dumbrâ-

pentru

de cul- 
intreaga

turi și din izbîndă în izbîndă, 
iată, te conduce în cortul bogă
țiilor lui Darius: diamantele 
proprietăților geometrice, tăiate 
după tetraedru, cub, octaedru".

Din cursul său de geometrie 
analitică, ce „curgea ca un riu 
de claritate", cum spunea un alt 
elev al lui, au sorbit forța crea
ției, înSușindu-șf apostolatul ma
tematicii, multe serii de stu
denți.

E greu să schițezi, oricît de 
sumar, într-un articol, personali

tatea atît de multilaterală a lui 
G. Țițeica. Să încercăm totuși să 
punem cîteva jaloane.

S-a născut la 4 octombrie 
1873, la Tumu Severin, ca fiu al 
unui mecanic de vapor. A urmat 
liceul la Craiova, iar la termina
rea liceului s-a înscris la Facul
tatea de Științe a Universității 
din București, avînd ca dascăli 
pe Spiru Haret, C. Gogu și D. 
Emmanuel. Curînd după obține
rea licenței în matematici {1895), 
reușește să plece, pentru comple
tarea studiilor sale, la Paris, un
de are ca profesori, între alții, 
pe H. Poincare și G. Darboux, 
In 1899, își trece; aci teza de 

activitate a artiștilor amatori, 
străduindu-se să-i antreneze 
in tot mai multe acțiuni. Cel 
de-al ÎV-lea Festival bienal 
„I. L. Caragiale", declanșat re
cent, nu este decit un nou pri
lej, de mobilizare a colective-

Căminelor culturale
iudrumare și sprijin concret

lor teatrale și de recitatori din 
raion, de ridicare a calității 
spectacolelor, de afirmare a 
lor. Trimiterea unei scrisori 
metodice, stabilirea repertoriu- 
lui, organizarea unei consfă- 

Se apropie sesiunea de examene.
Cum vă pregătiți ?

(Urmare din pag. I)

unii 
Ste- 
căre

zitive ale pregătirii pentru se
siune le-am constatat și zilele 
trecute cu prilejul judecării 
unei „schițe de schițe" pe tema 
„Unitate a unui ansamblu de 
odihnă în extinderea stațiunii 
Mamaia". Celac Mariana și alți 
studenți ai anului au dovedit 
cunoștințe și originalitate în 
aceste lucrări care se realizea
ză pe întinderea a 12 ore.

Din păcate, nu este cazul 
tuturor studenților. Sînt 
(Ciobotaru Gh., Tănase 
lian, Dumitru Gabriela) 
lipsesc de la lucrare și care, 
predînd-o ulterior, nu fac de- 
cît să copieze soluțiile unor 
colegi. O asemenea practică 
duce nu numai la lucrări ne
corespunzătoare, la cunoștințe 
superficiale, dar și la munca 
în „asalt", în detrimentul 
planificării viguroase a efor
turilor pentru sesiune.

Alte lucrări au dovedit su
perficialitate, lipsa 
de a găsi 
valoroase, 
personale.

Pentru 
importanța planificării ulti
melor lucrări practice, 
bogățirea studiului bibliogra
fic cu cît mai multe date, 
scheme, și alcătuirea caietelor 
de conspecte ce vor fi utile și 
pentru diplomă, frecventării 
cu regularitate a orelor de 
consultații care, în urma stu- 

strădaniei 
cele 
unei

mai 
idei

soluțiile 
pe baza

accentuămviitor,

îm-

doctorat, cu o lucrare care a tie- ca". 
zit un mare interes în cercurile asemenea 
de specialitate, după ce o serie 
de note ale sale, apărute în anii 
precedenți în publicațiile fran
ceze de matematică, îl făcuseră 
cunoscut.

întors în țară, devine profesor 
de geometrie analitică la Univer
sitatea din București și, ulterior, 
și profesor de analiză inifinitezi- 
mală la Școala Politehnică. Aca
demia Romînă îl alege membru 
în 1913. A fost, de asemenea,

membru corespondent al Acade
miei de Științe din Maryland și 
al Societății de Științe din Liege, 
doctor honoris causa al Universi
tății din Varșovia etc. A prezi
dat secția de geometrie a mai 
multor congrese internaționale 
de matematică, valoarea creației 
sale fiind larg apreciată.

Lucrările de geometrie dife
rențială alte lui Țițeica, sînt con
siderate clasice în știința univer
sală El a descoperit o clasă de 
suprafețe, care au fost denumite 
„suprafețele lui Țițeica" și a in
trodus o familie de curbe, pe 
care geometrul italian Loria 
le-a denumit „curbele, lui-Țiței- 

tuiri cu directorii și instruc
torii — toate acestea s-au fă
cut din vreme, iar perioada de 
concurs va fi o binevenită 
„stagiune permanentă" a co
lectivelor de teatru.

Dintre cele 59 de colective

artistice gata să deschidă cor
tina pentru spectacolul din 
cadrul primei faze, se pot re
marca cele din Calofindești, 
îndrumată de H. Silvia, absol
ventă a Scolii populare de 

diului individual, pot deveni 
cu adevărat utile unei bune 
pregătiri a studenților".

Eficacitatea 
analizelor 

profesionale
Asist. SANDU ALEXAN

DRU — secretarul comitetului 
U.T.M. :

„De curînd am avut o șe
dință a comitetului U.T.M. în 
care am analizat stadiul de 
pregătire a studenților pentru 
examene. S-a putut constata 
că, în ansamblu, există o at
mosferă de studiu intens, că 
cea mai mare parte a studen
ților muncesc cu pasiune pen
tru a se prezenta pregătiți „la 
zi' în seminarii, pentru a-și 
preda la timp și în bune con
diții lucrările practice și pro
iectele.

O contribuție la obține
rea acestor rezultate a a- 
dus-o și preocuparea comi
tetului U.T.M. și a consiliului 
asociației pentru stimularea 
opiniei critice împotriva ori
cărei delăsări și a mediocrită
ții, pentru analiza periodică, 
în forme corespunzătoare, a 
pregătirilor pentru sesiune.

La anul II, unde din semi
narii și lucrări de control au 
reieșit multe lipsuri, a fost 
organizată o adunare generală 
U.T.M. în care s-a analizat 
activitatea profesională a fie
cărui student. La anii III și IV 
— unde deficiențele porneau 
mai ales de la indisciplină —

O c^Bsă de rețele poartă de 
i numele său. Marele 

matematician este considerat as
tăzi drept unul dintre precurso
rii geometriei centroafine, iar 
două lucrări ale sale de geome
trie proiectivă fac autoritate în 
materie. Cele peste o sută de 
comunicări și articole pe care 
'le-a publicat în revistele de spe
cialitate, au contribuit la ridica
rea științei romînești și au consti
tuit fermentul' multor cercetări 
moderne, atît în țară cît și peste 
hotare.

Pasionat popularizator al știin
ței, G. Țițeica a fost membru 
fondator al „Gazetei Matemati
ce", iar alături de G. G. Longi- 
nescu a condus revista „Natura" 
— amîndouă publicații de pres
tigiu ale vieții noastre culturale. 
A ținut nenumărate conferințe 
publice, în care a încercat să 
trezească interesul pentru mate
matică. Cultura sa vastă i-a per
mis să trateze, cu multă compe
tență și teme din alte domenii, 
de o excepțională varietate : as
tronomie, fizică, biofogie, socio
logie, filozofie, istorie, pictură, 
energetică, tehnică industrială, 
biografii de oameni iluștri etc. în 
mai multe cazuri, el prezintă 
chiar Academiei rapoarte asupra 
unor opere literare, de artă, teh
nice etc. Avea, în toate acestea, 
un simț remarcabil al modernu
lui, al actualității. Considera că 
e dator să contribuie la lărgirea 
orizontului cultural al tuturor 
oamenilor din țara sa, ușurîn- 
du-le accesul la știință și artă, 
pe care le visa hunuri la înde- 
mîna maselor largi.

I. M. ȘTEFAN 

artă din Suceava, Straja (in
structor : dr. Chira Dionisie), 
care a ocupat la ediția trecută 
un loc fruntaș pe care ține să-l 
aibă și acum, Botoșănița și al
tele.

Se face simțită tot mai viu 
prezența tineretului în viața 
cultural-artistică a comunelor. 
In brigăzile artistice de agita
ție, în formațiile corale, de 
dans sau de teatru din Vicovul 
de Sus, Arbora, Putna, Bilea, 
Calofindești, majoritatea o 
formează tineretul. E și un re
zultat al activității organiza
țiilor U.T.M. din aceste comu
ne care știu să ofere tinerilor, 
prin căminul cultural, posibi
litatea de a participa la mani
festări atractive, interesante, 
pline de conținut educativ.

CORNELIU ȘERBAN

ceastă problemă s-a aflat in 
centrul discuțiilor din adună
rile generale U.T.M. La anul 
I am pus un accent special pe 
problemele pregătirii studen
ților pentru prima lor sesiune 
de examene universitare. Am 
organizat, la cîtva timp după 
începerea cursurilor, o întîlni- 
re cu fruntași din anul V, care 
le-au dat colegilor mai mici 
prețioase îndrumări privind 
metodele de studiu. Au fost 
cazuri cînd în unele grupe s-a 
discutat concret atitudinea 
față de învățătură a unor stu- 
denti cu deficiențe mai mari.

în ceea ce privește pregăti
rile noastre pentru sesiunea 
de examene ele vor consta in 
activizarea concursurilor pro
fesionale, ca și în preocuparea 
de a crea studenților condiții 
cît mai bune în săli de studii, 
cămine etc. Credem că toate 
aceste acțiuni vor contribui 
la succesul viitoarei sesiuni”.

Aceste concluzii sînt — du
pă cum se vede — comune tu
turor celor care în ancheta 
noastră au analizat viitoarea 
sesiune prin prizma actualei 
pregătiri. Acum se cer efor
turi susținute din partea tu
turor studenților — garanția 
succesului în apropiata sesiu
ne de examene. I

I

ciioarea
semi-adio și

„Uite ce mic este un tranzistor', spune j” 1 
teia Bășceanu, de la Întreprinderea de pfltd

conductori — Băneasa

La> Pap — Str. Filimon 
Sîrbtr. 13. Slatina.

care au vîrsta in- 
ani. Materiile la 
examen de admi- 
de la o secție la

secția de geologie se

în Irul Școlii tehnice de 
geolc din București exista 
4 sei: geologie, geofizică, 
cu <ata de studii 3 ani. 
cartafie, foraj, cu durata de 
studi ani. La admitere se 
prim absolvenți ai școitlsr 
mediu și fără diplomă de 
matca te, 
tre 125 
care dă 
tere eră 
alta.
dau foe la bazele darwir.-s- 
mulușeologie, geografia fi
zică t.P.R. ; la secția geofi
zică dau probe la: matema
tică, (logie, fizică; la secția 
cartogie — desen și geo- 
grafiaP.R., iar la secția de 
foraj matematică și fizică.

Don Stanca comuna Vi
dele, »n Videle ; Dumitres
cu Lămioara, comuna Nu
cet, ra Lehliu ; Pintîlie Oc- 
tavianalați.

Desir că pentru a vă pre
zenta examenul de admi
tere chai bine pregătiți tre

buie să. fepeți încă de pe a- 
cum stud.

La Facatea de științe ju
ridice, ladmitere, se susțin 
examene; următoarele ma
terii : Elente de filozofie și 
socialism iințif ic; Limba și 
literaturațmînă; Istoria Ro- 
miniei.

în oraș; București, Bra
șov, Consnja, Craiova, Cluj, 
Iași. Timiiara există în ca- 

instuelor pedagogicedrul
facultatea e fizică și chimie. 
Pentru adriere trebuie să 
pregătiți caolele mecanică, 
optică, eletcitate din fizică, 
chimie, alptă și trigonome
trie. Faculsea de fizică și 
chimie amumai cursuri de 
zi.

Enache fefan, Dascălu Do- 
bre Bloc 1. ap. 50. Tohanul 
Vechi-Braz.

Cîntărețide muzică popu
lară Benoi Sinulescu, acti
vează în crul Ansamblului 
artistic „Ciîrlia".

Olteinu n, comuna Ciuș- 
lea, satul liga, raion Panciu.

Absolvind clase elemen
tare, cl cericat de absolvire, 
puteti um în anul școlar 
1965—1)66 trsurile școlii me
dii, la :ără recvență.

AGERPRES



Cu prilejuversării
revohțibane

I Luni seara, ambasadorii Rdlor externe, Nicolae 
[publicii Cuba în R. P. RonînJl, adjunct al ministrului 
[Manuel Yepe Menendez, softului exterior, conducă- 
Fit cu prilejul celei de-a 6-i unor instituții centrale 
[aniversări a revoluției cuhneanizații obștești, acade
le recepție în saloanele aibaii și alți oameni de știin- 
padei. rtă și cultură, generali,
I Au luat parte Dumitri Si-i-
Imulescu, ministrul transpctuParticipat șefii unor mi
cilor și telecomunicațiilor Ioidiplomatice acreditați în 
iMarinescu, ministrul indstri Romînă și alți membri 
ei metalurgice, George IacoPului diplomatic, 
[vescu, adjunct al minis’ulu (Agerpres)

Podul dărilor 
științifia industrie

■ Succesele industriei rustrttimii ani și care au fost 
■constructoare de mașinisînBte pe scară industrială 
■sprijinite de o intensă âivi-oducție se numără sulfi- 
■tate de cercetare știirficăi pieselor și sculelor su- 
■care se dezvoltă de la 1 an la uzură, în vederea mă- 
lla altul. Astfel, număn. te-durabilității lor, sudarea 
Imelor rezolvate în aceai ramată și semiatuomată în 
■mură a crescut de la înu de bioxid de carbon a 
11959, la peste 100 în anul964.rilor, execuția pieselor 
■Tematica cercetărilor ître-pulberi metalice sinteri- 
I prinse este variată, ea.xîn- de o foarte mare rezis- 
ldu-se îndeosebi pe prdemei și altele.
[legate de asimilarea odu- activitatea de cercetare 
Iselor la nivelul tehniciceleiindustria constructoare de 
[mai înaintate, elaborai u-ini sînt antrenați, în afară 
nor materiale de călit; su-;pecialiștii institutelor de 
perioară care să asigu.pro-etări și din uzinele acestei 
duselor o durabilitate ■nareurj și numeroși oameni de 
și o greutate specifică nică, j. . ... , , « jstabilirea soluțiilor cel; mail^a ^ln msLtutele Acade- 
eficiente, pentru valcrtarea1 R-.p- Romîne și cele de 
deplină a materiilor pie șiițămînt tehnic superior, 
a materialelor.

Dintre cercetările etuate (Agerpres)

Laboratorul de statică și dinamică a construcțiilor, al iacul- 
tății de construcții civile — Institutul politehnic din Iași. 
Asistentul Constantin Amariei împreună cu studenții Teodor 
Costeanu și Victor Mihalache, din anul IU, determină efortu

rile în elementele unei grinzi cu zăbrele

1
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£ORT • SPORT
în donul Medgidia PE SCURT

5000dețineri la start!

Se extinde
rețeaua electrică

prima zi de muncă

V
✓

I

Imagine din pă Con
stanta
Foto :

A. COXST.ANISCU

rganizațiJ.T.M. 
și asocia ispor- 
tive din rut ți 
raionul Igidia 
au molt la 
startul rimei 
etape ararta- 
iamă ceretu-H chiadei de ____ ____

I lui peste 5 000 de pipanti
■ dintre care peste 1 0e fete. 
I Cinci mii de tinahițti,
■ luptători, baschetcc jucă- 
I tori de tenis de mas., sint
■ deja în plină întrec Sint 
K pregătiți de start se, ța- 
t tinatorii, concurenți săii- 
I uie-
| Pe marginea ccesfre se 
1 cuvine un scurt ctanu. 
I încă cu mult timp te de 
I a începe prima eta spir- 
I tachiadei, comitetuional 
I U.T.M. și consilitional 
IU.C.F.5. au instruitieinic 
[secretarii organziații.T.M., 
[președinții de aso>spor- 
I tive asupra modului tre- 
Ibuie organizate întie din 
| cadrul acestei largweii- 
I ții de masă. S-a ac o a- 
I tenție mult mai mo altă 
I dată, generalizării "ienței 
{pozitive acumulată tre u- 
nele comitete V.T.&socia- 

Iții sportive în atra tine
rilor Iu o bogată spor

tivă. Astfel, secretomite- 
telor U.T.M. și prtții a- 

j sociațiilor sportive a Fa- 
ibrica de șuruburi, comu
nele Tîrgușor, Valiadlor 
și altele, au explic larg 
cum popularizeazțseme- 
nea competiții, ce me de 
muncă folosesc in Uzarea 
tinerilor, cum .izează 
practic diverse înti

O contribuție întctă la 
buna desfășurareprimei 
etape a Spartachide iar-

o aduc instructorii voiun- 
■i sportivi. Mulți dintre cei 
de instructori voluntari sirr 
uncitori și funcționari la r.~ 
’prinderile din oraș, care se 
plasează cu regularitate 
te, unde devin antrenori 
bitri, ajută cu competență 

organizarea intrecenlo’. 
tolae Gangea, Stere Guri 
el Mihai, Soare Vas-le 
mape în fiecare dam 
țațele de care răspund. 
Iceeași măsură a 1 
șu profesorii de ed 
â. Ața, de exe~~.pl

Sartacbiada de iirzi 
a tinerelului

- Xr—

Televizine
5 IANTAU.965

Orele 18.30 — 
nică la telonz^e

s. i.ea teh- 
METANUL

de ing. MJia 1. n. director
general in M,n.: Industriei
Petrolului si Ctaa 19.00 —
JURNALUL TcLEVQ■OL 19,10
— Pentm cop:; ; . .: VUTAREA
LUI MOȘ GERI-i ;■■ _ Emisi-
une de teatru : O FStUE LNDO-
IIATĂ —------ --L t ‘ âranislav
Nușici. In pan» : s* ENCSIUNE
DE ȘTIINȚĂ : W. vieții
peștilor (V F. ■ - 4e ing.
Mihai Lefter:-..- Oncteiere :
BULETIN r = 5 ■LETIN
meteorolc-

CEL DE-/LL VIII-LEA COmESAL VIS.
el de-al VIH-lea 
Congres al U.I.S., 
care a avut loc la 
Sofia între 28 no
iembrie — 10 de
cembrie 1964, a

ȘTEFAN BÎRLEA
președinte al U.A.S.R.

fost cea mai largă 
și mai reprezentativă reuniune 
cunoscută pînă în prezent în 
mișcarea internațională stu
dențească. La lucrările sale 
au fost prezenți peste 300 de
legați și invitați, reprezentînd 
63 de organizații membre ale 
U.I.S., precum și observatori 
din partea a 9 organizații in
ternaționale și a 28 de uniuni 
naționale studențești, dintre 
care 24 participante la Confe
rința Internațională a Stu
denților tC.I.S.'.

Unul din obiectivele funda
mentale ale Congresului a fost 
stabilirea sarcinilor și progra
mului de activitate a U.LS. 
pentru următorii doi ani. în 
raport cu situația internațio
nală și cu problemele care 
preocupă tine-, elul unit ei sitar. 
Congresul avea menirea să 
dezbată și să găsească soluțiile
cele mai potrivite pentru spo
rirea contribuției studenținHi
la lupta popoarelor pentru

re împotriva împe-

neocolocral-smaluî. pentru li
bertate. democrație și progres

probleme inajcee care pceocu-

Pentr-z tergzrea ccr.tznjă a 
rindurAce UIS. peezra inta- 
rtrea unnăti de acțaone a tw- ~ _ - ■ ■ ț-~ ~T_ria ilji.ii—1 n

X CCC

fi,.

S-

pe

ase

de pre-srzBd 
Cocgresuhzi

sdi de educație fizici Jtasal 
Pculban, ori Gheorghe 
a ajutat efectiv eu—vi-uete
Cstelu și Cuza Voie 
Irizarea unor disczpl. 
tie, la organizarea cc 
ilr. Tot pentru pop 
uor sporturi sint 
stele raionului spo 
tai care susțin in 
foa tinerilor coleetiră|fi 
mită regularitate. șcKvtu d> 
Mdgidia susțin simaltne <w 
tverii colectiviști, te cfahaeie 
cuturale. Se pregătesc «cam 
patru asemenea inti.’-.i- .-z- 
tăorii, handbalișt::. — 
detenis de masă, schia-.; ett 
R&enind la cifra de 5 .’o. cz 
pa-ticipanți, trebuie aritz-. :-i 
ea oglindește preocuparea r:- 
mietului raional U.T M. c 
coisiliului raional U.CT.' 
peitru atragerea une-.
cit mai mari de tineri te ac
tivitatea sportivă. Această

rs r r-F c
fit *ca-aoe fi2Nst.

EX:3 JpO**
■m o rpr 9ESt

sut
PKS V* crwucti? r «ar? îb

•oonÂs. C

a
rtțic-

ic-BÎ £
■4a»

A

Cocgnes s-a desptins 
cj tcî eai multe 

ajpoeaJe manifestă

i VTS să se intă- 
tmsu șt să se dez- 

ape larg de- 
care să exprime 
și aspințiile tutu- 
=pr.zr progresiste

(Urmare din pag. 1)

• La întreprinderea
de construcții și montaj nr. 5

tivul de oameni. Nici un absent 
nemotivat. Pină acum, la ora 10, 
am executat decofrări, au fost 
asamblate și finisate cofrajele la 
trei stîlpi de la parter și au fost 
confecționați și montați 40 de 
„popi“ pentru susținerea cofraje- 
lor. De o jumătate de oră a în
ceput turnarea betonului la plan- 
șeul acoperișului. Tovarășii de la 
fabrica de betoane au venit pri
mii pe șantier pentru a pune în 
funcție cazonele de încălzire a 
apei necesară betoanelor. In a- 
cest fel, betoniștii lucrează din 
plin încă din primele ore ale zi
lei.

4

CONSTANȚA tde la co~es- 
poruientul nostmi. — Tn <s*l 
care a trecnt, in -ețnxMcc Do- 
brogea a fost eteui i ficaie 
incc 37 de localitip. e» 5 nc 
mul: deci: prevederile pican
tei. Fină in prezent, ca fost 
complet electrificate mioanete 
Medgidia, Xegru Vodă și A- 
damclisi. Tot tn 1964, rețeaua 
de înaltă și joasă tensiune s-a 
extins cu 146 de kilometri. 
Pentru planul de electrificare 
pe anul 1965, mai multe echi
pe de electricieni lucrează în 
prezent la extinderea rețelei 
electrice în satele Partizan, 
Trestenic și Pătlăgeanca. Anul 
acesta s-a prevăzut ea rețeaua 
de electrificare să pătrundă în 
încă 25 de sate, extinzindu-se 
cu 165 de km. In felul acesta 
în 1965 se va termina, în linii 
mari, electrificarea întregii re
giuni.

Tm ceea ce privește noile or
gane executive ale U.LS., se 
poate sublinia ca pozitiv fap- 
tul că acestea au fost lărgite, 
reflectind mai just diferitele 
orientări și poziții existente în 
UXS, ca și faptul că alegerea 
tuturor membrilor Secretaria- 
tuiui și Comitetului Executiv 
S-a realizat — cu două excep
ții — prin unanimitate de 
voturi.

• La Uzina .,Autobuzul“
dispecerul au trecut pe Ia 
toate echipele de montaj. Au 
felicitat oamenii pentru mun
ca depusă în anul trecut, i-au 
întrebat tie ce mai au nevoie. 
Brigăzile conduse de Constan
tin Ciocșan și Ifrim Petruchi, 
ca și cele conduse de Marin 
Răducanu și Constantin Pur- 
carea, au dat un singur răs
puns .- ,.Lucrăm in plin". Un 
răspuns care spune mult. 
Spune, in primul rind, că pro
ducția anului 1965 a lost te
meinic pregătită, că măsurile 
luate pentru îmbunătățirea co
laborării între secții și intre u- 
zine au dat roade. (Deschidem 
aici o paranteză. Înainte de a 
veni la montaj am fost în vi
zită la secfia prelucrări meca
nice. La orele 12,30 șeful sec
ției, Traian Bodea, verifica 
stadiul execuției pieselor care

merg în plan de colaborare. 
La întrebarea „cum se stă f 
am primit un singur răspuns : 
„La orele 15 toate piesele vor li 
gata“. Povestindu-ne acest 
fapt, șeful sec/iei zîmbește și 
ne face un semn : „Vedefi, am 
numai tineri în secție. Aproa
pe la fiecare mașină se vede 
cite un steag de evidențiat în 
întrecere. Sînt peste 100 de 
stegulefe. Uita/i-vă și la Mirea 
Iliescu și la Dumitra Doroban- 
(u, și la Tudor Capotă. Putem 
noi, cu asemenea oameni, să 
nu obținem rezultatele dori
te ?“).

Și iată acum rezultatele : 
primele mașini din acest an 
au fost recepționate cu o oră 
și ceva mai devreme. La orele 
15, într-un registru al serviciu
lui planificare, se înscria o 
cifră : azi s-a produs în uzină 
cel de-al 123-lea autobuz 
„r.v. r\

Pornind de la faptul că este 
de datoria fiecărei organizații 
de a-și aduce contribuția la 
soluționarea justă a probleme
lor puse în discuție, delegația 
noastră a participat în mod 
activ la desfășurarea Congre
sului, expunîndu-și punctul de 
vedere ori de cîte ori a fost 
necesar; membrii delegației 
au luat cuvîntul în Congres de 
peste 40 de ori.

Ceea ce a caracterizat în 
general activitatea desfășurată 
de delegația U.A.S.R., a fost 
consecvența cu care a depus 
eforturi pentru a contribui la 
dezbaterea largă, democratică, 
a problemelor, la promovarea 
a ceea ce unește tineretul uni
versitar în scopul dezvoltării 
cooperării studențești interna
ționale, la întărirea U.I.S. Ca
racterul realist, constructiv al 
propunerilor și ideilor expri
mate în intervențiile delegați
ei U.A.S.R. s-a vădit și în fap
tul că multe din ele au fost 
acceptate pentru a fi introdu
se în rezoluții și documente 
ale Congresului.

Cele două rezoluții prezen
tate de delegația U.A.S.R. — 
una privind promovarea în 
rîndurile tineretului a idealu
rilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între po
poare, și cealaltă în legătură 
cu acțiunile U.I.S. în sprijinul 
activității profesionale și știin
țifice studențești — au fost 
acceptate în unanimitate. Tot
odată, unele propuneri prezen
tate de delegația noastră, deși 
n-au fost acceptate, au fost 
urmărite cu multă atenție, 
bucurîndu-se de sprijinul a 
numeroase delegații și au con
stituit obiectul unor dezbateri 
largi. Astfel, una din cele mai

importante propuneri prezen
tate de delegația U.A.S.R., se 
referă la modul de adoptare 
a hotărîrilor în problemele 
fundamentale. Pornind de la 
principiul că o unitate reală 
în cadrul organizațiilor inter
naționale, cum este U.I.S., poa
te fi realizată numai pe bază 
de convingere, încredere reci
procă, pe relații de egalitate, pe 
consultări și respectarea opi
niei fiecărei organizații, — 
incă din prima zi a Congresu
lui, delegația U.A.S.R. a propus 
o îmbunătățire a regulamentu
lui de procedură, in sensul ca 
hotăririle in problemele fun
damentale să se ia cu unani
mitate de voturi. Făcînd a- 
ceastă propunere, delegația 
noastră s-a călăuzit după 
considerentul că este nece
sar să se depună eforturi 
susținute pentru ca in pro
blemele fundamentale să se 
ajungă la apropierea puncte
lor de vedere și să se adopte 
hotăriri unanime care, aplica
te în practică de toate organi
zațiile membre, să aducă o 
contribuție reală la întărirea 
IT T la dezvoltarea cooperă
rii și unității in mișcarea in
ternațională studențească.

Explicind însemnătatea și 
eficacitatea principiului una
nimității în problemele fun
damentale, delegația noastră 
a arătat totodată dezavanta
jele. părțile negative ale fo
losirii votului majoritar în 
probleme fundamentale in
tr-o asemenea organizație ca 
U-LS- care are menirea să co
ordoneze acțiunile mari, pe 
bază de obiective comune ale 
nxr unnmi studențești inde
pendente. autonome și egale 
in drepturi. Noi considerăm 
că na este democratic ca prin 
fcătstrea votului majoritar să 
se S=pcnă vieunei organirații 
■■taBHBe «ă Însușească o 
acnzmtă hctănire. sau să par- 
tâcpe ia acțiuni cu care ea nu 
este de accrd. Acest sistem nu 
poa% duce la rezoivarea deo
sebirilor de vederi, la întări
rea imitații U I 5.. d. rb-r po
trivă. la slăbirea șt pină la 
urmă, la subminarea et

Iată, așadar, de ce delegația 
noastră a militat perseverent 
ca principiul unanimității să 
fie consfințit în documente și 
totodată să fie aplicat în acti
vitatea U.LS. și in primul rind 
în forul său suprem — Con
gresul.

Pe marginea propunerii 
UASH. s-au purtat dezbateri 
în cadrul cărora o serie de 
driegații. apreciind justețea 
acestei propuneri, și-au expri
mat deplinul acord cu ea, sus- 
ținind-o cu numeroase argu
mente și arătînd că traduce
rea ei in viață corespunde ,u- 
nor cerințe reale. Dezbaterea 
acestei propuneri în Congres a 
contribuit la creșterea preocu
părilor manifestate de nume
roase delegații în acest sens. 
Au fost prezentate o serie de 
propuneri de natură să elimi
ne punctele divergente și să 
favorizeze astfel adoptarea în 
unanimitate a multor docu
mente. Pentru caracterul rea
list al propunerii făcute de 
delegația romînă este semni
ficativ faptul că majoritatea 
covîrșitoare din cele peste 100 
de rezoluții au fost adoptate 
în unanimitate.

Consecventă poziției noastre 
de a face maximum de efor
turi pentru apropierea puncte
lor de vedere și adoptarea 
unor hotăriri unanime, dele
gația U.A.S.R. a acționat cu 
perseverență tot timpul Con
gresului pentru eliminarea din 
documente a acelor probleme 
care alimentează divergențe. 
Delegația U.A.S.R. a votat în 
favoarea rezoluției politice ge
nerale și a celei privind coo
perarea și unitatea în mișca
rea internațională studențeas
că deoarece aveau un conținut 
just, cuprindeau și numeroase 
propuneri făcute de noi. în a- 
celași timp, delegația noastră 
și-a exprimat regretul că din 
aceste rezoluții nu au fost eli
minate unele probleme diver
gente, ceea ce a împiedicat 
adoptarea lor în unanimitate, 
cu atît mai mult cu cît s-a do
vedit în Congres că prin efor
turi susținute se poate ajunge 
la puncte de vedere unanime 
în toate problemele funda
mentale.

în legătură cu rolul și sar
cinile U.I.S., delegația noas
tră a subliniat că, în strînsă 
legătură cu celelalte probleme 
mari, care preocupă această 
largă și importantă organiza
ție democratică studențească, 
Congresul trebuie să acorde o 
atenție sporită problemelor 
specifice care frămîntă ma
sele de studenți din numeroa
se țări ale lumii.

Delegația U.A.S.R. a arătat 
că însăși raportul Comitetu
lui Executiv al U.I.S. ar fi 
trebuit să analizeze mai am
plu lupta studenților pentru 
revendicările lor, reforma și 
democratizarea învățămîntu- 
lui, îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de studiu, apăra
rea drepturilor și libertăților 
democratice ale studenților. 
De asemenea, considerăm că 
preocuparea pentru aceste 
probleme ar fi trebuit să se 
oglindească într-o măsură mai 
mare în dezbaterile și în rezo
luțiile Congresului.

Delegația U.A.S.R. s-a stră
duit să contribuie la obținerea 
unui progres pe linia orientă
rii U.I.S. în direcția activită
ților menite să sprijine lupta 
studențimii democrate de pre
tutindeni, pentru înlăturarea 
tuturor obstacolelor care îm
piedică accesul maselor tine
retului la învățămîntul supe
rior, pentru reducerea și des
ființarea taxelor universitare, 
acordarea unui număr cores
punzător de burse, îmbunătă
țirea condițiilor de studiu și 
de trai, respectarea dreptului 
de asociere și a celorlalte 
drepturi și libertăți democra

tice studențești, pentru ca 
universitatea să-și îndepli
nească menirea de focar al 
științei și culturii, de propa
gare în rîndul tinerei genera
ții a ideilor umanismului, pă
cii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare. Dele
gația noastră a avut trei in
tervenții în comisia care a 
discutat acestp probleme. O 
serie de amendamente propu
se de delegația U.A.S.R. au 
fost susținute de multe dele
gații, fiind introduse în rezo
luții și adoptate de Congres.

Apreciem că rezultatele ob
ținute în acest domeniu con
stituie un pas înainte și o pre- 
miză pentru ca pe viitor 
U.I.S. să vină tot mai mult în 
sprijinul luptei dusă de orga
nizațiile studențești pentru 
rezolvarea problemelor speci
fice, care constituie o platfor
mă reală și acceptabilă de 
cooperare și unitate a celor 
mai largi mase ale tineretu
lui universitar de pretutin
deni.

Problema cooperării și uni
tății mișcării mondiale stu
dențești a stat în centrul preo
cupărilor delegației U.A.S.R., 
ca și a altor delegații și a 
constituit una din problemele 
majore dezbătute pe larg în 
Congres. Noi am subliniat că, 
in prezent, mai mult ca ori- 
cind. se impune strîngerea rîn- 
durilor întregii mișcări stu
dențești într-un larg front unic 
de luptă pentru realizarea as
pirațiilor tineretului universi
tar, pentru apărarea interese
lor sale vitale și satisfacerea 
revendicărilor sale legitime.

în repetate rînduri delega
ția U-A.S.R. a relevat că uni
tatea și cooperarea trebuie 
concepute și realizate pe baza 
unor platforme largi, care să 
poată ralia cit mai multe or
ganizații studențești, indiferent 
de concepțiile politice, filozofi
ce, religioase, de afilierea lor 
internațională.

Acest adevăr este, de altfel, 
dovedit de însăși experiența 
UJ.S. și a diferitelor organi
zații naționale și internațio
nale studențești, care în acti
vitatea lor practică întrețin 
contacte și relații de colabora
re cu organizații de diferite 
afilieri internaționale. Este 
știut că U.A.S.R. întreține re
lații de cooperare cu peste 80 
de uniuni naționale studen
țești- dintre care unele, ca cele 
din Anglia, Scoția, S.U.A., Ita
lia, R.F.G., nu sînt afiliate la 
U.I.S.

Considerăm ca un lucru po
zitiv și ca o dovadă a existen
ței unor posibilități de colabo
rare faptul că la Congres au 
fost invitate și au participat 
atît C.O.S.E.C. cît și un număr 
mare de organizații neafilia
te la U.I.S.

Este evident că între U.I.S. 
și organizația internațională 
studențească C.LS.—C.O.S.E.C. 
există deosebiri de poziții în
tr-o serie de probleme. A- 
ceasta însă — după părerea 
noastră — nu este și nu poate 
fi un obstacol de netrecut în 
găsirea posibilităților concrete 
pentru ca U.I.S. să organizeze 
acțiuni comune cu această or
ganizație, precum și cu alte 
organizații naționale și inter
naționale afiliate și neafiliate.

De aceea U.A.S.R., ca și 
alte uniuni studențești, susți
ne ideea că este bine ca atît 
U.I.S., cît și fiecare organiza
ție membră, să depună efor
turi pentru realizarea și dez
voltarea unității de acțiune 
cu uniunile naționale studen
țești, indiferent de afilierea 
lor. Practica diferitelor orga
nizații naționale studențești 
demonstrează că existența u- 
nor deosebiri de păreri nu îm
piedică găsirea unui limbaj 
comun, a unor mijloace de co
laborare rodnică bazată pe 
ceea ce unește tineretul uni
versitar, fără a știrbi nimic 
din dreptul fiecărei organiza
ții ca în toate celelalte pro
bleme să acționeze cum crede 
de cuviință.

De aceea, noi am regretat 
că în unele luări de cuvînt în 
Congres nu s-a mers pe linia 
depunerii unor eforturi con
structive menite să ducă la 
găsirea unor căi și mijloace 
de cooperare rodnică în ve
derea unirii tineretului uni
versitar din întreaga lume pe 
temelia idealurilor și năzuin
țelor comune.

Delegația U.A.S.R., ca și alte 
delegații, și-a exprimat deza
cordul cu asemenea atitudini 
ce nu servesc intereselor 
U.I.S., cauzei unității și coo
perării studențești pe baza 
unei platforme largi, comune. 
Datorită unor asemenea ten
dințe, rezoluția adoptată nu a 
fost, după părerea noastră, pe 
deplin satisfăcătoare din punc
tul de vedere al cerințelor 
lărgirii cooperării. Votînd în 
favoarea acestei rezoluții, de
legația U.A.S.R., ca și alte de
legații, a subliniat totodată că 
ea conține idei contradictorii, 
inspirate tocmai din neînțe
legerea cooperării pe baza a 
ceea ce poate uni studențimea 
de pretutindeni.

Animată de dorința de a 
întări U.I.S., de a-i ridica și 
mai mult prestigiul și efica
citatea, delegația U.A.S.R. a 
propus elaborarea unui nou 
proiect de Constituție a U.I.S. 
care să fie prezentat celui 
de-al IX-lea Congres. Făcînd 
această propunere, delegația 
noastră a pornit de la faptul 
că în perioada de la adopta
rea actualei Constituții, cu a- 
proape 20 de ani în urmă, 
s-au petrecut schimbări im
portante în activitatea U.I.S. 
și în întreaga mișcare studen
țească mondială. Este firesc 
ca documentul de bază, după 
care trebuie să se conducă 
U.I.S., să reflecte aceste schim
bări și, în lumina experienței 
acumulate, să definească mai 
bine caracterul și rolul U.I.S. 
în mișcarea studențească con

temporană, să conțină preve
deri corespunzătoare, menite 
să asigure dezvoltarea demo
crației în funcționarea orga
nelor executive ale organiza
ției și în întreaga ei activi
tate.

De altfel, problema relațiilor 
care trebuie să existe în ca
drul U.I.S. a constituit o preo
cupare principală a delegației 
noastre ca și a altor delegații. 
Pe această linie, delegația 
U.A.S.R. a subliniat necesita
tea respectării normelor pe 
care trebuie să se bazeze rela
țiile dintre organizații inde
pendente și autonome, precum 
și necesitatea îmbunătățirii 
formelor și metodelor de mun
că ale U.I.S. și ale oi-ganelor 
sale executive. Acest lucru 
este esențial pentru crearea 
unui climat și mai prielnic co
laborării în cadrul U.I.S,, în 
vederea rezolvării eficiente a 
problemelor în care studenți
mea este vital interesată. A- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cît, în unele cazuri, în activi
tatea U.I.S. din ultimii ani 
s-au manifestat practici nede
mocratice.

Delegația noastră s-a pro
nunțat cu fermitate pentru 
dreptul fiecărei organizații 
mari sau mici, afiliate sau 
neafiliate, de a-și stabili po
ziția proprie în toate proble
mele ținînd seama de condi
țiile, particularitățile și cerin
țele studenților din țara re
spectivă, precum și de intere
sele generale ale mișcării 
mondiale studențești.

Delegația noastră a formu
lat în Congres critici la a- 
dresa unor încălcări a demo
crației și a dreptului fiecărei 
delegații de a-și stabili poziția 
în mod de sine stătător, îm
potriva oricăror metode in
compatibile cu relațiile de e- 
galitate și colaborare între 
organizațiile studențești, pro- 
nunțîndu-se pentru stricta 
respectare a normelor demo
cratice în activitatea forurilor 
internaționale studențești.

Cel de-al VIII-lea Congres 
al U.I.S. a marcat în ansam
blu un moment pozitiv în 
viața mișcării internaționale 
studențești. Documentele a- 
doptate, rod al unor dezbateri 
ample sînt, în general, de na
tură să ajute la unirea efor
turilor studenților din diferi
tele țări ale lumii în lupta 
pentru rezolvarea problemelor 
ce stau în fața lor. O deose
bită însemnătate are, după 
părerea noastră, faptul că 
Congresul a facilitat numeroa
se contacte și întîlniri între 
diferite delegații și, în conse
cință, o mai bună cunoaștere 
reciprocă. Asemeni reprezen
tanților studențimii din alte 
țări, noi am avut contacte cu 
numeroase delegații de dife
rite orientări, precum și în
tîlniri bilaterale în cadrul că
rora s-au purtat discuții pe 
probleme de interes general 
și reciproc cu 24 de delegații 
printre care cele din Algeria, 
Belgia, R. P. Bulgaria, R. P. 
Chineză, Chile, R.P.D. Co
reeană, Columbia, Franța, R.D. 
Germană, Izrael, Nigeria, Tan- 
ganica, Tunisia, U.R.S.S., 
Venezuela. Ca urmare a unor 
asemenea întîlniri. numeroase 
delegații au stabilit programe 
concrete de cooperare bilate
rală, de schimburi de delegații 
studențești etc. Asemenea ac
țiuni vor duce, desigur, la o și 
mai bună cunoaștere recipro
că, la lărgirea cooperării in
ternaționale studențești. Re
zoluțiile adoptate de Congres 
exprimă solidaritatea cu lupta 
popoarelor pentru independen
ță și suveranitate națională, 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru pace, democra
ție și progres social. Ele expri
mă, de asemenea, necesitatea 
promovării principiilor coexis
tenței pașnice între state cu 
sisteme social-politice diferite, 
necesitatea dezarmării genera
le, a desființării tuturor blocu
rilor militare și bazelor mili
tare de pe teritorii străine, a 
interzicerii și distrugerii tu
turor armelor nucleare și folo
sirii energiei atomice în sco
puri pașnice, dreptul tuturor 
popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta, respectarea suve
ranității și integrității terito
riale a statelor, a deplinei ega
lități în drepturi și a neames
tecului în treburile interne. 
Totodată, numeroase rezoluții 
reafirmă solidaritatea cu lupta 
unor organizații studențești 
oprimate, exprimă ideea că 
studențimea este un detașa
ment activ în cadrul procese
lor ce se petrec în societatea 
contemporană, că ea trebuie 
să lupte cu hotărîre pentru 
realizarea drepturilor și aspi
rațiilor sale legitime.

Sîntem convinși că U.I.S., 
îmbunătățindu-și necontenit 
activitatea și lărgindu-și rîn
durile, va justifica pe mai de
parte prestigiul cîștigat în 
mișcarea mondială studen
țească, aducînd un aport mai 
substanțial la unirea maselor 
studențimii în lupta pentru 
realizarea aspirațiilor și năzu
ințelor lor legitime. După pă
rerea noastră, există foarte 
mari posibilități pentru uni
rea maselor studențimii de 
pretutindeni într-un larg front 
unic de luptă, pornind de la 
ceea ce-i unește pe studenți, 
indiferent de concepții și afi
liere.

Așa cum a reafirmat și de 
la tribuna Congresului prin 
delegația sa, U.A.S.R. este ho- 
tărîtă să militeze pe mai de
parte pentru continua întărire 
a U.I.S., pentru cooperare și 
unitate de acțiune în mișcarea 
internațională studențească, în 
vederea unirii eforturilor și 
creșterii aportului tineretului 
universitar la lupta popoarelor 
pentru pace și progres social.



Agravarea situației 
din Vietnamul de sud

Răspunsul iui A. Kosîghin ATENA :

• Puternice demonstrații studențești
• Criza politică continuă • Noi pierderi

ale trupelor guvernamentale
SAIGON 4 (Agerpres). — Si

tuația din Vietnamul de sud a 
devenit luni deosebit de încor
dată ca urmare a reluării de
monstrațiilor studențești, per
petuării crizei politice și a u- 
nor noi înfrîngeri militare su
ferite de trupele guvernamen
tale. La Saigon sute de stu
denți și budiști au demonstrat 
pe străzi în semn de protest 
împotriva judecării de către 
un tribunal militar a patru 
studenți învinuiți de activități 
antiguvernamentale. Pentru a 
evita ca aceste demonstrații 
să se transforme în mari miș
cări antiguvernamentale, tri
bunalul a amînat începerea 
procesului pînă la o dată nede
finită. Demonstrațiile au con
tinuat pînă după prînz cînd 
trupele au intervenit pentru 
a-i împrăștia pe participanți. 
Au fost operate arestări.

Se anunță că și în orașul 
Hue, 50 de studenți ai univer
sității din localitate au decla
rat o grevă a foamei în semn 
de protest împotriva actualu
lui regim.

In timp ce demonstrațiile 
antiguvernamentale au reîn
ceput la Saigon, transmite a- 
genția France Presse, criza 
politică prin care trece Viet
namul de sud de 14 zile și care 
părea să se îndrepte spre o 
soluționare la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, continuă să fie 
„blocată". Șeful statului, Phan 
Khac Suu, nu a reunit încă în 
jurul său personalitățile care 
ar urma să constituie „Comi
tetul consultativ și constitu
țional" preconizat. In ce-l pri
vește, primul ministru nu a 
efectuat remanierea guverna
mentală anunțată.

„Nimic nu s-a făcut încă", 
»e declara luni dimineața în 
cercurile din apropierea pre
ședinției. Un singur element 
concret: întrevederea de o 
oră pe care șeful statului a 
avut-o luni dimineață cu pri
mul ministru, în momentul în 
care demonstranții arborau 
banderole eu lozinci violent 
antiguvernamentale. Tot ce se 
știe, continuă agenția France

Presse, este că elementele cele 
mai dure din Consiliul forțe
lor armate, autori ai loviturii 
de stat din 20 decembrie, re
fuză propunerile civililor, deși 
acestea au fost aprobate de 
generalul Khanh, comandan
tul șef al armatei.

După părerea observatori
lor, scrie France Presse, situa
ția se agravează pe toate pla
nurile. Saigon-ul trăiește în- 
tr-un climat straniu. Nici o 
persoană nu știe cine deține 
în mod efectiv frînele. Intr-o 
zi se anunță că a fost găsită 
soluția, a doua zi că ea a fost 
acceptată, iar a treia zi totul 
este pus sub semnul întrebă
rii. După cîteva zile același 
proces reîncepe și în acest 
timp criza și războiul conti
nuă...

Luni dimineață, în regiunea 
localității Binh Gia au fost 
reluate luptele dintre trupele 
guvernamentale și detașamen
tele de partizani.

Agenția Associated Press 
apreciază că luptele de la 
Binh Gia au fost cele mai cos
tisitoare pentru trupele gu
vernamentale.

la mesajul lui Ciu-En-lai
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Agenția TASS a transmis me
sajul de răspuns adresat de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., lui Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. Guvernul Uni
unii Sovietice — se spune în 
mesaj — este întru totul de 
acord cu propunerea guvernu
lui R. P. Chineze ca problema 
interzicerii și distrugerii armei 
nucleare să fie examinată în 
cadrul unei consfătuiri a șefi
lor statelor lumii și sprijină 
această propunere. Guvernul 
sovietic este gata să ia parte 
la o asemenea consfătuire in
ternațională a șefilor de state 
și împreună cu toate țările 
socialiste și cu alte țări iubi
toare de pace, va face totul 
pentru ca ea să aibă loc și să 
se încheie cu rezultate pozi
tive.

în mesaj se subliniază, de 
asemenea, că Uniunea Sovie
tică se pronunță pentru înche
ierea unui acord internațional 
privind renunțarea statelor la 
folosirea armei nucleare, acord 
care ar putea constitui un pas 
important pe calea spre inter
zicerea și distrugerea totală 
a armei nucleare.

Mesaje adresate poporului
grec cu prilejul Anului Nou

ATENA 4. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Cu prilejul Anului 
Nou, regele Constantin, pre
mierul Papandreu, ministrul 
de externe, Kostopoulos, și 
alte personalități politice 
cești au adresat mesaje 
porului grec.

Regele Constantin se 
nunță în mesajul său, prin
tre altele, pentru apărarea de
mocrației în Grecia, pentru 
„întărirea spiritului de unita
te și de înțelegere între toți 
grecii". în mesajul său, pre
mierul Papandreu s-a referit 
la problema Ciprului, a trecut 
în revistă unele realizări ale 
guvernului de centru pe plan 
economic și social și a schițat 
unele puncte ale politicii gu
vernului pe 1965.

Papandreu a arătat în conti
nuare că obiectivul principal 
al politicii economice a guver
nului constă în sporirea veni
tului național. în prezent, a 
spus el, există o mare dife
rență în ce privește veniturile, 
între populația capitalei, cea 
din provincie și cea din regi
unile muntoase, unde popu
lația respectivă trăiește în să
răcie absolută. El a arătat,

gre- 
po-

pro-

apoi, că principalele probleme 
ale satului grec sînt șoselele, 
electrificarea și apa, adăugind 
că guvernul acordă prioritate 
comunicațiilor.

Ambiția guvernului este de 
a asigura de lucru tuturor gre
cilor pentru a se pune capăt 
emigrației, a declarat el.

La rîndul său, ministrul de 
externe, Kostopoulos, în mesa
jul său, a declarat că 1964 a 
fost un an de „reînnoiri’ în 
politica externă și că Grecia a 
încetat de a mai fi un satelit 
al N.A.T.O'., neînsemnat și 
fără opinie. El și-a exprimat 
speranța că 1965 va fi un an 
al păcii.

Președintele E.D.A., Pasali- 
dis, subliniază în mesajul său 
că 1964 a fost anul unei coti
turi pentru democrație în 
Grecia.

PE SCURT
LONDRA. — La 4 ianuarie, 

în circumscripția electorală 
Leyton (nordul Londrei), par
tidul laburist a deschis în mod 
oficial campania electorală în 
vederea alegerilor parțiale 
care vor avea loc în această 
circumscripție la 21 ianuarie 
și unde pentru locul rămas 
vacant în Camera Comunelor 
candidează Patrik Gordon 
Walker, actualul ministru de 
externe al Angliei, învins la 
ultimele alegeri generale.

Agențiile de presă mențio
nează că deschiderea campa
niei electorale laburiste a în
ceput printr-un incident între 
Patrik Gordon Walker și li
derul mișcării național-socia- 
liste britanice (partid fascist), 
Colin Jordan, care a proferat 
injurii la adresa ministrului 
de externe britanic. Jordan a 
declarat ziariștilor că partidui 
său va desfășura o campanie 
împotriva lui Patrik Gordon 
Walker cu toate că nu va pre
zenta un candidat propriu.

LISABONA, — Secretarul gene
ral al N.A.T.O., Manlio Brosio, a 
sosit duminică la Lisabona, intr-o 
vizită oficială de două zile.

Londra :

Succesul unei fornații teatrale
a studenților dii București

LONDRA. — Pe scena 
unui teatru din Anglia a 
putut fi auzită zilele tre
cute limba romînă. Acest 
eveniment s-a petrecut la 
Southampton, 
port pe coasta 
Mînecii

17 studenți romîni din 
echipa de teatru a Casei de 
cultură din București au 
prezentat la Nufield Thea
tre din acest oraș un recital 
din versurile lui Eminescu 
și Arghezi și o schiță de 
Caragiale, precum și piesa 
scriitorului irlandez Y. M. 
Synge „Năzdrăvanul Occi
dentului".

Echipa a fost invitată în 
cadrul 
borare 
țională 
Anglia

important 
Canalului

proiectului F.N.A. se estompează rapid Rangoon:

Vedere din orașul 
Tuia

Congresului S.U.A
WASHINGTON 4 (Ager- 

pres). — Luni s-a deschis la 
Washington cel de-al 89-lea 
Congres al S.U.A. Cu puțin 
timp înaintea deschiderii ofi
ciale a Congresului, grupul 
republicanilor a ales pe Ge
rald Ford (statul Michigam) 
ca lider al minorității republi
cane în Camera Reprezentan
ților cu 73 de voturi pentru și 
67 contra. Gerald Ford îl în
locuiește pe Charles Halleck 
care a deținut acest post timp 
de șase ani. în Senat grupul 
democraților a desemnat pe 
Russell Long (Louisiana) ca 
lider adjunct al grupului în 
locul rămas vacant ca urmare 
a alegerii lui Hubert Humph
rey în postul de vicepreședin
te al S.U.A. în unanimitate a 
fost reales senatorul Mike 
Mansfield (statul Montana) ca 
lider al grupului democrat în 
Senat.

Pregătiri in vederea 
alegerilor 

prezidențiale
CAIRO — In R.A.U. se des

fășoară în prezent pregătiri 
pentru campania electorală în 
vederea alegerilor preziden
țiale. La 26 martie ia sfîrșit 
actualul mandat al președin
telui Gamal Abdel Nasser. 
Termenul pentru înscrierea 
cetățenilor în listele electorale 
a luat sfîrșit lă 31 decembrie, 
în curînd va avea loc o șe
dință a parlamentului pentru 
desemnarea candidatului la 
președinție. Potrivit constitu
ției, președinte al R.A.U. poate 
fi ales un cetățean egiptean, 
născut din părinți egipteni, în 
vîrstă de peste 35 de ani. Con- 
didatul trebuie să fie propus 
de cel puțin o treime din nu
mărul deputaților, după care 
Adunarea Națională trece la 
vot. Dacă propunerea întru
nește majoritatea de două tre
imi din membrii adunării, este 
supusă unui plebiscit. In cazul 
cînd candidatul nu obține în 
adunare numărul necesar de 
voturi, se face o nouă propu
nere care, dacă întrunește ma
joritatea absolută, va fi supusă 
plebiscitului. Președinte al re
publicii va fi declarat acel 
candidat care obține majorita
tea absolută a voturilor celor 
care au participat la ple
biscit. Dacă nici un candidat 
nu întrunește această majori
tate, Adunarea Națională va 
prezenta o nouă propunere, 
după care urmează un nou 
plebiscit. Procedura se repetă 
pînă cînd se ajunge la un re
zultat. Președintele este ales 
pe o durată de șase ani.

-------•-------

ROMA. — în urma alegerii 
lui Giuseppe Saragat în func
ția de președinte al Republicii 
Italia, în locul pe care îl 
ocupa el pînă acum în Camera 
deputaților a fost ales Giu
seppe de Grazia, care la con
sultările politice de la 28 apri
lie 1963 a fost primul dintre 
candidații rămași nealeși pe 
lista Partidului social-demo
crat.

în prezent, de Grazia nu 
mai este membru al Partidu
lui social-democrat, din care a 
fost exclus ulterior. Cu toate 
acestea, potrivit procedurii, el 
trebuie să preia locul rămas 
liber în urma ieșirii lui Sara
gat din rîndul deputaților..

LAGOS. — Criza politică din 
Nigeria, care a intrat luni în cea 
de-a cincea zi, este încă departe 
de soluționare- Tratativele care 
au început între cele două prin
cipale grupări politice nigeriene, 
„Alianța națională" și „Marea 
alianță progresistă unită", au fost 
întrerupte în noaptea de dumi
nică spre luni fără să se fi putut 
realiza un acord. Conducătorii 
militari și magistrații încearcă să 
reconcilieze cele două grupări, 
precum și pe președintele repu
blicii, Azikiwe, și primul ministru, 
Tafawa Balewa. Dar eforturile 
lor nu au dat rezultate. „Marea 
alianță progresistă unită" cere 
constituirea unui guvern provi
zoriu compus din reprezentanți/ 
ai celor două grupări, care să or
ganizeze noi alegeri, în timp ce\ 
„Alianța națională nigeriana" sei 
pronunță pentru constituirea unui 
guvern de coaliție în sinul căruia, 
ar deține majoritatea, conform re
zultatelor ultimelor alegeri, con
testate de gruparea adversă.

PE SCURT

legăturilor de cola- 
dintre Uniunea na- 

a studenților din 
și Uniunea asocia

țiilor studenților din ~ ~ 
Romînă.

Atît. recitalul cît și 
tacolul de teatru au 
parte din programul 
de al X-lea Festival națio
nal de teatru studențesc 
din Marea Britanie.

La spectacolul cu piesa

R ,P.

spec- 
jăcut 
celui

lufiynge, care a avut loc 
sînătă dimineață, a par- 
ticat Al. Lăzăreanu, am- 
baidorul R. P. Romîne la 
Lolra. Succesul obținut 
detudenții noștri s-a o- 
gliiit în aplauzele furtu
nos și îndelungate, multe 
la ■enă deschisă, ale pu- 
blilui cît și aprecierile 
face de conducători ai 
Unnii studenților englezi, 
de -itici dramatici, de nu- 
meși spectatori.

Fold Hobson, cunoscut 
ome teatru, șeful secției 
de itică dramatică a săp- 
tănalului „Sunday Ti
me, a făcut aprecieri deo- 
sebde elogioase privind 
inUretarea, umorul și 
ver studenților romîni.

P.ența în Anglia a 
grului artistic al studen- 
țilaucureșteni este apre
ciata un pas important 
pe ea dezvoltării legătu- 
rilo de prietenie între 
unile ~ studențești din 
cel ouă țări și ca o con
trite la promovarea coo
per. studențești interna- 
țior.

Ciprioții au faptul

de a-și hotărî șiruri viitorul

Declarația președinții Makarios
NICOSIA — Președintele Ci

prului, Makarios, a declarat, po
trivit agenției Associated Press, că, 
în dorința de a evita un dezastru 
național, poporul cipriot s-a pro
nunțat la timp împotriva propu
nerii comune anglo-americane în 
vederea soluționării crizei ■ cipri
ote. El a amintit că această pro
punere viza în primul rînd sta
ționarea în Cipru a unor forțe 
N.A.T.O. și, ceea ce era și mai 
rău, în baza propunerii respec
tive se preconiza instituirea la 
Londra a unui comitet intergu- 
vernamental format din repre
zentanți britanici, greci și turci, 
care să coordoneze activitatea o- 
cestor forțe ale N.A.T.O.

Makarios a precizat că în pre
zent se continuă eforturile pen
tru găsirea unei soluții de con,-

proncceptabile pentru Cipru. 
Evo acordurile de la Londra 
Ș‘ Zi, președintele a decla
rat ele trebuie „să fie 
consite ca și inexistente" și 
că țnul sau „nu recunoaște 
gara sau alianțele decurgînd 
din e acorduri semnate sub 
coasere".

Intinuare, președintele Ci- 
prulutras atenția că guvernul 
său spinge orice soluții false, 
comfsuri sau planuri cu pri
vire itorul Ciprului pregătite 
de li. „Numai noi avem 
drenară nici o intervenție 
străhă hotărîm viitorul no- 
stru"recizat Makarios, adău- 
gîndțodată, că „sfîrșitul și 
scoțiit 'ripret sroasm—rmttrte 
nosis-ul" (unirea Ciprului 
Grecia .

E-
cu

Poziția Austriei față

Z nsiliul ministerialiarul „Frankfurter Allgt- 
maine" publică, sub sem
nătura lui Hanni Konitze, 

un articol consacrat poziției a:- 
tuale a Austriei față de proble
mele Asociației europene a libe
rului schimb — organizație eco
nomică din care face parte și Ai- 
stria — și stadiului actual al coi- 
vorbirilor privind asocierea At- 
striei la Piața comună.

Pînă la instituirea de către gi- 
vernul englez a taxei de 15 'a 
sută asupra importurilor, aparte
nența Austriei la A.E.L.S. a fcst 
destul de avantajoasă pentru ex
portul austriac, scrie ziarul. Re
stricțiile impuse de guvernul en
glez importului au declanșat însă 
un șoc în Austria. Susținătorii m- 
mînerii Austriei în A.E.L.S. re
cunosc acum că va fi greu de 
învins criza de încredere față de 
„mica zonă a liberului schimb" 
(A.E.L.S.).

In ce privește negocierile din
tre Austria și C.E.E., ziarul a- 
rată că nici Bruxelles-ul nu a ve
nit în întîmpinarea Austriei cu 
brațele deschise. După cum se

al 
i a acordat nici pînă în 

mandatul în vederea în-

'r.

c. 
știe, ?r 
C.E.E ■ 
prezent
ceperii unor tratative directe cu 
guvernul de la Viena. Ideea a- 
socierii Austriei la C.E.E., scrie 
ziarul, este moartă. Astăzi se află 
in discuție numai „un acord de 
un gen deosebit", menit să nu 
creeze un precedent ji să fie a- 
daptat situației specifice a Au
striei. După părerea ziarului, un 
asemenea acord ca prevedea, 
probabil, o soluție care se situ
ează între zona liberului schimb 
și uniunea vamclă După nu
meroase ocolișuri, Franța, R. F. 
Germană, Olanda ți Luxemburg 
sînt acum în mare măsură una
nime asupra faptului ci regle
mentarea relațiilor economice bt- 
tre C.E.E. și Austria ar fi posi
bilă doar printr-o soluție tip 
„zonă a liberului rri'.imb" care 
ar ocoli problema dificdi a regle
mentărilor politice speciale. Rea
lizarea unui asemenea acord ar 
lăsa Austriei mină liberă ți față 
de terțe țări, ceea ce este impor
tant pentru politica foifrrinU a 
Austriei.

Intensificarea ajutorului militar 
acordat de Anglia Federației MalayezeAniversarea 

proclamării 
independenței 

Birmaniei

Comentariul agenției U.P.L
ianuarie, recomandînd urgen
tarea tratativelor în vederea 
realizării unui asemenea acord. 
Potrivit acelorași surse, scrie 
U.P.I., există indicii tot mai 
numeroase că cel puțin unii 
dintre aliații interesați nu mai 
sînt entuziasmați de crearea 
acestei forțe, în timp ce alții 
par a o sprijini în întregime. 

După cît se pare au eșuat 
pînă și eforturile de a se găsi 
un loc convenabil pentru toți 
în vederea desfășurării lucră
rilor acestei conferințe. Este 
exclusă posibilitatea organiză
rii ei la Haga sau Roma, orașe 
propuse inițial, din cauza îm
potrivirii celor două țări ca în 
capitalele lor să se desfășoare 
tratative atît de controversate.

Diplomații studiază o îmbi
nare a planului britanic de 
creare a F.N.A. cu proiectul 
american de creare a forțelor 
nucleare multilaterale (F.N.M.). 
După Consiliul N.A.T.O. de la 
Paris, unde problema a fost 
discutată în cadrul unor între
vederi bilaterale, se pare că în 
concepția aliaților au interve
nit anumite îndoieli.

In prezent, scrie U.P.L, Ma
rea Britanie își modifică pro
priile sale propuneri pentru a 
le face mai acceptabile aliați
lor care se împotrivesc și aces
tui plan. Nu există însă indici 
că se vor realiza anumite lu
cruri concrete înainte ca pre
mierul Wilson să se consulte 
cu cancelarul Erhard la Bonn, 
în cadrul vizitei sale oficiale 
în R. F. Germană la 22 ianua
rie.

S-ar putea, subliniază U.P.I., 
ca Wilson să fie nevoit să se 
consulte din nou cu președin
tele Johnson la Washington, 
mai înainte de începerea ori
căror tratative în vederea 
creării forței nucleare atlanti
ce. Punctele de vedere expri
mate recent în capitalele eu
ropene, după conferința 
N.A.T.O. de la Paris, tind să 
reflecte faptul că sporesc în
doielile față de forța nucleară 
interaliată, realizată fie pe 
baza propunerilor britanice, 
fie pe baza celor americane.

LONDRA. — Surse diplo
matice din Londra, transmite 
agenția United Press Interna
tional, au confirmat că per
spectivele realizării unui acord 
privind propunerea britanică 
de creare a forțelor nucleare 
atlantice (F.N.A.) se estompea
ză rapid. După cum se știe, cu 
peste două săptămîni în urmă 
participanții la sesiunea de la 
Paris a Consiliului N.A.T.O. 
au căzut de acord ca tratati
vele oficiale, privind proiecta
ta forță nucleară interaliată, 
să înceapă la mijlocul lunii

Dean Rusk despre politica

externă americană
WASHINGTON. — în ca

drul unui interviu televizat, 
transmis duminică de rețeaua 
de televiziune N.B.C., secreta
rul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a făcut o trecere în re
vistă a politicii Statelor Uni
te față de unele din principa
lele probleme internaționale 
actuale. El a declarat că, du
pă părerea sa, începînd din a- 
nul 1961 „s-a înregistrat un 
progres constant pe calea unei 
păci mai sigure". „Cred — a 
continuat el — că a sporit în 
oarecare măsură speranța de 
a se putea găsi puncte de a- 
cord spre a se lichida prăpas
tia dintre cele două mari sis
teme ale lumii, dar mai rămîn 
încă multe lucruri de făcut. 
Putem păși în noul an cu în
credere și speranță cu condi
ția să înțelegem că mai sînt 
încă multe lucruri de făcut".

O parte a răspunsurilor au 
fost consacrate situației din 
Vietnamul de sud și Congo, 
regiuni ale lumii apreciate de 
secretarul de stat american 
drept „două dintre cele mai 
periculoase focare de tulbu
rări în lume". Referindu-se 
la situația din Vietnamul de 
sud, Rusk a lăsat pentru pri
ma oară să se înțeleagă posi-

bilitatea unei retrageri a tru
pelor americane din această 
țară în cadrul realizării unei 
reglementări politice a proble
mei vietnameze. Pentru a- 
ceasta el a formulat ca o con
diție încetarea pretinsei „pre
siuni" a vecinilor din nord ai 
Vietnamului de sud, ceea ce a 
făcut agenția ~ 
să------ •'—
de 
în 
un

' ^cunoscute ale politicii externe 
'americane, fără să-i aducă e- 
lemente cu adevărat noi". De 
altfel, el a respins ideea unei 
retrageri complete a Statelor 
Unite din Vietnamul de sud 
„în actualele circumstanțe".

Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu problema con
goleză, Rusk și-a exprimat 
speranța ca Consiliului 
Securitate și Organizația 
nității Africane vor găsi 
mijloc de reglementare a 
tuației din această țară.

Ministrul de externe ameri
can a declarat, pe de altă 
parte, că trupele americane 
vor continua să rămînă în 
Europa „atît timp cît va fi ne
cesar".

i France Presse 
aprecieze că „secretarul 
stat american s-a mărginit 
ansamblu să reamintească 
număr din principiile bine

de 
U- 
un 
si-

RANGOON. — Poporul bir- 
man a sărbătorit la 4 ianuarie 
cea de-a 17-a aniversare a 
proclamării independenței ță
rii. începerea festivităților a 
fost marcată duminică seara 
cu 17 salve de tun. Luni, di
mineața, 
podobită 
steaguri 
serbări 
s-au organizat expoziții etc. 
Festivitățile vor dura șapte 
zile.

în întreaga țară, îm- 
sărbătorește cu 

naționale, au început 
populare, întreceri,

Bolivia

NEW YORK. — Indonezia 
nu a prezentat încă o notifi
care scrisă privitoare la hotă- 
rîrea ei de a se retrage din 
O.N.U. Secretariatul O.N.U. a 
fost informat numai verbal 
despre această hotărîre. Se 
relevă însă că amînarea remi
terii unei notificări oficiale nu 
indică o modificare a poziției 
Indoneziei.

Pe de altă parte, guvernul 
Federației Malayeze a anunțat 
adoptarea unor măsuri excep
ționale în legătură cu hotărî- 
rea Indoneziei de a se retrage 
din O.N.U. și pentru cazul 
agravării conflictului dintre 
cele două țări. între alte mă
suri a fost anunțată intensifi
carea ajutorului militar acor-

dat de Anglia Federației Ma
layeze. Se anunță astfel că un 
prim detașament de parașu- 
tiști britanici a fost transpor
tat pe calea aerului din An
glia în Malayezia. Prin sosirea 
noilor unități engleze efectivul 
trupelor străine din Malayezia 
va spori la 7 000 de oameni. 
Portavionul britanic „Eagle", 
care s-a aflat în ultimele zile 
în portul african Mombasa, 
urmează să se îndrepte spre 
Singapore pentru a se alătura 
forțelor navale engleze stațio
nate în porturile malayeze.

După alegerile
din Guyana britanică

Noi (Icmluiri eu privire la complotul
recent descoperit

LA PAZ — Intr-un comu
nicat publicat duminică seara, 
ministrul de interne al Boli- 
viei, Oscar Quiroga Teran, a 
dat noi date în legătură cu 
complotul antiguvernamental 
al cărui plan a fost dejucat 
cu cîteva ore mai înainte de 
către forțele armate. El a spus 
că complotul pus la cale de 
poliția federală civilă a fost 
descoperit prin interceptarea 
unor mesaje cifrate care au 
fost descoperite asupra unei 
femei, Ana Parada, și a fostu
lui șef al jandarmilor, Saul 
Bercerra, care țineau legătura 
între complotiști atît din inte
riorul cît și din afara țării. 
Jandarmii trebuiau să înceapă 
rebeliunea sîmbătă seara, pre- 
textînd 
lui lor 
nară a 
poliție, 
din La

o reducere a efectivu- 
și o diminuare imagi- 
soldelor ofițerilor din 

Academia de poliție 
Paz avea sarcina de a

ocupa clădirea din Seguen- 
como din apropierea capitalei. 
Grupuri de civili trebuiau să 
se unească cu jandarmii, să 
cheme populația să se răscoale 
împotriva juntei militare și 
să ceară formarea unui gu
vern civil compus din fostul 
președinte Paz Estensoro și 
reprezentanți ai diverselor 
partide politice.

După descoperirea complo
tului, armata a ocupat toate 
secțiile de poliție din țară și 
din capitală.

Susținătorii juntei militare 
care se află la putere s-au în
trunit la Ministerul de Inter
ne. In comunicatul ministrului 
de interne, publicat după în
trunire, se avertizează funcțio
narii de stat că sînt pasibili de 
pedepse imediate, dacă ei apli
că planul de sabotare econo
mică stabilit de către fostul 
președinte, Paz Estensoro.

upă o criză guvernamen
tală care a durat o săp- 
tămînă, Guyana brita- 

are un nou guvern și un 
prim ministru, în persoa- 

fostului partid

nică 
nou 
na liderului 
de opoziție Congresul național 
al poporului, Forbes Burnham. 
Alegerile desfășurate la 7 de
cembrie în această colonie en
gleză, situată în regiunea 
Mării Caraibilor, sînt acum de 
domeniul trecutului. Dar pre
sa occidentală continuă să le 
acorde spațiu pentru unele 
comentarii în care sînt anali
zate atît țelurile urmărite 
prin această consultare elec
torală, cît și perspectivele de 
viitor ale Guyanei.

„Niciodată în istoria coloni
ală britanică — scrie săptă- 
mînalul londonez „NEW STA
TESMAN" — o consultare e- 
lectorală nu a fost atît de bi
ne regizată ca aceea din Gu
yana britanică. Singurul scop 
al sistemului reprezentării 
proporționale al lui Duncan 
Sandys (ministru pentru pro
blemele coloniilor în guvernul 
conservator englez n.r.) a fost 
îndepărtarea lui Cheddi Ja
gan și a Partidului Popular 
Progresist. Alegerile au lă-

sat problemele naționale ne
schimbate. Jagan a arătat în
că odată că se bucură de un 
sprijin mai mare decît orica
re alt lider. Un guvern puter
nic. care să poată face față 
necesității de unitate națională 
și dezvoltării economiei, nu se 
întrevede".

Răsfoind presa 
străină

Subliniind 
conservator 
cînd a stabilit organizarea a- 
legerilor pe baza sistemului 
reprezentării proporționale, a 
explicat aceasta prin necesita
tea de a sparge actualele 
grupări politice, constituite 
după principii rasiale, revista 
americană „NEWSWEEK" 
scrie : „Mai mult ca oricînd, 
cetățenii Guyanei britanice 
au votat după principii strict 
rasiale — indienii pentru Ja
gan și negrii pentru Burn-

că guvernul 
englez, atunci

ham. Rezultatul este un im
pas politic". Ceea ce este si
gur — arată revista — e hotă- 
rîrea Angliei de a refuza ce
rerile de independență, atît 
ale lui Jagan, cît și ale lui 
Burnham Săptămîna trecută, 
primul maistru Wilson a pro
mis preșeiintelui Johnson că 
Guyana ra rămîne o colonie".

„Pentru a instala pe Forbes 
Burnham în reședința sa ofi
cială — comentează revista 
franceză „V EXPRESS" — 
nu a trebuit mai mult decît 
un amendment la Constitu
ție. D-l Jigan, fostul * prim 
ministru, i refuzat să demisio
neze. Nicăeri nu era scris că 
conducătorii guvernului aces
tei colonii autonome trebuia 
să cedeze locul succesorului 
său. Oficii! colonial din Lon
dra a remdiat repede această 
lacună. Jajan a declarat ime
diat că aceta era ultimul act 
al unui coaplot care viza să-1 
elimine depe scena politică. 
După el, ctispirația a început 
atunci cin< guvernul britanic 
a impus modificarea legii 
electorale".

I. R.
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