
Experiența anului trecut-
imbold spre noi realizări

■
 educerea consumu

lui de metal a con
stituit în anul tre
cut una dintre prin
cipalele preocupări 
ale colectivului U- 
zinei de țevi din 

Roman, întreprinderea noastră 
fiind o mare consumatoare de 
metal, iar în prețul de cost al 
țevilor metalul deținînd o pon
dere însemnată.

La sfîrșitul anului, am con
statat că eforturile noastre în a- 
ceastă privință au dat rezultate 
bune. Astfel, prin reducerea nor
melor de consum, au fost eco
nomisite în 1964 peste 240 de 
tone țagle pentru țevi, 8 500 kg 
ferosiliciu, 5 600 kg feromangan, 
18,8 tone scule de laminare din 
oțel aliat și peste 36 tone ci
lindri de laminare din fontă și 
oțel.

Prin ce căi și mijloace s-au 
obținut aceste rezultate ? Fire
ște, ele sînt foarte multe, gă- 
sindu-se aproape la fiecare loc 
de muncă mijlocul cel mai potri
vit pentru a gospodări cît mai 
bine materia primă și în mod 
deosebit metalul. Mă voi referi 
însă numai la cîteva din acestea, 
cele mai importante.

Voi începe cu secția laminoare, 
principalul consumator de metal 
din fabrica noastră. In primul1 
rînd, colectivul acestei secții a 
manifestat maximum de grijă 
pentru ca materia primă intro
dusă în fabricație să fie cores
punzătoare din punct de vedere 
al calității și dimensiunilor. Un 
accent deosebit s-a pus pe orga
nizarea muncii în sectorul de pre
gătire a materialului, introdueîn- 
du-se în laminare numai țaglele 
care aveau lungimea corespun
zătoare.

Un lucru important de care 
au ținut seama laminoriștii a fost 
încălzirea materialului. înainte, 
țaglele erau încălzite simultan în

cuptoare. De la început și 
la terminarea laminării în- 

cuptoare, o 
erau încăl- 
altele înce-

două 
pînă 
tregii cantități din 
parte dintre țagle 
zite mai puțin, iar
peau să se răcească, astfel că o- 
perația nu se desfășura la o 
temperatură uniformă. In anul 
trecut s-a trecut la încălzirea al
ternativă. In ce constă aceasta ?
In timp ce un cuptor se des
carcă, celălalt este încărcat. In 
baza unui cal'cul, se stabilește 
precis cantitatea de țagle care 
trebuie încălzită în cuptor, astfel 
ca, în condițiile asigurării vite
zei optime de încălzire — deci o 
încălzire uniformă a metalului —

metalului sînt mulți: maistrul 
Teodor Popa, Vasil'e Tibichi, 
Constantin Cîmpeanu — iată nu
mai cîțiva dintre ei.

Dar rezultatele obținute de 
uzina noastră n-ar fi fost cele 
amintite dacă eforturile lamino- 
riștilor nu erau completate și de 
strădania muncitorilor din cele
lalte sectoare. Așa se face că ac
țiunea de reducere a consumului 
de metal1 nu s-a oprit la , lami
noare, ci a mers mai departe,, pe 
fluxul de fabricație al țevilor. Și 
aici se pot da iarăși multe 
exemple.

Strungarii de la mașinile, de re
tezat economisesc în mod con-

Metalul poate fi
mai bine gospodărit!
întreaga cantitate din celălalt 
cuptor să fie în acest timp la
minată. Asigurîndu-se o încăl
zire mai bună a metalului, iar o- 
perația de laminare fiind efec
tuată la temperatura prescrisă, 
se evită erorile de laminare prin 
reducerea la minimum a excen
tricității, se reduce cantitatea de 
metal pierdută prin șutaje (tăie
rea capetelor, care, în mod obiș
nuit, prezintă deformații — cu a- 
tît mai mari, cu cît metalul este 
mai rece).

Asemenea căi. ca și folosirea 
rațională a sculelor de laminare 
au constituit de fapt principa
lele mijloace prin care colectivul 
de aici a reușit să reducă consu
mul de metal, să scadă rebutu
rile sub cifra admisă. Muncitori 
destoinici, oameni care s-au o- 
cupat cu grijă de gospodărirea

stant mari cantități de metal. 
Cum ? Tehnic, calea pe care o 
folosesc ei este denumită metoda 
selectivă de retezare a țevilor. 
Metoda constă în reducerea Ia 
minimum a deșeurilor atunci 
cînd se prelucrează țeava, acea
sta însemnînd de fapt creșterea 
continuă a lungimii țevilor fa
bricate.

Mergînd în continuare pe 
fluxul tehnologic întîlnim ace
eași grijă de buni gospodari ai 
metalului și l'a filetorii de țevi. 
Aici, s-a statornicit în ultima 
vreme, ca metodă de lucru, file- 
tarea țevilor sortate pe grosimi de 
perete și pe grupuri de strun
guri de filetat. Reglîndu-se 
strungurile de filetat burlane de 
foraj l'a diametrul și grosimea de 
perete a țevii, pe lingă o substan
țială creștere a productivității

muncii, se obține un filet corect; 
Aceasta diminuează rebutul de 
prelucrare și duce Ia scăderea 
cazurilor de retezare a țevilor 
pentru o nouă filetare. Evita
rea rebutului în această fază a 
procesuiiii de fabricație are o 
mare importanță : refiletarea ar 
însemna, scăderea lungimii țevii 
cu 100—120 mm, deci o pier
dere de circa 4—6 kg la fiecare 
burlan de foraj.

In sfîrșit, trebuie arătate și re
zultatele pe care le obține colec
tivul secției prăjini grele de fo
raj. S-ar- părea că aci, aruhcînd o. 
privire superficială asupra proce
sului tehnologic, n-ai avea ce sa 
spui și mai ales ce să faci pen
tru a economisi metalul. Asta 
însă la prima vedere; așa cre
deau și unii oameni din secție 
pînă cînd, colectivul de aici, 
cercetînd mai cu luare aminte 
tehnologia, a găsit totuși o-sursă 
prin care se pot face și la pră
jini economii de metal. Pe scurt, 
este vorba de utilizarea capete
lor de prăjini grele pentru efec
tuarea probelor mecanice, în loc 
de folosirea în acest scop a 
unor butuci tăiați din prăjini 
bune. Procedeul este următorul: 
capătul prăjinei grele nu mai 
este retezat înainte ca aceasta să 
fie introdusă la tratament termic, 
decît atît, cit este necesar 'pen
tru a putea să se elimine neregu- 
laritățile provenite din laminare. 
Retezarea definitivă are i'oc după 
tratament, eșantionul rezultat din 
retezare fiind utilizat pentru 
confecționarea epruvetelor nece
sare efectuării probelor mecanice. 
Prin acest procedeu se asigură 
lungimea maximă a prăjinei grele 
și deci reducerea consumului de 
metal pe unitate de produs.

Rezultatele obținute precum și 
metodele folosite în scopul unei 
bune gospodăriri a metalului sînt 
o consecință a muncii politice 
desfășurate de organizațiile de 

r partid, comitetul sindicatului, or
ganizația U.T.M.

Demn de remarcat este faptul 
că înșiși membrii comitetului 
U.T.M. s-au situat în fruntea ac
țiunilor de gospodărire a metalu

lui. Voi da un singur exemplu. La 
turnătoria de oțel, inginerul Liviu 
Roman, membru în comitetul 
U.T.M., a studiat și întocmit îm-

M. AURESEI 
economist, Uzina de țevi

— Roman

(Continuare în pag. a Il-a)

Ijcinteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Tehnicienii Nicolae Toma și Victor Pușcașu .din secția aero- 
logie a Institutului meteorologic din Capitală în timpul lan

sării unei radiosonde pentru determinarea stării timpului 
Foto : AGERPRES

Secția de strunguri automate a Uzinei mecanice Sinaia. Tînă- 
rul reglor Cornel Popescu dovedește multă pricepere în re
glarea strungurilor automate pentru fabricarea pieselor la 

pompele de injecții
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în dezbaterea B
adunării 
generale 

U. T. M.

Contribuția 
tineretului 

la dezvoltarea 
cooperativei 

agricole 
de producție

Spartachiadă 
de iarnă

a tineretului

Foto: GH. CUCU

Schimbul de

Miercuri 6 ianuarie 1965

Ședința Comisiei Electorale Centrale
-> ->

pentru alegerea deputaților
in Marea Adunare Națională

In ziua de marți 5 ianuarie, 
Comisia Electorală Centrală 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională, s-a 
întrunit la Palatul Republicii, 
în ședință de lucru, sub pre
ședinția tovarășului acad. prof. 
Ilie Murgulescu, președintele 
comisiei.

Comisia Electorală Centrală 
a adoptat hotărîri în vederea 
îndeplinirii sarcinilor ce îi re
vin, potrivit legii nr. 9/1952 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională.

(Agerpres)

Continuă constituirea
birourilor comunale ale F.D.P.

în alte cinci regiuni — Ar
geș, Banat, Crișana, Dobrogea, 
Ploiești — s-a terminat con
stituirea birourilor comunale 
ale Frontului Democrației 
Populare. în acest fel, după 
constituirea în întreaga țară 
a consiliilor orășenești și raio
nale ale Frontului Democrați
ei Populare, în vederea alege

rilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare, s-a încheiat pînă în 
prezent în 12 regiuni și con
stituirea birourilor comunale 
ale F.D.P. Această acțiune se 
apropie de sfîrșit și în celelal
te regiuni.

(Agerpres)

Cetățenii propun — 
sfaturile populare realizează
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Amenajări 
în stațiuni 
de odihnă

Stațiunile halneo-climaterice și 
locurile de agrement turistic din 
întreaga Iară sini, in zilele aces
tea, gazde bune a mii de oameni 
ai muncii.

Amenajări de dală recentă, mo
bilierul nou, reparațiile la vile, 
rnoieta, aerosolii și dușurile sub- 
ac.vale introduse in arsenalul te
rapeutic ca și buna pregătire pro- 
Icsională a personalului medical, 
au tăcut din Vatra Dornei o sta
țiune mult căutată și în aceasta 
iarnă. O clădire nouă, destinată 
secției de electroterapie și reamc- 
najare a secției de hidrolerapie de 
ia băile Buziaș. reparațiile tăcute 
la vestitele izvoare ,,Hercule /“, 
,.Hercule 11“ și „Horia“ de la Bă
ile Herculane, unde pavilionul de 
băi a lost completat cu noi apara
te perfecționate, sînt cîteva din 
surprizele rezervate vizitatorilor.

Iar pentru cei care străbat Ța
ra Crișurilor, atrași de farmecul 
peșterilor și rezervațiilor naturale,
sau pentru cei ce doresc să ajun
gă la ,,Stlna de Vale“, s-au ame
najat drumuri noi ca de pildă 
cel din Valea Iadului, sau cel 
ce duce la peștera Meziad — s-a 
adus un plus de confort și de 
spafiu in cabanele Padiș, Vadu 
Crișului, Casaia și multe altele.

(Agerpres)
------ 9.------

A •mune
al șantierelor

■
 u sprijinul Di

recției învăță
mântului pro
fesional și teh
nic din Minis
terul Invăță- 
mîntului, re

dacția noastră a organizat 
o masă rotundă Ia care au 
participat tovarăși ingineri 
și profesori din conducerile 
a numeroase școli profesio
nale de construcții din ța
ră. Răspunzând întrebării 
„CARE ESTE CEA MAI 
BUNĂ EXPERIENȚĂ A 
ȘCOLII DVS. ÎN PREGĂ
TIREA VIITORILOR CON
STRUCTORI partici-
panții Ia această masă ro
tundă au vorbit despre me
todele interesante și eficace 
folosite, despre rezultatele 
obținute în instruirea teo
retică și practică, în edu
carea elevilor și au făcut, 
totodată, propuneri pentru 
îmbunătățirea pe mai de
parte a acestei activități. 
Două din răspunsuri au 
fost prezentate în numărul 
4 855 din 25 decembrie 
1964 al ziarului. Astăzi, 
publicăm în continuare alte 
răspunsuri, reînnoind in
vitația ca și alți tovarăși 
care se preocupă de pregă
tirea viitoarelor cadre de 
constructori să-și spună 
părerea în legătură cu a- 
ceste probleme.

Organizare temeinică
Elevii școlii noastre sînt re

partizați la practică pe multe 
din șantierele regiunii — la 
Lupeni, la Petrila, Brad, Zlat- 
na etc. Rezultatele cele mai 
bune le-au obținut elevii care-și 
fac practica în Alba Iu- 
lia. Și iată de ce. In raion 
au fost planificate un număr 
mare de construcții școlare. 
Două din aceste obiective — 
școlile de 8 ani din comunele 
Sîntimbru și Sard — au fost 
încredințate elevilor noștri. Am 
organizat aici două șantiere- 
școală. O construcție este a- 
proape terminată, la cealaltă, 
lucrările au ajuns la planșeu. 
Calitatea corespunde exigen
țelor. Elevii, organizați în e- 
chipe, sub conducerea maiș
trilor școlii și a profesorilor 
de tehnologie, execută toate 
lucrările. Organizarea acestor 
șantiere-școală dă posibilita
tea elevilor să vadă con
cret utilitatea muncii lor, 
le sporește interesul față de 
practică, le formează o atitu
dine plină de răspundere. Or
ganizați astfel în timpul prac
ticii, își însușesc în afara me
seriei și unele deprinderi or
ganizatorice, calități impor
tante pentru un viitor con
structor. Elevii repartizați în

cele două localități unde a- 
vem șantierele 'școală desfă
șoară o activitate bogată și în 
afara orelor de muncă. Ei sînt 
ajutați să-și organizeze timpul 
liber de către profesori, maiș
tri și educatorii care se află 
în permanență în mijlocul lor. 
Participă la manifestări cul- 
tural-artistice pe care ei în
șiși le pregătesc, organizează 
întreceri sportive. Uneori și 
formațiile artistice din cadrul 
școlii se deplasează pe aceste 
șantiere...

Cum e organizată practica 
elevilor din anul I ? Ei 
desfășoară această activi
tate în cadrul școlii, în atelie
re din an în an tot mai bine 
dotate. Organizată asemenea 
oricărei lecții, practica elevi
lor din anul I, este, firește, 
încununată de rezultate su
perioare. După părerea mea 
însă, se poate face mult mai 
mult pentru ca practica ele
vilor din anii I să fie în con
tinuare îmbunătățită. De pil
dă, trebuie să studiem posibi
litatea de a crea un cadru 
mai adecvat de practică, care 
să fie legat mai strîns de rea
litățile șantierelor. Pentru 
practica de lăcătușerie, pe 
care o efectuează elevii de la 
meseriile de instalatori, me-

ta aceste zale in Deltă
CONSTANȚA. — (de la co

respondentul nostru) :
Odată cu primele zile ale 

hoului. an, ștuficultbrii de la 
Trustul de amenajare și valo
rificare a stufului-Tulcea 
și-au intensificat eforturile in 
vederea îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor actualei cam
panii de recoltare — cea mai 
mare din cîte a cunos
cut pînă acum Delta Dunării.

Toate cele 37 coloane mecani
zate lucrează cu întreaga ca
pacitate a agregatelor, multe 
din .ele „avînd... asigurate două 
schimburi. In primele zile ale. 
noului an s-au recoltat 3 000 
tone stuf, în frunte fiind co
lectivele unităților Șontea și 
Rusca. Pînă ieri, au fost recol
tate 160 000 tone de stuf,.adică 
50 la sută din planul actualei 
campanii.

Peste 2 500 de propuneri fă
cute în anul care a trecut de 
către alegătorii din regiunea 
Iași au fost realizate de sfa
turile populare. La obținerea 
acestui rezultat, un rol im
portant l-au avut cetățenii 
care au participat activ la 
acțiunile inițiate de deputați. 
în urma propunerilor făcute 
de alegători, la Ulmi, Tansa, 
Domnița, Satu-Nou și în alte 
numeroase sate și comune ale 
regiunii au fost date în fo
losință peste 300 . săli de clgsă; 
la Bîrnova, Ciurea și in alte 
părți s-au ridicat noi cămine 
culturale; magazine sătești 
moderne s-au dat în folosință 
la Drînceni, Grumezoaia, Ră- 
ducăneni, la Boțești, Porcișeni, 
Gugești; un număr de 60 de 
sate au. fost electrificate.

De asemenea, au mai fost 
refăcute aproape 300 km de 
drumuri, s-au construit un 
mare număr de poduri, fîn- 
tîni, cișmele.

------a

O nouă stație 
de transformare

La Tg. Mureș a intrat recent 
în funcțiune o stație <Ie transfor
mare de 110 Kv, în scopul îm
bunătățirii alimentării cu energie 
electrică a orașului și a localită
ților din împrejurimi.

Prin intrarea în funcțiune a 
noului agregat, puterea instalată 
a stației existente se dublează.

(Agerpres)

Elevii anului I mecanici auto — Grupul școlar profesional „Steagul roșu“-Brașov—petrec multe ceasuri interesante in 
laboratorul de fizică Folo . N. STELORIAN

canici -etc, atelierul' este locul 
cel mai adecvat. In. cazul ele
vilor de la meseriile de con
strucții propriu-zise •— zidari, 
dulgheri, zugravi, vopsitori 
etc. — atelierul reprezintă un 
cadru nu îndeajuns de potri
vit. Poți oare construi un zid 
într-o cameră ? Cîte cărămizi 
poate pune fiecare din cei 15-20 
de elevi, dacă din cîteva rîn- 
duri ajungi la tavan ? De cîte 
ori poate da cu pensula un 
elev căruia i se pun la dis
poziție pentru zugrăvit cîțiva 
zeci de centimetri ? Cît inte
res poate manifesta elevul 
pentru o lucrare care, îndată 
ce va fi terminată,. va fi dărî- 
mată ? întrebărilor de mai 
sus li se pot adăuga și altele. 
După părerea mea, în cazul 
elevilor constructori, atelierul- 
școală trebuie să devină un 
șantier-școală. în acest fel, 
atunci cînd în anul II vor 
pleca pe șantiere, pentru o 
perioa’dă mai mare, elevii vor 
avea deprinderi formate. în 
parte, noi am și încercat acest 
lucru, antrenîndu-i pe elevii 
din anul I la unele lucrări de 
pe unele șantiere din oraș sau 
chiar din cadrul școlii (extin
deri de spațiu, reparații, zu
grăveli). Rezultatele au fost 
bune.

Prof. ION MUNTJEANU 
director-adjunct 

la Școala profesională 
de construcții Alba Iulia

Să îmbinăm
strîns pregătirea

teoretică și practică
Am să mă refer la o pro

blemă care cred că are o im
portanță deosebită în pregăti
rea viitorilor constructori. E 
vorba de continuarea acțiunii 
instructive a școlii și pe șan
tiere. Ne-a preocupat această 
problemă și consider că va 
trebui să ne preocupe într-o 
și mai mare măsură. Despre 
ce este vorba ?

Efectuîndu-și practica de
parte de școală, pe șantiere 
din diferite localități ale regi
unii, elevii se întorceau la 
școală cu multe lacune. Timp 
de o lună, două — cît durează 
practica — nu mai puneau 
mina pe carte și deseori, în 
cazul unor obiecte, profesorii 
erau nevoiți s-o ia de la capăt. 
In general elevii dovedesc lip
suri în însușirea a două disci
pline importante: limba ro- 
mînă și matematica. Matema
tica este disciplina cu care se 
întîlnesc și la tehnologie, și la

atelier, și la desen, iar însuși
rea limbii romîne le este abso
lut necesară pentru form,area 
lor multilaterală. Pentru a-i 
pune în situația de a continua 
pregătirea la aceste două ma
terii și în cadrul practicii — 
care reprezintă aproape două 
treimi din durata unui an de 
învățămînt — în anul trecut, 
în urma unor discuții purtate 
în cadrul comisiilor metodice, 
s-a făcut următoarea propu
nere : să încredințăm elevilor 
care pleacă pe șantier unele 
teme; la matematică — proble
me pe care să le rezolve în 
cursul practicii, iar la limba 
romînă —o succintă bibliogra
fie cu indicația cînd și ce anu
me trebuie să citească. Așa am 
făcut. La anumite etape, elevi
lor de pe fiecare șantier li s-a 
cerut să trimită la școală cîte 
o lucrare de control. Acestea 
au fost verificate de profeso
rul de matematică și, respec

tiv, de romînă și trimise îna
poi pe șantiere cu observații, 
cu aprecieri. La sfîrșitul anu
lui am făcut o analiză a rezul
tatelor acestei acțiuni. Ele s-au 
dovedit încurajatoare, fapt 
ilustrat și de răspunsurile pe 
care elevii le-au dat la lecții, 
la examene. Anul acesta 
ne-arn hotărît să continuăm 
și să îmbunătățim această ac
țiune. Așa, de pildă, pentru 
întocmirea problemelor de 
matematică — lucru pe care 
anul trecut îl făcuse doar pro
fesorul de matematică — am 
apelat acum la sprijinul pro
fesorilor de tehnologie, al in
ginerilor care lucrează pe 
șantiere. Aceste probleme sînt 
acum legate strîns de specifi
cul fiecărei meserii, ele inspi- 
rîndu-se direct din activitatea 
pe care elevii o desfășoară pe 
șantiere, din situațiile pe care 
ei le întîlnesc în mod frecvent 
în practica de producție. S-a 
realizat o gamă variată de 
probleme, pe meserii, care au 
fost difuzate elevilor pe șan
tiere. (Pe viitor, intenționăm 
să realizăm chiar o culegere 
de probleme, culegere care 
să fie folosită pentru preda
rea matematicii strîns legată 
de practică, și care să fie

Prof. PAN AIT MARIN 
director-adjunct al 

Grupului școlar profesional 
de construcții-,Sibiu 

(Continuare în pag. a II-a)



Biroul studențesc
de proiectări

mașini a

ste vorba, de fapt, 
de un cerc știin
țific studențesc, 
înființat în anul 
1961 pe lingă ca
tedra de tehnolo
gia construcției de 

Institutului politeh
nic’ din Brașov. Preocupările 
lui sînt similare cu ale birou- 

'' ihlor de proiectări din între
prinderi. De aici și actuala sa 
denumire.

Pentru a afla amănunte, 
ne-am adresat, mai întii, to
varășului asistent Tureac Ion, 
de la catedra de tehnologia 
construcției de mașini:

— Tovarășe asistent, cum 
își desfășoară activitatea acest 
original birou de proiectări ?

— După părerea autorilor 
inițiativei, partea referitoare 
la „proiectare" din cursurile 
pentru specialitățile „ștanțe" 
și „dispozitive" nu este nece
sară numai ca material didac
tic. S-a căutat atunci posibili
tatea ca proiectele studenților 
să poată fi realizate în pro
ducție. Studierea posibilități
lor și necesităților de proiec
tare ale unor întreprinderi, 
stabilirea unor legături strîn- 
se cu acestea, au dus la înfiin
țarea „Biroului studențesc de 
proiectări" pe lingă catedra 
de tehnologia construcției de 
mașini.

întreprinderile ne solicită, 
trimițîndu-ne desenele piese
lor ce le au de executat, pen
tru care este necesară proiec
tarea tehnologiei de fabricație 
a S.D.V.-urilor (scule, 
pozitive, verificatoare), 
studiem tema propusă, 
racteristicile piesei și posi
bilitatea proiectării ei de

către studenți și după. Ac
ceptare se încheie un fel de 
contract între institut și între
prinderea beneficiară. Noi ne 
angajăm să predăm în termen 
proiectele luate în lucru, iar 
întreprinderea să înlesnească 
studenților proiectanți docu
mentarea necesară.

Anul trecut am fosț solici
tați de 8 uzine și fabrici bra
șovene („Tractorul", „Hidro
mecanica", „Electro-Precizia" 
— Săcele și altele) pentru exe
cutarea unor S.D.V.-uri. Cele 
82 teme acceptate au fost re
partizate unui număr de 112 
dintre cei mai buni studenți

Întîlmre

a inițiativelor
studențești

PROGRAMUL
CARTEA

DE VIZITĂ

dis- 
Noi 
ca-

A CASEI
CULTURĂ

Stabilirea de relații diplomatic© 
la rang de ambasadă 

între R. P. Romînă și Liban

■ erile cultural-edu
cative sînt din cele 
mai atractive și mai 
interesante acțiuni 
organizate de comi
tetul orășenesc 
U.T.M. în colabora

re cu Casa orășenească de cultură 
din Cernavodă. La ele participă 
tineri din toate organizațiile 
U.T.M. din oraș. Participarea ma
sivă a tinerilor se datorează în 
primul rînd programelor variate 
care au loc_cu acest prilej. Comi
tetul orășenesc U.T.M., împreună 
cu conducerea casei de cultură, 
au stabilit un plan comun cu te
matica Și conținutul acestor seri 
și au întocmit un grafic săptămî- 
nal de desfășurare. Fiecare pro
gram se întocmește cu două săp
tămîni înainte, pentru ca tinerii 
să aibă timp să-l pregătească și 
la stabilirea lui se ține seama de 
mai multe criterii : asigurarea 
unui conținut educativ corespun
zător unei varietăți astfel îneît 
temele să nu se repete, se au îh 
vedere evenimentele interne și 
internaționale la ordinea zilei, 
posibilitățile locale existente 
plan cultural-artistic.

Uneori asemenea seri încep 
o expunere scurtă de 15—20 
minute. Iată cîteva teme care 
constituit subiectul lor : „Presti
giul R.P.R. peste hotare", „Cum 
we comportăm în viața de toate 
zilele", „Arta plastică contem
porană" etc. Expunerile sînt ți
nute de activiști de partid, de 
oameni de specialitate, juriști, 
profesori. Altă dată întreaga acți
une a fost axată pe tema „Ti
neri cu care ne mîndrim" și ea 
a cuprins portrete ale celor mai 
buni tineri din fabricile și insti
tuțiile noastre.

După primul punct din pro
gram urmează 20—30 de minute 
de dans, apoi un montaj literar- 
artistic, care, de obicei, susține 
tema respectivă, un concurs pen
tru afirmarea celor mai buni so
liști, un concurs „Cine știe, cîști- 
gă“ pe teme literare sau profe
sionale, sau o rubrică de curiozi
tăți „Știați că...“ ? în care se ve
rifică cunoștințele tinerilor sau 
sînt informați cu diferite desco
periri științifice. La aceste punc
te ale programului (altele de fie
care dată), își dau concursul so
liști vocali și instrumentiști din 
rîndul tinerilor, se verifică cunoș- 

. tințele teoretice și practice ale 
participanților, se folosesc diferi- 

’te materiale publicate în presă. 
9“Din nou dans, urmat de jocuri 

distractive. Deseori și dansurile 
âu o temă precisă. Tinerii pri
mesc cîte o etichetă în care sînt 
anunțați că vor reprezenta un 
anumit erou dintr-o carte, iar fe
tele eroina respectivă — și deci 
trebuie să se caute și să se gă
sească pentru a dansa. în acest 
caz fiecare trebuie să cunoască 
eroii cărții, să o fi citit.

Mai trebuie amintit că la pro
gramul acestor seri ale tineretu
lui au fost invitați să-și dea con
cursul deseori scriitori și poeți 
sau cercetători ai institutelor Aca
demiei R.P.R.

Iată, așadar, motivul pentru 
care în fiecare joi după-amjază 
spre Casa de cultură din Cerna
vodă se îndreaptă numeroși ti
neri care vin dinspre blocurile 
noi, construite în ultimii ani, din
spre fabrica de ciment, dinspre 
fabrica de șuruburi, de la I.U.T., 
din toate întreprinderile și insF:- 
tuțiile orașului.

GEORGE MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Dobrogea

ai anilor IV și V — curs de 
zi și VI — curs seral, ai Facul
tății de tehnologia construc
ției de mașini.

— Care sînt foloasele unei 
asemenea colaborări ?

— Știind că fac un proiect 
care va fi realizat în uzină, stu
denții muncesc cu mai multă 
răspundere, preocupați de gă
sirea celor mai bune soluții 
de proiectare. Pentru aceasta, 
ei studiază noutățile din spe
cialitate, căutînd să folosească 
ultimele progrese ale tehnicii. 
Sînt și alte foloase. Pentru ca 
proiectele să corespundă ne
cesităților și condițiilor reale 
de producție, studenții merg 
în uzină, studiază procesele 
tehnologice, caracteristicile 
mașinilor, folosesc experiența 
maiștrilor și inginerilor cu 
practică îndelungată. In acest 
fel, viitorul inginer se fami
liarizează atît cu munca de 
proiectare, cît și cu condițiile 
reale de lucru ale întreprin
derii ; perioada de „acomoda
re" de după absolvire va fi 
astfel mult mai scurtă. Un alt 
avantaj al acestui sistem de 
colaborare ar fi acela că, lu- 
crînd la proiect, studentul își 
însușește temeinic și cunoștin
țele predate la curs. In sfîrșit, 
trebuie spus că aceste legături 
eliberează întreprinderile de 
un volum apreciabil de mun
că de proiectare (4 000 ore). Pe 
de altă parte, soluțiile propu
se țin seama de dezvoltarea 
impetuoasă a tehnicii. Aplica
rea lor poate aduce mari eco
nomii, sporind productivitatea 
muncii în condițiile unei mă
riri considerabile a volumului 
producției. (Există premiza ex
tinderii sistemului și la disci-

plina „scule" la un proiect 
lucrînd însă 3—4 studenți).

— Ne-ați putea da cîteva 
exemple in acest sens ?

— Desigur. Numeroase din 
proiectele de ștanțe pe care le 
lucrăm pentru Uzina „Electro- 
Precizia" vin cu soluții de va
loare. In prezent, aceste ștan
țe, uzina le are proiectate 
pentru o producție mică. So
luțiile date de studenți se 
axează pe variante noi, în pas 
cu tehnica nouă, ținînd seama 
de faptul că în viitor volumul 
producției acestei uzine s-ar 
putea dubla sau tripla.

Astfel, studentul Ciuc An
ton, avînd de proiectat o ștan- 
ță succesivă pentru decupat și 
îndoit, a proiectat o ștanță 
care execută consecutiv „de- 
cupare-perforare" și „îndoire". 
In tehnologia actuală aceste 
operații se execută la două 
locuri de muncă, în cea pro
pusă — la unul singur.

La fel de interesantă este 
soluția găsită de Haller Horst, 
din anul IV, care, proiectînd 
o ștanță simultană pentru 
decupat, perforat și îndoit, 
propune o tehnologie care să 
folosească o singură mașină 
(deci numai un om și numai 
un dispozitiv de lucru) în loc 
de două.

O soluție foarte bine gîn- 
dită a prezentat Boldeanu 
Victor, din anul IV, care a 
proiectat o ștanță care execu
tă simultan „decuparea"-„per- 
forarea", „profilarea" și „în
doirea" la o singură cursă a 
mașinii (în loc de două pos
turi de lucru preconizează 
unul singur, calitatea îmbu- 
nătățindu-se).

Am solicitat și părerea teh- 
nologului-șef' ' 
tro-Precizia", 
Petru :

—- Socotiți folositoare cola
borarea serviciului de proiec
tări al uzinei cu 
proiectanți, avînd 
rezultatele de pînă

al Uzinei „Elec- 
tovarășul Pop

studenții- 
în vedere 
acum ?

executate— Da. Proiectele 
au fost bune, cu soluții intere
sante și, ceea ce este mai im
portant, realizabile. Unele din 
ele se execută deja în produc
ție, altele vor intra curînd în 
lucru. Studenții vin des în 
uzină, se sfătuiesc cu ingine
rii noștri și, după cîte știm 
din spusele lor, și proiectele 
actuale, încă nerecepționate, 
satisfac exigențele noastre. 
Mulțumim cu acest prilej in
stitutului pentru ajutorul a- 
cordat în rezolvarea unor pro
bleme de proiectare ale uzinei 
noastre și ne exprimăm do
rința ca această colaborare să 
se extindă și 
mecanizării, al utilajelor de 
aer comprimat și hidraulice. 
O dorință asemănătoare ar a- 
vea serviciul nostru „cons- 
tructor-șef" în legătură cu 
realizarea unei colaborări si
milare între acesta și catedra 
de electrotehnică.

ION TRONAC

în domeniul

în dorința 
cooperarea ! 
Populară Romînă 
guvernele celor două țări au

de a dezvolta 
între Republica 

și Liban,* « e

voluntari

BĂIAT I. MARIN

hotărît să stabilească relații 
diplomatice la rang de amba
sadă.
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o Clubul 
ne așteaptă

La sfîrșitul anului trecut a 
fost dat în folosința muncito
rilor de la Gura-Barza un 
nou club. Construcție moder
nă cu sală de cinematograf cu 
600 de locuri, bibliotecă înzes
trată cu peste 18 000 volume, 
sală pentru repetițiile forma
țiilor artistice de amatori, sa
lă cu mese de șah, tenis de 
masă etc. Acestea permit pe
trecerea timpului liber în 
mod cit mai plăcut.

terile de la Comarnic și Popovăț, 
pitoreștii stejari de la Săvîrșin, 
Lipova, Soca-Banloc și Duboz, 
punctele fosiliere Rădmănești, So- 
ceni, Svinița atrag un număr 
mare de vizitatori.

Pereții expoziției sînt împodo
biți cu sute de fotografii înfăți- 
șind ghețarul de la Scărișoara, 
cascada albă etc.

O altă expoziție interesantă, 
„Vernisajul de iarnă al elevilor 
Școlii de artă plastică din locali
tate", a fost deschisă recent la 
Galeriile fondului plastic- 
expuse tablouri pictate în 
realizate de elevii ultimului 
printre care: linograoura
coasă" (Tiberiu Călina), basore
lieful „Recolta cînepei" (Traian 
Baia), „Constructorii" (Anton 
Militz) etc.

LADISLAU DUNAJECZ 
profesor

Sînt 
idei, 

an,
„La

SPORT•SPORT
9 Campionatul re

publican de volei pro
gramează sîmbătă, de 
la ora 17,30, în sala 
Dinamo, meciurile : 
C.P.B. — Știința 
București (feminin) și 
Steaua — Progresul 
(masculin).

Duminică, de la ora

9, în sala Floreasca au 
loc partidele : Metalul 
— Rapid (feminin); 
Dinamo — Partizanul 
Roșu Brașov (feminin); 
Rapid — Minerul Bi
hor Oradea (mascu
lini.

9 Concursul inter
national de schi de la 
Adelboden a progra
mat a doua probă de 
slalom uriaș. De data 
aceasta, victoria a re
venit francezului Leo 
Lacroix, cronometrat 
în 1'54“42/100, Italia
nul fvo Mahlknecht 
s-a clasat pe locul doi, 
cu 1'55“26/100, urmat 
de Willi Favre (Elve
ția) — 1'55“60/100.
Jean Claude Killy 
(Franța) a ocupat lo
cul 4, cu l'56“53/100. 
In primul slalom uriaș, 
victoria revenise el
vețianului Edmund 
Bruggman.

9 In campionatul ti
mona! masculin de șah 
s-au reluat partidele 
întrerupte din rundele 
anterioare. In timp ce 
liderul clasamentului 
Korcinoi a înregistrat 
o nouă victorie, ciun
gind partida cu Aver-

bach, celălalt preten
dent la primul loc, 
marele maestru Bron
stein, după ce l-a în
vins pe Suetin, a tre
buit să cedeze la mu
tarea 57 partida sa 
cu Stein, suferind ast
fel prima înfrîngere 
din campionat. Alte 
rezultate: Osnos — 
Bakulin 1—0; Osnos — 
Liavdansk 1—6; Lein 
— . Liavdansk 1—0; 
Averbach — Saharov 
1—0; Samkovici — 
Bannik 1—0. Partida 
Holmov — Stein s-a

încheiat remiză. După 
6 runde, în clasament 
conduce Korcinoi cu 
5,5 puncte, urmat de 
Bronstein, și Lein ca 
cite 4,5 puncte fiecare.

te formația U.S. lvry 
(Franla), care nu poa
te iace deplasarea, 
deoarece in perioada

campionatul
respectivă 
gajală in 
tării.

doi al cam- 
de hochei 

al orașului 
la

e Turul 
pionatului 
pe gheață 
București începe 
S ianuarie pe patinoa
rul artificial din par
cul „23 August". In 
prima zi, se vor des
fășura următoarele 
meciuri : Dinamo — 
Constructorul (ora 17) 
și Știin(a — Olimpia 
(ora 19). Steaua are 
zl liberă.

In clasament condu
ce Steaua, urmată de 
Dinamo, Știința, Con
structorul și Olimpia.9 La Essen s-au In- 

tîlnit intr-o partidă a- 
miaală reprezentativele 
masculine de volei ale 
R. F. Germane și Olan
dei. După o partidă ' nj ' echipele 
disputată, voleibaliștii 
olandezi au repurtat 
victoria cu scor 
3—1 (15—10;

15—9).

9 După cum s-a mai i 
anunțat, în-zilele ’ de 
15, 16 și 17 ianuarie 
se ya. desfășura la 
Madrid un turneu in
ternațional masculin 
de handbal, cu parti
ciparea echipelor Di
namo București, Du
bla Praga, Atletico 
Madrid și Sabadell- 
Madrid. Această din 
urmă echipă înlocuieș-

• La 9 ianuarie, pe 
stadionul „Colombes" 
din Paris se vor întîl- 

de rugbi

și Sco-ale Fran/ei
ției. Din echipa fran
ceză vor face parte, 
printre alții, cunoscu
ta internaționali De- 
dieu, G. Boniface, 
Crauste, Lira, Bere)- 
noi, Herrero etc.

(Agerpres)

Noi construcții în orașul Focșani Foto : AGERPRES

URMĂRI DIN PAQINA I

Experiența anului

trecut - imbold

spre noi realizări

preună cu un colectiv din secție 
o nouă tehnologie de elaborare a 
oțelurilor pentru sculele de lami
nare. Prin eliminarea din compo
ziția oțelului a unor elemente rle 
aliere deficitare și prin reduce
rea Ia jumătate a conținutului de 
nichel au reușit să obțină un oțel 
de calitate, care se comportă 
bine în exploatare. Economia de 
metale scumpe se ridică la a- 
proape 5 000 de lei pe fiecare 
tonă de oțel pentru scule de i'a- 
minăre.

Conducerea uzinei, apreciind

acest fapt, a hotărît ca, pe lin
gă măsurile preconizate — de- 
falcarea normelor de consum pe 
faze ale procesului tehnologic în 
fiecare secție, organizarea unei 
evidențe operative și permanente 
a consumurilor etc. — noua 
tehnologie să fie extinsă în acest 
an încă din primele săptămîni și 
îa oțelurile folosite pentru execu
tarea altor tipuri de scule.

Realizările din anul care a tre
cut ne bucură. Noi le apreciem 
însă cu atît mai mult cu cit ele 
constituie garanția unor preocu
pări și mai intense în acest în
ceput de an pentru ca fiecare 
bucată de metal să fie gospodă
rită cu chibzuință de către întreg 
colectivul uzinei noastre. Noul 
an, în care am pășit, găsește co
lectivul uzinei noastre hotărît 
să-și intensifice eforturile pentru 
a realiza numai produse de cali
tate, în condițiile unei gospodă
riri cu grijă a metalului.

Să îmbinăm strîns

pregătirea teoretică

și practică
multiplicată și dată elevilor 
chiar la plecarea în practică). 
Am stabilit termene eșalonate 
în timp pentru predarea, la 
școală a lucrărilor de control.

Pentru rezolvarea proble
melor, la îndrumarea comite- 

. tului U.T.M., elevii cei mai 
buni au antrenat în jurul lor 
pe toți elevii din același loc 
de practică inițiind discuții, 
consultări reciproce, confrun
tarea soluțiilor. De asemenea, 
cu prilejul vizitelor pe care 
profesorii de specialitate le 
efectuează periodic la șantie
rele unde sînt repartizați ele
vii, sc organizează consultații 
pentru lămurirea unor pro-

bleme mai dificile. In unele 
locuri, deocamdată destul de 
puține, asemenea consultații 
au acordat chiar tovarășii in
gineri și maiștri de pe șan
tiere. Roadele sînt cele aștep
tate. Nu s-a realizat doar o- 
biectivul urmărit inițial — a- 
cela de a-i determina pe elevi 
să nu „uite" cartea în timpul 
practicii — ci mult mai mult: 
o îmbinare mai strînsă a teo
riei cu practica, o participare 
mai activă a elevilor la pro
cesul de producție, dat fiind 
faptul că rezolvarea proble
melor le cerea tocmai urmă
rirea atentă a diverselor as
pecte ale activității în șantier. 
Sînt convins că această acți
une va da în viitor rezultate 
și mai bune, că ea ne va aju
ta să lichidăm într-o foarte 
mare măsură diferențele care 
existau pînă acum, intre nive
lul pregătirii elevilor în mo
mentul plecării pe șantier și 
cel din momentul revenirii 
lor în școală.

in cadrul Întreprinderii pen
tru raționalizarea și moder
nizarea aparatajului electric 
se cercetează și se execută 
o serie de aparate de înaltă 
precizie care sînt folosite in 
sistemul energetic național, 
pentru raționalizări și mo
dernizări. In fotografie : se 
fac ultimele probe de punere 
în funcțiune a calculatoru
lui analogic construit în în

tregime la I.R.M.E.
Foto: AGERPRES

A apărut:
„Lexiconul tehnic romîn"

Vol. XV

Un nou volum din „Lexico
nul tehnic romîn", al XV-lea, 
a văzut în aceste zile lumina 
tiparului, în Editura tehnică. 
Volumul cuprinde cuvinte care 
încep cu literele R și S. In 
cursul anului 1965 vor apare 
ultimele două volume din a- 
ceastă amplă lucrare începută 
în 1957.

Întocmit prin grija Consi
liului național al inginerilor și 
tehnicienilor, de un larg colec
tiv condus de acad. Remus 
Răduleț, „Lexiconul tehnic 
român" prezintă, în circa 13 000 
pagini, peste 70 000 termeni și 
aproximativ 17 000 desene. 
Termenii incluși, folosiți frec
vent în producție și în cerce
tarea științifică, se referă la 
descrierea mașinilor, aparate
lor, instalațiilor, operațiilor, 
îndeletnicirilor, fenomenelor 
etc.

Actualul Lexicon este mult 
mai amplu decît acela publi
cat între 1949—1956 și care a 
constituit prima lucrare de 
acest fel apărută în limba ro
mînă. (Agerpres)

Expoziții 
la Timișoara
Nuțneroși locuitori ai. orașului 

Timișoara și din apropierea sa 
vizitează în aceste zile expoziția 
„Ocrotirea naturii". Atrag în 
mod deosebit atenția păsările 
împăiate: acvila imperială și 
acvila de stincă, stircul alb mic 
și cel galben, colecția multicoloră 
de fluturi, ca și ierbarele aparți- 
nînd Comisiei pentru ocrotirea 
monumentelor naturii, Muzeului 
botanic al Universității din Clui 
și Facultății de silvicultură din 
Brașov.

Sint studiate cu viu interes 
machetele vulcanilor noroioși de 
la Pîclele Mari și Pîclele Mici.

Una dintre sugestivele hărți 
ale expoziției înfățișează fauna 
ocrotită : capra neagră, rîsul, ac
vila, pajura, zăganul, vulturul băr
bos, cocoșul de munte și cocoșul 
de mesteacăn, pelicanul etc. Al
te hărți prezintă Parcul național 
al Retezatului și noul proiect al 
Parcului național din Munții A- 
puseni. Imaginile celor 16 rezer
vații naturale botanice și ornito
logice bănățene, cuprinzînd peș-

Echioa de teatru 
în deplasare

într-una din serile trecute, 
echipa de teatru a Căminului 
cultural din comuna Slăvești, 
raionul Horez, s-a deplasat în 
comuna Berbești, unde a pre
zentat piesa „Domnișoara 
Nastasia" de George Mihail 
Zamfirescu.

Rolul Nastasiei a fost inter
pretat de Veronica P. Cumpă- 
nășoiu, dovedind multă înțe
legere a personajului.

Celelalte roluri s-au bucu
rat, de asemenea, de o bună 
interpretare a artiștilor ama
tori C. Petrescu, D. Deaconu, 
Victoria Nicolin, Elisabeta Mi- 
tu, Elena Zamfir ș.a.

După spectacol, au urmat 
discuții privind jocul de sce
nă, interpretarea.

GHEORGHE BOBEI 
profesor

Dibutoxul - un
La stropitul pomilor, lucrare 

în plină desfășurare în aceste zi
le, în livezi s»a extins folosirea 
unui nou preparat al industriei 
noastre chimice — Dibutoxul. 
Acest produs, realizat în urma 
cercetărilor Secției de protecția 
plantelor a I C.C.A. și a Secției 
de agrochimie a ICECHIM, a în
locuit produsele importate. în 
afară de proprietăți insecticide,

nou preparat
noul preparat are și proprietăți 
de ierbicid total.

Aprovizionate din vreme cu 
acest produs, unitățile agricole 
socialiste au executat pînă în 
prezent lucrările de stropire la 
peste 10 milioane pomi.

Lucrările sînt efectuate de
tre brigăzile S.M.T. de protecția 
plantelor.

că-

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
ȘEFUL : rulează la Sala Palatu

lui R. P. Romîne — seria de bile
te 1 283, (orele 19,30), Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). CALABOUCH : ru
lează la Luceafărul (9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Festival 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 20). CAN-CAN (film pentru 
ecran panoramic) : rulează la Pa- 

------ 18,30;
INFI- 
(9,15; 
Melo- 
18,45; 
16,30; 

PO-

tria (9,30; 12,30; 15,30;
21,15). LA PATRU PAȘI DE 
NIT : rulează la Republica 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
dia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
21), Modern (9,45; 12; 14,15-, 
18,45; 21). O ZÎNĂ CA-N 
VEȘTI : rulează la Carpați (10; 12; 
14; 16). ÎNTÎLNIRE CU SPIONUL: 
rulează la București (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Feroviar 
(9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Aurora (9,30; 11,45;
18,30; 20,15). CLIMATE 
scop). : rulează la Victoria 
12,30; ------ "
(9,45; 12,30; 15,15; 18; 21). HAM
LET (cinemascop) : 
Central 
19.30), 
21)? "

14; 16,15;
(cinema- 

(9,45; 
15,15; 18; 20,45), Bucegi

rulează la 
(10; 13,15; 16,30;
Rahova (15; 18;

SĂLBATICII DE PE RÎUL 
MORȚII (cinemascop) : rulează la 
Lumina' (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). SEDUSĂ ȘI ABAN
DONATĂ : rulează la Union (15,30; 
18; 20,30), Buzești (10,30; 15,30;
18; 20,30). DOUĂ POVESTIRI — 
GRANGURELUL CEL SFIOS — O- 
MUL DE ZĂPADĂ — CĂCIULITĂ 
CU CIUC ROȘU — SUPĂRARE : 
rulează la Doina (orele 10 dimi
neața). UMBRELELE DIN CHER
BOURG : rulează la Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). POVEȘTI 
DE PRIMĂVARĂ — CHITARA ȘI 
CLAXONUL — O STRÎNGERE DE 
MÎNĂ PESTE BALTICA — GOBLE
NURILE DIN BRATISLAVA — 
SPORT NR. 6 — MONUMENTE
LE ROMEI ANTICE ÎN BULGA
RIA : rulează la Timpuri Noi (10- 
21 în continuare). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI : rulează la Giulești (10; 
12,15; 15,30; 17,45; 20), Flamura
(9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45).
ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE (cine
mascop) : rulează la Înfrățirea în
tre popoare (10; 15,30; 17,45; 20). 
TEAMA : rulează la Cultural (16; 
18,15; 20,30). CARTOUCHE (cine
mascop) : rulează la Dacia (9,30;

12,15; 15; 17,45; 20,30). POVESTE 
DE PE DON ; rulează la Cringași 
(16; 18; 20). GHINIONISTUL : ru
lează la Unirea (16; 18,15; 20,30),

Lira (15; 17; 19; 21). JUDECĂTO
RUL DE MINORI : rulează la To
mis (9,30; 11,45; 14; 16,15;. 18,30;
20.45) , Floreasca (15,45; 18,15;
20.45) . DOI ÎN STEPĂ : rulează Ia 
Flacăra (16; 18; 20). CASA 
TERMINATA : rulează la 
(16; 18,15; 20,30), Popular

18,15; 20,30). VESELIE LA ACA
PULCO : rulează la Miorița (9,15i 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21). MĂ
RIA : rulează la
20.30) , Ferentari 
ÎNCURCĂTURĂ 
rulează la Arta
COMOARA DIN VADUL VECHI : 
rulează la Moșilor
20.30) . EXISTA UN
FLĂCĂU : rulează la 
18,15; 20,30), Pacea 
20,15). ZIUA FERICIRII 
scop) : rulează la Viitorul 
18,15; 20,30). 30 DE ANI DE VE
SELIE : rulează la Colentina (15; 
17; 19; 21), Cotroceni (15; 16; 19; 
21). ROȘU ȘI NEGRU (ambele se
rii) : rulează la Volga (9,30; 13;
16,30; 20). HAINE APROAPE NOI: 
rulează la Progresul (15,30; 18;
20,15). IVAJLO : rulează la Dru
mul Sării (15,30; 17,45; 20).

Munca (16; 18,15; 
(16; 18; 20). 
BLESTEMATĂ ;

(15; 17,45; 20,30).

(15,30; 18;
ASEMENEA 
Cosmos (16; 
(15,45; 18:

(cinema- 
(16;

NE-
Vitan

In orășelul copiilor din Piața Palatului

Din activitatea Bibliotecii Centrale
Universitare din București

Biblioteca Centrală Universi
tară din București desfășoară o 
bogată activitate de informare 
științifică a cititorilor din țară și 
de peste hotare. In decursul a- 
nului 1964, cadre didactice, cer
cetători și studenți bucureșteni 
sau din alte centre universitare 
au solicitat informații bibliogra
fice necesare la elaborarea de 
cursuri și manuale, realizarea de 
comunicări științifice și întocmi
rea lucrărilor pentru examenul 
de stat. In acest scop, au fost 
alcătuite studiile „Contribuții la 
dezvoltarea învățământului și ști-

ințelor pedagogice în universita
tea bucureșteană între anii 
1918—1948“, „Ideile politice ale 
Școlii ardelene", „Educația în 
colectiv, prin colectiv și pentru 
colectiv în opera lui Makarenko", 
„Criza democrației burgheze în 
etapa actuală", 
depresiunii „Trei Scaune'

Recent, cadre 
învătămîntul superior de 
hotare, au cerut întocmirea de 
bibliografii de care au nevoie în 
activitatea lor profesională și ști-

„Biogeografia 
i“ etc. 

didactice din 
peste

ințifică. Astfel, o profesoară de 
la Seminarul de slavistică din 
Miinchen a solicitat informații 
despre rolul haiducilor în istoria 
țării noastre, un profesor de la 
catedra de limba romînă a Uni
versității din Roma — noutăți în 
legătură cu ortografia romînea- 
scă, un profesor cehoslovac s-a 
interesat de vechi cărți româ
nești de astronomie, un profesor 
din R. D. Germană a cerut a- 
mănunte cu privire la descope
ririle arheologice din 1959 de la 
Mangalia etc.

(Agerpres)



■W
articiparea tinerilor la 
muncă în cadrul coopera
tivei agricole de producție, 
grija acestora față de cali
tatea lucrărilor pe care le 
execută, atitudinea lor față 
de avutul obștesc sînt pro

bleme care, de regulă, au constituit o- 
biectul dezbaterilor în adunările gene
rale ale organizației U.T.M. din coope
rativa agricolă de producție din comu
na Slobozia Mîndra, regiunea Bucu
rești. O asemenea analiză este cu atît 
mai binevenită acum, la început de 
an nou, cînd se face bilanțul muncii 
desfășurate de-a lungul a 12 luni și se 
trasează jaloanele pentru o perioadă 
viitoare, la fel de intensă. Este tocmai 
ceea ce au făcut recent tinerii din co
muna Slobozia-Mîndra în ultima lor
adunare generală. Ca de obicei, și a- 
cum au participat la adunare, ca invi
tați, oameni mai vîrstnici, președinte
le, brigadierii, aceia care nu o dată 
i-au ajutat de-a lungul întregii lor ac
tivități. S-au făcut calcule, s-a vorbit 
cu argumente care au reușit să dea o 
imagine concludentă a muncii fiecă
ruia. Din dezbaterile acestei adunări se 
desprind rîndurile care urmează.

„ȘTIJI VOI 
CE ÎNSEAMNĂ
POGONARI ?“

Vorbește un om cu părul nins de vre
me. Vocea lui puternică dar caldă în
văluie sala. Tinerii ascultă cu atenție 
vorbele lui Ion Dachin.

— ...Ați văzut placa de marmură 
din fața căminului cultural! Acolo un
de voi întindeți adesea hora a fost o- 
morît de boieri, odată cu mulți alții, ta
tăl meu, Stănică Dachin, în 1907. Era 
unul din participanții la răscoala care 
a zguduit atunci satul. Am rămas șa
se copii pe drumuri. Ne-a crescut un 
unchi care avea și el trei băieți. Am 
dus-o tare greu. Mai bine de 20 de ani 
am fost pogonari la boierul Gîldov. 
Știți voi ce înseamnă pogonari ?

Pogonar era omul cel mai bătut de 
soartă. Cu boii boierului, el trebuia să 
are pe moșie 20 de pogoane. Abia după 
aceea pogonarul ara și fășiaara lui. Așa 
era atunci...

Tinerii sînt ochi și urechi. Unii cu
nosc dintr-o carte de școală povestirea 
„Trei generații". E vorba acolo despre 
familia Dachinilor. Stănică Dachin a 
căzut răpus în 1907. Al doilea este po
vestitorul de acum. Cei din generația 
a treia sînt fiii lui Ion Dachin. Cartea 
însă nu amintește și despre generațiile 
a patra și a cincea. Sînt nepoții și stră
nepoții celui care vorbește. Unul din
tre ei e în sală. Emil Dachin, conduc
tor de atelaje în cooperativă.

— Voi, reia firul povestitorul, aveți 
acum alte condiții. Să vă iubiți gospo
dăria ca pe lumina ochilor. Să-i sporiți 
mereu averea, să munciți acest pămînt 
cît mai bine. Eu, la vîrsta mea, îmi voi 
da toate puterile pe care le am, pentru 
înflorirea ei. încă o dată vă spun : iu- 
biți-o, fiți fiii ei de nădejde ! Creșteți 
voinici și frumoși odată cu ea. Să trăiți 
și vă mulțumesc din inimă pentru in
vitație.

MUNCIM
MAI BINE, 

TRĂIM MA! BINE
Din cuvintele tovarășului Gheorghe 

Udma, președintele cooperativei agri
cole de producție, se conturează ta
blouri semnificative.

— Tot satul e astăzi ca o floare. S-a 
înfrumusețat din toate punctele de ve
dere odată cu consolidarea cooperativei 
agricole de producție, cu dezvoltarea a- 
verii noastre obștești. Avem sectoare 
de producție puternice : grîul, porum
bul, orezul, culturile tehnice ne aduc în 
fiecare an milioane de lei. Am obținut, 
în anul 1964, peste 3 400 kg porumb 
boabe la hectar, 5 006 kg orez, aproape 
2 000 kg grîu. Avem un sector zooteh
nic cu mii de animale și păsări, sector 
vitipomicol, legumicol. Toate s-au făcut 
prin munca noastră, a tuturora. Voi, 
generația tînără, ați pus umărul cu nă
dejde la înfăptuirea lor. Conducerea 
cooperativei noastre, organizația de 
partid apreciază mult contribuția voas
tră. Să munciți și de acum încolo la fel 
de bine, cu mai multă rîvnă. Stă în pu
terea noastră să ridicăm producțiile în 
toate sectoarele. Cu cît crește averea 
obștească, cu atît traiul nostru va fi 
mai frumos.

Se vorbește mai departe despre cele 
aproape opt milioane de lei fond de 
bază, despre valoarea zilei-muncă, des
pre averea obștească de peste 12 000 000 
lei. Sînt enumerate autocamioanele, 
construcțiile, sectoarele noi de produc
ție. Un tablou cuprinzător care arată 
drumul fertil străbătut de țăranii coo
peratori de aici.

După președinte, mulți tineri au, ți
nut să-și spună părerea. Munca, res
pectarea disciplinei de producție, păs
trarea avutului obștesc s-au situat în 
centrul dezbaterilor.

— Bine a spus cineva aici — mun
ca este izvorul bunăstării. Și pentru

In

dezbaterea

adunării

generale

Da, ceea ce spune acum tovarășul președinte, trebuie neapărat reținut I

noi, tinerii, ea este prima îndatorire 
— începe Stancu Croitorii șef de echi
pă în brigada a IlI-a de cîmp. Vă amin
tiți că acum cîteva luni fetele de la pă
sări au plecat noaptea, cînd ploua cu 
găleata, să salveze de la inundație 5 000 
de boboci de rață. Apoi i-au învelit în 
cojoacele lor și i-au uscat pe lîngă foc 
toată ziua.

— Lasă asta, Stancule — se ridică 
Emilia Cazangiu. Au fost atunci cîte
va : Niculina Jilcă, Ioana Soancă, Floa
rea Chirică. Dar de recoltatul orezului 
nu-ți amintești ?

Cooperativa agricolă din Slobozia- 
Mîndra are o orezărie ce se întinde pe 
250 de hectare. Se prevedea o producție 
foarte bună. Tocmai în toiul recoltării 
au năvălit apele. Nu se mai putea intra 
cu atelajele. Căpițele de snopi erau în 
pericol. Orice întîrziere însemna pier
deri. Dimineața, la primele ore briga
dierul găsește pe tinerii din echipa a 
treia la treabă. Intrînd în apă ei luau 
în brațe cîte 3—4 snopi și-i duceau 
300—400 de metri pînă la arie. Nu, 
recolta nu era pierdută. A doua zi 
tot satul era acolo. Recolta a fost pusă 
la adăpost în cîteva zile. De altfel ingi
nerul precizează pe loc :

— Nu s-a pierdut nimic. Calculele 
noastre arată că producția medie la 
hectar este cu 1 500 de kg mai mare de- 
cît anul trecut. Asta înseamnă, în lei, 
patru milioane și jumătate. Dacă nu ați 
fi acționat așa cum s-a spus aici, s-ar 
fi putut pierde aproape o jumătate de 
milion. Cum ? Am făcut o socoteală 
simplă. Dacă s-ar fi risipit numai 20 
de fire de orez pe metru pătrat — în
semnau 480 kg la hectar. Calculați sin
guri...

Dar s-a vorbit și despre alte aspecte. 
Tinerii din brigada a V-a de cîmp își 
aduc aminte de un alt calcul pe care l-a 
făcut de curînd inginerul. Și ceva par
că îi apasă ca o mustrare.

— într-o zi, spune Marin Mîrzan, 
cînd duceam porumbul din cîmp la 
pătule, a venit la noi și tovarășul in
giner. Avea un braț de știuleți. Ii 
strînsese din urma căruțelor. Asta nu 
ne-a picat prea bine. Mai ales după 
ce ne-a pus pe hîrtie niște înmulțiri. 
Eu nu mai mi le amintesc dar știu că 
la „total", mi-a crăpat obrazul de ru
șine.

Îndemnul tovarășului Ion 
Dachin : „Să vă iubiți coo
perativa agricolă de pro
ducție ca pe lumina ochi

lor /'

— Pot să vi-1 fac iară, dacă vreți. 
Dacă din 10 în 10 metri se pierde un 
știulete, asta înseamnă 14 kg pe un 
rînd. înmulțit cu 15 rînduri, rezultă 
210 kg la hectar. La 926 de hectare, 
cît am avut cu această cultură, pier
derile s-ar fi ridicat la aproape 20 de 
vagoane.

Un „ohooo" prelung străbate toată 
sala.

— Nu vă mirați. Așa e 1 De aceea 
mi-a roșit atunci obrazul.

— Iată, deci, reia inginerul, oriunde 
și oricînd trebuie muncit cu aceeași a- 
tenție și răspundere. Cum vedeți, „mi
cile" neglijențe peste care, cînd au loc, 
se trece adesea cu vederea, sînt de fapt 
destul de mari; strînse una cîte una, 
la nivelul unității noastre, înseamnă 
mult.

SE POATE
SI MAI MULT

Cu cîțiva ani în urmă, la fermele de 
animale erau multe neajunsuri. De la 
vaci bune se obțineau producții mici de 
lapte, la ovine și păsări procentul de 
mortalitate era ridicat. Toate apăreau 
cu atît mai nefirești cu cît condițiile 
de adăpostire și furajare erau destul de 
bune.

Producțiile erau nesatisfăcătoare 
pentru că în acest sector era fluctua
ție de oameni. îngrijitorii nu erau per
manentizați și, prin urmare, nici nu a- 
veau pregătirea corespunzătoare. Ani
malele nu erau îngrijite științific.

La apelul organizației de partid, al 
conducerii cooperativei agricole de 
producție, organizația U.T.M. a reco
mandat să lucreze în acest sector apro
ximativ 60 de tineri. Alături de ceilalți 
îngrijitori mai vîrstnici ei au adus o 
importantă contribuție la remedierea 
neajunsurilor amintite.

— Acum, intervine Floarea Mîrzan, 
ți-i mai mare dragul să vii în acest sec
tor. Vacile sînt îngrijite bine, vițeii sînt 
ca pepenii, la păsări intri ca în farma
cie. Tovarășul președinte arăta aici, că

Gheorghe Bunoaica : „Car
tea de vizită trebuie să cu
prindă muncă, învățătură, 
disciplină, pasiune, dragoste 
față de cooperativa agricolă 

de producție..."

„Să luăm atitudine fermă 
împotriva celor ce se abat 
de la disciplina muncii" — 
spune profesorul Jean Si- 

taru

în doi ani producțiile s-au dublat la 
toate fermele. Putem însă mai mult. 
Uite, noi, îngrijitoarele de vaci de la 
grajdul numărul 2 o să-i lăsăm în ur
mă pe băieții de Ia celelalte grajduri.

Pe ce mă bazez cînd spun asta ? Pe 
faptul că noi păstrăm mai bine curățe
nia în grajduri; vacile noastre sînt mai 
bine întreținute ; programul de grajd e 
respectat cu sfințenie ; furajele sînt fo
losite cu chibzuință. Iată de ce, în fie
care zi, de la lotul nostru de vaci ob
ținem întotdeauna cantități mai mari de 
lapte decît voi, băieții.

Dialogul dintre băieți și fete a con
tinuat. Din el s-a desprins grija fiecă
ruia față de munca sa și a celor din 
jur. îngrijitorii de oi, fetele din bri
gada avicolă, au adus alte mărturii 
care arată că nimic nu le este indife
rent cînd e vorba de avutul obștesc. 
Ciobanii au vorbit despre un caz. în 

Despre pasiunea în muncă a 
vorbit cu multă căldură și 
Florea Duță, unul dintre cei 
mai vechi îngrijitori de ani

male
Fotografiile: N. STELORIAN 

iarna trecută au fost multe fătări du
ble la cele aproape 3 000 de oi. Mieii ge
meni au fost alăptați cu biberonul, au 
fost îngrijiți pînă s-au pus bine pe pi
cioare. îngrijitorii de viței, toți băieți 
de 17—20 de ani, au avut și ei multe de 
spus...

CÎT VALOREAZĂ 
UN SINGUR 
PROCENT

Cîțiva tineri din brigada a V-a de 
cîmp au fost criticați pentru întîrzieri 
sau absențe de la lucru. Unii și-au re
cunoscut deschis lipsurile. Doi însă au 
fost de părere că nu-i interesează pe 
ceilalți dacă ei pierd într-o zi cîteva 
procente. Le recuperează în alta.

— Eu n-am lipsit prea mult — în
cearcă să se apere Ion Neațu. Iar cînd 
am întîrziat, mi s-a scăzut din procen
te. Parcă e mare lucru 7 Ce pierde bri
gada sau cooperativa ? N-am procente, 
mi primesc produse...

— Bine, dacă ar fi cum spui tu, ar 
însemna ca fiecare să vină la lucru 
după pofte — ripostează Ilie Mitru. Si 
știi bine ce s-a întîmplat în brigada 
noastră. Din cauza cîtorva ca tine am 
întîrziat prașila a treia la porumb, iar 
pe a patra nici n-am mai dat-o pe 
toată suprafața. La fel a fost și lă cules. 
Păi crezi că din senin are brigada a 
treia cea mai mare producție la po
rumb ? Acolo toți au muncit la fel de 
bine și au ieșit cu toate lucrările gata 
la timp.

— Au avut alte condiții...
— Nu există ! Tot ce am avut noi, 

au avut și ei. Numai că... Eu l-aș mai 
ruga pe tovarășul inginer — și cred că 
adunarea e de acord — să ne mai facă 

un calcul. Poate așa o să înțelegi mai 
bine ce greutate are un procent.

Și inginerul calculează din nou. Pro
ducția medie e la porumb de 2 800 de 
kg boabe la hectar. Din valorificarea 
producției obținute peste plan a rezul
tat un venit suplimentar de 612 000 lei. 
Dacă toate brigăzile ar fi realizat cîte 
3 420 de kg boabe la hectar, cît a obți
nut brigada a treia, veniturile de la 
această cultură, numai din depășirea 
planului, s-ar fi dublat.

— Cu acești bani — spune inginerul — 
am fi putut dezvolta averea obștească 
cu 3 autocamioane „Carpați", 3 graj
duri moderne pentru taurine, 4 moto- 
pompe (atîtea cîte ne-ar mai trebui pen
tru orezărie), o maternitate pentru 
scroafe, două cotețe pentru păsări, un 
garaj pentru 10 autocamioane, o maga
zie cu o capacitate de 100 vagoane. 
Cam astea. Și tot ar mai rămîne vreo 
50 000—60 000 lei.

Neațu și alți cîțiva ca el fac ochii 
mari. „Măi, să fie"... șoptește și Pîrvan 
către vecinul lui.

— Dar — reia inginerul — să privim 
puțin mai departe. Dacă pe întreaga 
unitate, la toate culturile și în toate 
sectoarele s-ar fi obținut, proporțional, 
aceleași depășiri față de plan, cît a ob
ținut brigada a treia la porumb, veni
turile pe care le realizam ar fi fost mai 
mari cu 12 000 000 lei. Dacă din această 
sumă se repartiza un singur procent la 
fondul de bază însemna încă 120 000 lei 
adăugați la cei 800 000 lei planificați. 
Presupunînd că restul de bani s-ar fi 
repartizat țăranilor cooperatori, închi- 
puiți-vă cu cît ar fi crescut valoarea zi
lei-muncă.

imjE au 

CEH K/tSPlINS 
PEtm EJPEE!

Pe măsură ce timpul se scurge, se 
conturează idei pe planuri multiple, se 
întregește scopul și caracterul adunării 
generale : acela de a dezbate și de a 
găsi rezolvări mai bune la problemele 
legate de munca, viața și preocupările 
tinerilor țărani cooperatori.

— După cîte am înțeles eu bine — 
își începe cuvîntul tînărul Gheorghe 
Bunoaica, secretarul organizației U.T.M. 
din brigada legumicolă — cartea de vi
zită a fiecărui tînăr trebuie să cuprin
dă : muncă, învățătură, disciplină, pa
siune, dragoste pentru cooperativa a- 
gricolă de producție. Fără astea nu se 
poate. Eon Neațu, Marin Pîrvan, Stelian 
Răduț și alții ca ei să ia aminte la tot 
ce s-a spus aici. Organizația U.T.M. îi 
va ajuta în continuare să devină oameni 
serioși, harnici, disciplinați. Dar este ne
voie ca ei să vină în întîmpinarea noa
stră. Se pare însă că nici acum nu în
țeleg mare lucru.

— La fel se comportă la bibliotecă, 
pe stradă, la horă. Ei cred că prin asta 
sînt grozavi — completează profesorul 
Jean Sitaru.

— Am văzut că și la muncă tot așa 
fac — spune tehniciană agronom Maria 
Iancu. Mai adaug că ei nu participă 
nici la învățămîntul agrozootehnic. Iar 
atunci cînd vin îi deranjează și pe cei
lalți.

— Să spună ce cred despre ei. Să-i 
facem să se respecte singuri. Dacă nu, 
propunem adunării generale să fie dis
cutați în organizațiile U.T.M. din bri
găzile lor.

Din rîndul al doilea de scaune se 
ridică o tînără. E Maria Sitaru, șefă de 
fermă la sectorul zootehnic :

— S-au spus aici multe lucruri fru
moase. S-a vorbit despre idealul tînă- 
rului țăran cooperator. După părerea 
mea, acest ideal este însuși răspunsul 
la întrebarea ce s-a'repetat în această 
adunare : „Ce am făcut eu pentru în
florirea cooperativei agricole de pro
ducție ? Mi-am dăruit zi de zi toată 
priceperea și puterea mea de muncă ?“ 
în ce mă privește nu am dat înapoi nici
odată, în nici o împrejurare oricît de 
grea a fost, în cei 15 ani de cînd sînt 
membră a acestei unități agricole. Vă 
asigur că nici de acum înainte nu voi 
pregeta, nici o clipă. Voi fi mereu acolo 
unde e mai multă nevoie de mine.

★
în dezbaterile acestei adunări gene

rale s-au conturat cîteva măsuri care, 
așa cum au propus numeroși tineri, 
trebuie să constituie obiectivul unor 
acțiuni concrete, imediate. în toate or
ganizațiile U.T.M. să se dezbată acele 
probleme care sînt direct legate de 
specificul fiecărei brigăzi și sector de 
producție : disciplina muncii, respecta
rea indicațiilor brigadierilor, calitatea 
lucrărilor efectuate. Pe baza consultă
rilor imediate cu conducerea coopera
tivei agricole de producție, a ingineru
lui și a brigadierilor, s-au stabilit 
obiectivele precise care sînt de primă 
urgență. în raport cu volumul de mun
că, s-a stabilit și numărul de tineri 
care participă la fiecare lucrare. în 
prezent, principalele obiective sînt: 
transportul mraniței la răsadnițe, ame
najarea unor noi terenuri în pantă 
pentru vie (4 hectare), continuarea lu
crărilor la digurile noii crezării. în 
cursul următoarelor 3—4 săptămîni vor 
fi recomandați să lucreze în sectorul 
zootehnic în primul rînd Ia cele 6 noi 
loturi de vaci și la fermele de oi, încă 
15 tineri.

Sînt cîteva din măsurile propuse, la 
înfăptuirea cărora, așa cum s-a stabilit 
în adunarea generală, organizația de 
bază U.T.M. a și trecut.

NICOLAE BARBU 
MIHAIL DUMITRESCU

Spartachiada de iarnă a tineretului
8n aceste zile, sălile și bazele sportive de pe tot 

cuprinsul țării cunosc atmosfera pasionantelor 
întreceri de masă, a tradiționalelor concursuri 
sportive de iarnă. în jurul meselor de tenis și 
șah, în sălile de gimnastică, pe patinoare sau 
pe pîrtiile de schi și săniușuri își dau întîlnire 

numeroși tineri și tinere, entuziaștii prieteni ai sportului. 
Sînt participanții la întrecerile celei de-a 8-a ediții a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului, competiție care atrage an de 
an, mase tot mai largi de tineri și oameni ai muncii. Și în 
acest an, Spartachiada de iarnă a atras la start sute și mii 
de tineri, care șl-au înscris numele pe listele participanților 
la cele mai atractive discipline sportive. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive trebuie să se ocupe îndeaproa
pe ca întrecerile din prima etapă a Spartachiadei de iarnă 
să se desfășoare la un nivel cît mai bun, să atragă în între
ceri un număr tot mai mare de tineri, să ie asigure condițiile 
necesare pentru a petrece timpul liber cît mai plăcut.

Tinerii mineri 
din Valea Jiului 

la start
Întrecerile actualei ediții a 

Spartachiadei de iarnă au fost 
așteptate cu viu interes de că
tre tineretul din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului. Acest lu
cru a fost ilustrat chiar cu oca
zia deschiderii festive a. pri
melor întreceri organizate. O 
participare largă a tinerilor s-a 
înregistrat, în mod deosebit, în 
localitățile Petrila, Lonea, Pe

troșeni, Lupeni și Uricanl. Așa 
de pildă, în sala de sport din 
Petrila, la concursurile de trîn
tă și haltere, profesorul de edu
cație fizică Pop Gheorghe, pe 
lingă faptul că a condus desră- 
șurarea întrecerilor, a ară
tat celor peste 100 de concu- 
renți cîteva din procedeele teh- 
nico-tactice cele mai noi. La 
Lupeni, cu ocazia inaugurării 
patinoarului natural, amenajat 
de asociația sportivă „Prepara
torul" din localitate, peste 100 
de tineri au participat Ia între
cerile de patinaj. Măsuri pen
tru amenajarea de patinoare au 
fost luate și de către asociațiile 
sportive din Petrila, Aninoasa 
și Uricani.

Acum, la asociațiile sportive 
Minerui-Lupenl, Minerul-Vul- 
can, Minerul-Aninoasa, Parîn- 
gul-Lonea, Energia-Paroșeni șl 
în altele, întrecerile din cadrul 
Spartachiadei se află în plină 
desfășurare, la următoarele dis

cipline sportive : popice, șah, 
tenis de masă și tir.

Totuși numărul de 5 500 de 
participanți înregistrați pînă 
acum la întrecerile Spartachia
dei este mic. O serie de asocia
ții ca Vîscoza-Lupeni, Unirea- 
Bănița, Constructorul, Minerul 
și Voința, toate din Petroșeni, 
nu s-au preocupat de antrena
rea unui număr mai mare de 
tineri la diferitele concursuri.

Comisia orășenească de or
ganizare a Spartachiadei ar tre
bui să ia măsurile necesare 
pentru ca întrecerile din prima 
etapă să se desfășoare, după un 
program bine stabilit, în toate 
asociațiile sportive, în așa fel 
îneît să fie cuprins întregul ti
neret din întreprinderile și in
stituțiile din bazinul Văii Jiu
lui la întrecerile Spartachiadei 
de iarnă.

BĂLOIU STANCIU
tehnician la clubul sportiv

Petroșeni

Mai mult ajutor 
si îndrumare 

fiecărei 
organizații 

sportive
în fiecare sat și comună din 

raionul Vaslui există tineri și ti- 
rfere care au îndrăgit sportul. 
Pentru ei, actuala ediție a Spar
tachiadei de iarnă constituie un 

nou prilej de a participa la con
cursurile ce se organizează pen
tru disciplinele preferate. Do
vezi ? Multe. Pînă spre sfîrșitul 
lui decembrie s-a dat startul în
trecerilor în peste 30 de asocia
ții sportive. La concursurile de 
șah, tenis de masă, trîntă, gim
nastică, tir au participat aproape 
3 000 de tineri.

Numai la concursurile de șah 
au luat parte peste 850 de tineri 
iar la tir 1100. Ion Ciudin și 
Dumitru Buhai din Codăești, 
Vasile Grigoruță, Ion Bujor, 
Jenică Oprea și Maria Stan
cu din Tanacu sînt doar 
cîțiva dintre tinerii iubitori ai 
sportului care au obținut fru
moase rezultate din prima etapă 
a Spartachiadei. Ei, și mulți alții 
ca ei. au putut să obțină aseme
nea rezultate, să participe la con
cursuri, datorită preocupării aso
ciațiilor sportive și organizațiilor 
U.T.M. din comunele respective.,

Pînă la aceeași dată însă în 
peste 20 de asociații sportive în
trecerile Spartachiadei încă nu au 

început. Este cazul comunelor 
Muntenii de Jos, Roșiești, Albești, 
Lipovăț, Ivănești, Teleajna, Pun- 
gești. Aceste asociații sportive 
n-au fost ajutate aproape deloc. 
La Teleajna și Muntenii de Jos 
n-au fost procurate materialele 
sportive necesare : șahuri, mese, 
palete, mingi și plase pentru te
nis de masă, cartușe pentru tir. 
Pentru trîntă însă și pentru gim
nastică nu era nevoie de nici un 
fel de materiale. De ce atunci nu 
s-au organizat întreceri la aces
te discipline ? Realitatea este că 
unii activiști ai consiliului raio
nal U.C.F.S. Vaslui uită să mai 
treacă din cînd în cînd și prin 
comunele mai îndepărtate nu 
numai prin cele din vecinătatea 
orașului Vaslui și în cele situate 
pe șoseaua cu asfalt. Or, chiar 
în această perioadă e mai multă 
nevoie, acolo în asociații, de 
sprijinul și îndrumarea compe
tentă a specialiștilor și tehnicie
nilor de la consiliul raional 
U.C.F.S.

C. SLAVIC



Vietnamul de sud Sesiunea Consiliului Bolivia

Continua

criza politica
de la Dubna

După complotul

In Situația politică din ca
pitala sud-vietnâmeză 
nu s-a înregistrat în 

cursul ultimelor zile nici o 
modificare esențială.
Deși luni ambasadorul S.U.A. 

la Saigon, generalul Maxwell 
Taylor, a avut o nouă între
vedere cu primul ministru, 
Tran Van Huong, potrivit A- 
genției United Press Interna
tional, nici după această con
vorbire nu au apărut semne 
ale vreunei înțelegeri. Citind 
surse informate, agenția afir
ma luni seara că „există pu
ține șanse ca aceste convor
biri să rezolve impasul politic 
creat”, 
Statele Unite continuă să ma
nifeste dezaprobare față 
lovitura de stat a militarilor, 
de la 20 decembrie, premierul 
Huong s-a pronunțat pentru 
dizolvarea înaltului Consiliu 
național de către grupul de 
generali.

Citind surse din Saigon, zia
rul „NEW YORK TIMES" in
formează că „tinerii generali” 
din Vietnamul de sud, autorii 
recentei lovituri de stat, au 
propus instituirea unei comisii 
militare care să supravegheze 
activitatea guvernului civil. Ei 
au cerut numirea vicemareșa- 
lului de aviație, Nguen Cao 
Ky, în fruntea acestei comisii. 
Ziarul „New York Times” re
latează că propunerea genera
lilor nu pare să se bucure de 
aprobarea oficialităților ame
ricane din Saigon, care insistă 
ca toate prerogativele puterii 
să revină numai guvernului 
civil. Ziarul menționează că 
noua propunere a generalilor 
ar duce la permanentizarea 
impasului politic din această 
țară. In aceste condiții, conti
nuă ziarul, guvernul american 
ar trebui să reexamineze aju
torul pe care îl furnizează 
Vietnamului de sud.

Corespondentul din Paris al 
agenției Associated Press, Ri_

întrucît, în timp ce

de

chard Malley, a transmis 
comentariu consacrat poziției 
Franței față de criza din Viet
namul de sud. In legătură cu 
aceasta, corespondentul scrie: 
„Crește încrederea Franței că 
încurcătura în care se găsesc 
Statele Unite în Vietnamul de 
sud se apropie de punctul din 
care nu mai există întoarcere 
și că singura cale realistă de 
soluționare a problemei este 
neutralitatea”. Coresponden
tul arată apoi, din surse bine 
informate, că Franța nu ar fi 
împotrivă să medieze în vede
rea începerii tratativelor ame- 
ricano-chineze. Menționînd 
unele motive ce determină 
Franța să adopte o asemenea 
poziție, corespondentul agen
ției Associated Press subli
niază că din istoria ei deza
struoasă în Vietnamul de sud, 
„Franța s-a convins de multă 
vreme că un astfel de război 
cum este cel împotriva Viet- 
congului nu poate fi cîștigat”. 
Cercurile politice franceze 
consideră însă că orice trata
tive în problema neutralității 
ar trebui să înceapă mai întîi 
în Vietnamul de sud, între 
sud-vietnamezi și Vietcong.

După ce amintește că pre
ședintele de Gaulle a cerut în 
public neutralizarea întregii 
regiuni a Asiei de sud-est, co
respondentul relevă că, potri
vit declarației președintelui de 
Gaulle, acesta consideră, că nu 
poate fi luată nici o hotărîre 
în zona respectivă fără con
sultarea celei mai mari puteri 
de aici — China.

un

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
La 5 ianuarie s-a deschis se
siunea Consiliului științific al 
Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna. La 
sesiune participă oameni de 
știință din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, Polonia, Romînia, 
Ungaria, U.R.S.S. și din alte 
țări socialiste.

Consiliul științific analizea
ză rezultatele cercetărilor 
științifice din anul care a tre
cut și discută perspectivele 
dezvoltării cercetărilor în noul 
an.

Coincidentă...
ADEN. — In noaptea de 4 

ianuarie o puternică explozie 
a deteriorat antena stației de 
radiodifuziune din Aden. A- 
genția France Presse, care 
transmite această știre, subli
niază că explozia a coincis cu 
sosirea lui Fred Mulley, se
cretar de stat adjunct și mi
nistrul apărării pentru forțele 
terestre al Angliei, care în
treprinde o vizită de două zile 
în Aden pentru a inspecta 
baza militară engleză din a- 
ceastă regiune. După cum se 
știe, Mulley va inspecta și alte 
baze militare ale Angliei din 
Extremul Orient.

antiguvernamental
tirile sosite din capitala
Boliviei aduc noi amă- 

j nunte în legătură cu 
tentativa forțelor de jandar
merie de a răsturna actualul 
regim al generalului Rene 
Barrientos. Potrivit ultimelor 
aprecieri, după descoperirea 
complotului antistatal, au fost 
arestate circa 100 de persoane 
și urmăririle continuă. Prin
tre arestați figurează șeful 
poliției, comandanții detașa
mentelor de jandarmi, precum 
și reprezentanți ai conducerii 
corporației miniere boliviene. 
Potrivit declarației ministru-

lui de interne, Quiroga Teran, 
o parte din arestați vor fi de
portați in Argentina sau Bra
zilia.

Generalul Rene Barrientos, 
aflat într-o vizită in regiunile 
miniere din sudul țării, s-a 
întors în capitală îndată după 
descoperirea complotului. Co
municatul oficial dat publici
tății, afirmă că șefii complo
tiștilor vor fi pedepsiți în ra
port cu gradul de culpabilitate 
și previne că pe viitor vor fi 
adoptate măsuri și mai drasti
ce împotriva acelora ce vor a- 
tenta la ordinea publică.

Soumialot despre
situația din Congo

ALGER. — Un decret prezi
dențial dat publicității la Le
opoldville, anunță că alegerile 
legislative fixate pentru 1 fe
bruarie anul acesta în Congo, 
au fost aminate și vor avea 
loc peste 45 de zile.

Scrutinul se va desfășura în
tre 17 și 31 martie.

De fapt, remarcă in legătură 
cu aceasta observatorii poli
tici, cauza acestei amînări nu 
trebuie căutată in „dificultăți
le de ordin material", așa cum 
afirmă autoritățile congoleze, 
ci în dificultățile de ordin po
litic prin care trece guvernul 
Chombe.

„Astăzi, 2/3 din Congo orien
tal se află sub controlul nos
tru : Chombe nu controlează 
decît orașele dar nu și frontie
rele", a declarat Soumialot, ți
nui din conducătorii răsculați- 
lor congolezi. „Situația este 
deosebit de grea în Congo, a 
spus Soumialot, în condițiile în 
care cei 7 000 de mercenari ai 
lui Chombe, sprijiniți de avi
oane și mașini blindate, după 
ce au distrus chiar și spitale, 
ucigînd bărbați, femei și copii, 
au ocupat orașul Stanleyville, 
înfrîngerea lui Chombe este 
însă iminentă și imediat ce va 
fi posibil vom organiza alegeri 
libere, ale căror rezultate le 
vom respecta. Vom uni Congo 
șl vom pune capăt diviziunii 
tribale, de pe urma căreia nu 
profită decît colonialiștii".

sud vietnamezi
ale patrioțHor

parlamentare
sovietice in Turcia

Incidente

GUYANA BRITANICA : aspect de la un recent miting convo
cat de Partidul Popular Progresist. Participanții Ia miting au 

cerut organizarea unor noi alegeri

Vizita delegației

înregistrează noi 
Potrivit agenției

No' succese

In timp ce la Saigon conti
nuă disputa dintre „tinerii ge
nerali” și autoritățile civile, 
în numeroase regiuni din 
Vietnamul de sud forțele pa
triotice 
succese.
FRANCE PRESSE, pierderile 
înregistrate de trupele guver
namentale în cursul luptelor 
violente, care s-au desfășurat 
între 28 decembrie 1S64 și 4 
ianuarie 1965 în regiunea Binh 
Gia la 65 km sud-est de Sai
gon, se ridică la 162 de mor ți, 
93 dispăruți și 185 răniți. A- 
ceeași agenție, care citează 
surse autorizate americane și 
sud-vietnameze, subliniază că 
pierderile materiale sînt, de a- 
semenea, considerabile. Tru
pele patriotice din Vietnamul 
de sud au reușit să captureze 
în patru zile 241 arme, au di
strus trei elicoptere, două care 
de asalt, două mașini de 
transport și un număr însem
nat de radioemițătoare. La 31 
decembrie, a fost doborît un 
elicopter american cu patru 
oameni la bord. La 4 ianuarie, 
trei sate strategice au fost a- 
tacate în același timp de către 
forțe patriotice. Un avion a- 
merican de tip „Skyrider” a 
fost doborît în delta Mekon- 
gului.

In același timp, în provincia 
Guang Ngai, siiuată la sud de 
Danapg. situația s-a agravat, 
anunță agenția France Presse. 
Potrivit informațiilor din mai 
multe stlrse, cea mai mare 
parte a regiunilor rurale din 
această provincie, se află 
practic, sub controlul partiza
nilor, forțele guvernamentale 
deținînd numai localitățile ur
bane și cîteva șosele.

ANKARA 5 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
TASS la 5 ianuarie membrii 
delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. condusă de Niko
lai Podgornîi care se află în 
Turcia, au făcut vizite lui Ce- 
mal Gursel, președintele Re
publicii Turcia și primului mi
nistru Ismet Inonii.

în numele lui A. I. Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., N. 
Podgornîi l-a invitat pe Gur
sel să viziteze Uniunea So
vietică. Președintele Turciei a 
mulțumit pentru invitație și a 
spus că va vizita U.R.S.S. ime
diat ce sănătatea i-o va per
mite.

la Caraci

O hotărîre
a guvernului 
venezuelian

CARACAS. — Guvernul ve
nezuelean a adoptat hotărîrea 
de a crea o comisie pentru 
controlul activității companii
lor străine care se ocupă de 
extragerea și vînzarea minere
ului de fier.

Această hotărîre a guvernu
lui venezuelean a fost determi
nată de activitatea companii
lor străine „Iron Mines Com
pany" și „Orinoco Mining 
Company" care printr-o politi
că de reducere a prețurilor au 
provocat anul trecut Venezue- 
lei pierderi în valoare de 34 
milioane dolari. Se menționea
ză că în ultimii zece ani, a- 
ceste două campanii au plătit 
statului ' 7;
milioane dolari, în timp ce ve
niturile lor au reprezentat 630 
milioane dolari.

venezuelean doar 73

dolari.

„Cer politic posomorit
in N. A. T. O.“

„DIE ZEIT* 
articol în le- 

gătură cu perspectivele 
integrării politice a Europei 
occidentale, în care se spune 
printre altele :

„Politicienii de lâ Bonn pri
vesc în acest nou an spre un 
cer politic posomorit. Primele 
speranțe, legate de acordul a- 
supra prețului griului, au ce
dat locul unui scepticism 
crescînd. Chiar dacă se va a- 
junge la o conferință comună 
a celor șase țări ale C.E.E. în 
legătură cu uniunea politică, 
nu s-ar realiza încă nimic. 
Conferințe de rutină, care nu 
produc nimic sau prea puțin, 
avem destule. Dacă într-o bu
nă zi ele vor avea șase parti
cipant în loc de doi, dar cu 
același rezultat neînsemnat ca 
și consultările de pînă acum 
dintre Franța și Germania oc
cidentală, atunci aceasta ar fi 
mai mult în detrimentul de- 
cît în folosul cauzei comune. 
Convorbiri despre o uniune 
politică ar avea un sens nu
mai dacă partenerii ar cădea 
de acord cel puțin asupra 
principiilor fundamentale ale 
fondului problemei. Dar cere
rea lui de Gaulle privitoare 
la o politică externă și de a- 
părare europeană comună, a- 
liată cu Statele Unite, dar 
neintegrată, face acest lucru 
imposibil pentru moment.

La Bonn se speră că relații
le dintre Paris și Washington 
se vor îmbunătăți. în același 
timp, însă, se exprimă îndoia
la că președintele Johnson va 
accepta în întregime cererile 
de independență ale 
Gaulle. Din primele 
turi modeste ale unei 
eri franco-americane, 
cum părea că reiese Ia ultime-

Săptămînalul 
publică un

lui de 
începu- 
apropi- 

astfel

le conferințe de la Paris, un 
asemenea lucru nu se 
deduce încă. Pe de altă 
se vădește că trebuie să 
nunțe la ideea că, prin 
ciparea a opt țări N.A.T.O. la 
proiectul forțelor nucleare 
multilaterale, Franța ar putea 
fi izolată și determinată să a- 
jungă la o înțelegere cu cei 
opt. Președintele Johnson nu 
vrea să exercite o presiune a- 
supra Franței, el nu vrea să 
riște o îndepărtare fatală a 
Franței de alianța atlantică”.

Nigeria

poate 
parte, 
se re- 
parti-

LAGOS. — Criza politică 
prin care a trecut Nigeria în 
urma alegerilor generale din 
30 decembrie a luat sfîrșit luni 
seara. într-un mesaj radiodi
fuzat, președintele țării, Azi
kiwe, a anunțat că l-a însărci
nat pe Abubakar Tafewa Ba
lewa să formeze noul guvern 
„pe o largă bază națională".

Acordul intervenit între ma
rile coaliții politice, Alianța 
națională nigeriană (N.N.A.) și 
Marea alianță progresistă uni
tă (U.P.G.A.) prevede fidelita
tea față de unitatea națională, 
respectul față de constituție, 
cu condiția ca ea să fie modi
ficată în sensul schimbării le
gii electorale, posibilitatea

CARACI. — în cursul zilei 
de luni, în cartierele periferice 
ale capitalei pakistaneze au 
avut loc violente ciocniri în
tre partizanii mareșalului 
Ayub Khan — reales pre
ședinte al Republicii — și 
adepți al opoziției. Potrivit 
primelor comunicate ale poli
ției, șase persoane au fost 
ucise, mai multe rănite. Mai 
multe case au fost incendiate. 
Pentru aplanarea incidentelor 
poliția a cerut ajutorul arma
tei. Luni seara a fost anunțată 
interzicerea circulației între 
orele 16,00 și 7 dimineața. Co
respondenții de presă anunță 
însă că atmosfera în capitală 
continuă să fie încordată. Stră-

zile sînt patrulate de poliție 
și cordoane de securitate. Cioc
niri asemănătoare, relatează 
corespondentul agenției Asso
ciated Press, au avut loc și în 
alte localități din țară. Opozi
ția a dat publicității o decla
rație în care acuză liga mu
sulmană (partidul lui Ayub 
Khan) de a fi provocat dezor
dini cu prilejul sărbătoririi vic
toriei electorale. în declarație 
se cere autorităților să nu 
scoată în afara legii un partid 
politic puternic ca cel ăl opo
ziției.

secretarul de 
Dean Rusk, a 
în cinstea mi-

R. P. POLONĂ : Blocuri noi de locuințe 
din Varșovia

după-a- 
Londra,

secretarul 
Thant.

NEW YORK — Alex Quai- 
son Sackey, președintele A- 
dunării Generale a O.N.U., a 
adresat Indoneziei un apel, în 
care îi cere să rămînă în Or
ganizația Națiunilor Unite. Un 
apel asemănător a fost adre
sat anterior și de
general al O.N.U., U

LONDRA — Luni 
miază a avut loc la 
sub președinția primului mi
nistru britanic Harold Wilson, 
o ședință a cabinetului brita
nic. In cursul reuniunii a fost 
discutată situația din Asia de 
Sud-Est și măsurile militare 
pe care Anglia intenționează 
să le ia în sprijinul Federației 
Malayeze.

BUDAPESTA. — După cum 
anunță agenția M.T.I., la 11 ia
nuarie 1965 la invitația lui Couve 
de Murville, ministrul Afacerilor 
Externe al Franței, Janos Peter, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare va pleca la Paris 
într-o vizită oficială.

NEW YORK. — Agenția 
France Presse transmite că, 
luni la prînz, 
stat al S.U.A., 
oferit un dejun 
nistrului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu.

Din partea romînă au par
ticipat : Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Petre Bălăceanu, amba
sadorul R. P. Romîne la 
Washington și alte personali
tăți. Din partea S.U.A. au 
fost prezenți: William Tyler, 
asistent al secretarului de stat 
pentru problemele europene, 
H. Vodeler, director pentru 
relații cu Europa de răsărit și 
alte personalități.

TOKIO — Ziarul japonez 
„Yomiuri" relatează că majo
ritatea instituțiilor de învăță- 
mînt particular din Japonia 
intenționează să majoreze ta
xele de învățămînt începînd 
cu noul an școlar. Taxele de 
admitere în școli, care în pre
zent sînt de 40 000 yeni, vor 
crește pînă la aproximativ 
45 000—50 000 yeni. Ziarul 
menționează totodată că în 
ultimii șase ani taxele școlare 
la școlile particulare au cres
cut de 2,5 ori.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că la miezul 
nopții de luni spre marți, în în
treaga Franță s-au închis liste
le electorale pentru alegerile 
municipale, care vor avea loc 
peste zece săptămîni. 
nia electorală se 
în a doua jumătate a 
bruarie. Anul acesta, 
municipale se vor desiășura în 
38 000 de comune, unde vor fi 
desemnați 470 000 de consilieri 
municipali. Numărul alegători
lor nu este cunoscut încă, dar 
se știe că la alegerile legislati
ve din noiembrie 1962, numărul 
lor a fost de 27 535 019.

Campa- 
deschide 
lunii fe- 
alegerile

ROMA. — La Foggia a avut 
loc un miting, la care au parti
cipat 3 000 de muncitori ita
lieni care lucrează în diferite 
țări din Europa occidentală și 
au venit în țară cu ocazia săr
bătorilor. Participanții la mi
ting au scandat lozinci în fa
voarea promovării unei poli
tici în interesul oameni
lor muncii, împotriva gravei 
situații economice care de
termină numeroși muncitori 
să emigreze.

MOSCOVA — Marți s-a în
cheiat la Moscova festivalul 
artistic „Iarna rusească", care 
a început la 25 decembrie. La 
spectacolele din cadrul festi
valului, la care și-au dat con
cursul cele mai bune forțe ar
tistice, au asistat peste 130 000 
de spectatori, inclusiv circa 
10 000 de oaspeți străini.

cartierul Ochota

Sensul unei măsuri
a guvernului francez

xQrfi 0 devenit cunoscută 
/j/7 poziția oficială față de 

~L'~L zvonul lansat de ziarul 
londonez „Sunday Times" a- 
supra intenției Franței de a 
converti o parte din rezervele 
sale valutare de dolari în aur. 
Precizarea făcută de serviciile 
Ministerului de Finanțe se re
feră la suma ce urmează să 
fie convertită și care este in
ferioară celei anunțate de zia
rul londonez. Dacă inițial s-a 
vorbit despre convertirea a 1,3 
miliarde de dolari, marți t-a 
arătat că suma respectivă va 
fi tn jurul a 300 de milioane 
de dolari, ceea ce reprezintă 
jumătate din acumularea de 
devize realizată de Franța în 
1964. Ziarul „La Nation", or
gan al partidului guvernamen
tal, U.N.R., referindu-s» la a- 
ceastă sumă, explică operația

prin „insecuritatea lirei ster 
line care ne obligă să schim 
băm dolarii în aur".

Pe lingă aspectul strict eco 
nomic al acestei operații, ob 
servatorii remarcă și caracte 
rul ei politic. Ziarul „Les Ec 
hos“ relevă că conversiunea 
care va fi aplicată treptat, est< 
„menită să frîneze investițiile 
străine". Ca justificare a aces 
tei măsuri, care este considera
tă că va produce perturbații îi 
relațiile financiare interoccî 
dentate, presa franceză a dez 
văluit că tn comparație cu alt» 
stat» participant» la fondu 
monetar internațional, Franți 
are o parte mai mică din re
zervele sale valutare în aur, ș 
deci convertirea dolarilor ti 
aur tinde să plaseze Franța pe 
picior de egalitate eu parte
nerii ei.

MESAJUL PREȘEDINTELUI JOHNSON
IN CONGRESUL S.U.A.

5 (Agerpres).WASHINGTON
— In ședința comună a Senatu
lui și Camerei Reprezentanților 
S.U.A. care a avut loc luni seara, 
președintele Lyndon Johnson a 
prezentat tradiționalul mesaj a- 
supra „stării Uniunii" în care a 
făcut o prezentare a programu
lui guvernului american în prin
cipalele probleme de politică ex
ternă și internă. Președintele a 
declarat că în ultimii ani „au 
fost fuate mai multe măsuri în 
direcția păcii decît oricînd de la 
începerea războiului rece". Sub
liniind că „trăim încă într-o lume 
tulbure", vorbitorul a declarat 
că Statele Unite „caută să reali
zeze înțelegeri pașnice".

Referindu-se la relațiile State
lor Unite cu țările socialiste din 
Europa, președintele a declarat 
că guvernul american cu spriji
nul reprezentanților cercurilor de 
afaceri „explorează căile pentru 
o sporire a comerțului pașnic cu 
aceste țări".

In mesajul prezidențial se 
vorbește despre viitorul alianței 
atlantice. Johnson a declarat în 
această privință că Statele Unite 
„continuă să urmărească un țel 
vechi de 20 de ani — acela al 
unei Europe tot mai puternice și

unite colaborînd într-o măsuri 
tot mai mare cu America". Pre 
ședințele s-a declarat în favoa 
rea unei eficiențe crescînde < 
Organizației Națiunilor Unite" 

Ahordînd problemele situație 
din Asia de sud-est, președintei 
a reafirmat hotărîrea Statelo 
Unite de a continua intervenții 
in Vietnamul de sud. El s-a pre 
nunțat în favoarea continuări 
programului din cadrul „Alianțt 
pentru progres".

In partea a doua a mesajulu 
prezidențial, consacrată situație 
politice interne, Johnson a făcu 
o prezentare a realizărilor obți 
nute pe calea înfăptuirii une 
„mari societăți" promise anti 
trecut alegătorilor americani. P 
plan economic el a afirmat hota 
rîrea guvernului de a interver. 
pentru a împiedica orice ame 
nințare de recesiune. El a atra 
atenția că „mai există mulți ame 
ricani care sînt încă prizonieri i 
sărăciei, neliniște! și fricii" și s- 
pronunțat pentru adoptarea unc 
măsuri care să permită îmbuna 
tățirea sistemului de securitat 
socială, îmbunătățirea asistenți 
medicale și a învățămîntului. I 
a anunțat, de asemenea, intenți 
sa de a prezenta un proiect d 
lege privind lupta împotriva cr 
minalității.

In încheierea discursului să 
președintele a anunțat că pre 
cedează în prezent la o revizuit 
a structurii puterii executive ame 
ricane și va propune în curînd 
nouă legislație pentru a asigur 
continuitatea puterii prezidențial 
în caz de indisponibilitate a pre 
ședintelui.

formarea guvernului

Convorbiri
aligeriano-
tunisiene

contestării rezultatelor recen
telor alegeri (mai ales în re
giunile unde a fost efectiv 
boicotul declarat de U.P.G.A.).

Potrivit agenției France 
Presse, se așteaptă ca în gu
vernul pe care-1 va alcătui 
Balewa să intre și reprezen
tanți ai opoziției. Totodată, 
președintele Azikiwe a anun
țat că într-un viitor apropiat 
vor avea loc alegeri suplimen
tare pentru regiunile care nu 
au participat la votul din 30 
decembrie și i-a îndemnat pe 
adepții U.P.G.A. ,,să-și strîngă 
rîndurile șl să se alăture celor 
care luptă pentru triumful 
cauzei edificării naționale”.

ALGER. — O delegație par 
lamentară tunisiană condus 
de Bouziri Nadjib, vicepreșe 
dinte al Adunării naționale 
sosit la Alger pentru a ave 
întrevederi cu reprezentanți t 
parlamentului algerian. Dup 
cum relatează posturile d 
radio algeriene, convorbirii 
vor avea ca obiect „creare, 
unui parlament magrebian 
cărui instituire a fost reco 
mandată de Conferința de 1 
Tanger din 1958. Aceeași pro 
plemă a fost ridicată și d 
deputății marocani care l-a: 
însoțit pe regele Hassan a 
II-lea, în timpul vizitei sale îi
Tunisia și de o delegație d 
deputați tunisieni care a fă 
cut o vizită în Libia săptă 
mîna trecută.

Republica Unită Tanzania : Una din direcțiile principale ale luptei pentru lichidarea urmă
rilor nefaste ale dominației colo niale o constituie eforturile pentru înlăturarea analfabetis
mului. Iată, In fotografia pe care o reproducem, o imagine de la o școală de alfabetizare 

pentru adulți într-un sat din Zanzibar
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