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categoriilor de oameni ai muncii din orașe și sate. Propune- 
n'e făcute au fost sprijinite cu căldură și aprobate cu entu
ziasm de către participanții la adunări.

Adunările au prilejuit totodată o trecere in revistă a prin
cipalelor realizări obținute în anii puterii populare în toate 
regiunile, 
electorale 
exprimat 
iSptui politica partidului de desăvirșire a construcției so
cialiste, muncind cu toate forțele pentru înflorirea patriei 
noastre, pentru fericirea poporului.

orașele și satele țării, în circumscripțiile 
respective. Cei care au luat cuvîntul au 

voința întregului nostru popor de a în-

nul 1964 a marcat pentru colectivul Uzinei mecanice din Sibiu obținerea unor rezultate importante in domeniul îmbunătățirii calității produselor. Conducerea uzinei noastre, sub îndrumarea comitetului de partid, a întreprins numeroase măsuri pentru ridicarea nivelului tehnic al producției, pentru realizarea ur.or produse cu performanțe din ce în ce mai bune. Aceste măsuri au avut un caracter complex — încep:.-.- cu activi:.-- tea în sectorul de concepție, continuînd cu cea in ateiie- rele de execuție și terminînd cu urmărirea comportării produselor în exploatare.Astfel, pentru a asigura produselor o calitate superioară încă din faza de concepție, serviciul constructor șef a întocmit proiecte la care s-au a- doptat soluții și criterii constructive moderne Masir.a ce bobinat pentru întreprinderile textile, de exemplu. s : gr -iectată in întregime in cadrul uzinei noastre .:. .... . -vel calitativ, atinglnd parametri identici cu ai celor ma: — ■- derne mașini de bobinat din alte țări. De asemenea, la întreaga gamă de prese cu excentric și a funicularului de munte s-au adus — prin proiectare sau reproiectare — îmbunătățiri calitative substanțiale.Alt compartiment al sectorului de concepție este ser. I- ciul tehnologic, care a cor.tr:- buit în mare măsură la ridicarea calității produselor prin asigurarea unei pregătiri corespunzătoare a fabricației produselor noastre de bază.Prin aplicarea și extinderea unor procedee noi ca : turnarea în coji cu liant de Dache- lită. călirea prin curenți ce înaltă frecvență, utilizarea maselor plastice, folosirea in-

al

stalaț-.e: semimecanizată de vopsire s-a reușit ca performantele utilajelor noastre să se îmbunătățească continuu.Pe această linie am mers și in asimilarea produselor prevăzute in planul tehnic pe 1963 fapt care a făcut ca parametrii acestora ridica ti-O aie:îmbunătățirii
tehnico-economici ai să fie dintre ce: maiie deosebită s-a dat calității produselor și in faza de execuție. Perfecționarea tehnologiei producției a’ impus o organizare a procesului tehnologic de execuție a produselor fierăstrău — alternativ, polizor dublu și întreaga serie de prese cu excentric, pe baza unui flux continuu. Am luat, de asemenea, măsuri pentru a- sigurarea ritmicității, condiție esențială in realizarea unor produse de calitate. întocmind în acest scop grafice de eșalonare a execuției pieselor cu ciclu lung de fabricație, repar, tizi nd judicios sarcinile pe maiștri, brigăzi și echipe.Eforturile depuse in sectoarele de concepție și execuție au fost completate cu măsur: pentru iartănre» Con tullu" C.T.p.. care manifeste o- înaltă față de calitatea j sâ desfășoare o act prevenire a defectelor și rebuturilor. Astfel. serviciul C.T.C. a fost organizat pe grupe de control, pentru recepția materialelor, pentru controlul interfazic. pentru anumite tipuri de produse ca și pentru

T.partuuen- trebtde să exigentă produselor, tivitate de

urmartrea procuse*ce m exploatare iliitBTwMln m oamenii cei mai cncpetecți.O metodă extinsă in ultimii timp in urna noastră ș tare dă rezultate bune este costro- lul în lanț Despre ce este vorba ? Un număr de peste 50 de muncitor. cu .'.altă calificare din diferite meser._ care execută piese cu operații in succesiune, seiează. Metoda s-a extins Și la montaj, o echipă prețuind lucrările de Ia alta pe baza unei recepții prealabile. Atribuțiile C.T.C. nu sînt. in acest caz, diminuate. Controlul in lanț este o metodă de autocontrol intre muncitori, de prevenire a unor defecte înainte de a ajunge Ia controlul tehnic de calitate. . ..O contribuție importantă la eforturile depuse de colectivul nostru pentru îmbunătățirea calității produselor au adus-o și tinerii uzinei. Comitetul U.T.M. a antrenat pe toți cei 380 tineri din uzină în întrecerea socialistă, pe baza unor angajamente concrete privind calitatea produselor. Numeroși tineri, <'-■ strungarii loan Bal- »oth Arpad. Vasile Vini- reanu. lăcătușii, Nicolae Stojan. Petre'Serb. L. Micu Tau turnătorii A.. Corlaciu, C. Bi- tolean lucrează execută piesele fără rebut, și subansam-BOACĂNICOLAE
directorul Uzinei mecanice- 

Sibiu
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Crește volumul 
mărfurilor destinate 

populației
în acest an, unitățile cotnetciaie 

pen la dispoziția populației un 
volum de mărfuri cu 1! Ia sută 
ma: mare față de realizările din 
anul trecut. La unele sortimente 
mult solicitate, creșterile sînt și 
mai mari. Asa do plidă, se vor 
desface cu 33 !a sută mai multe 
frigidere, cu 30 la sută mai multe 
televizoare, un număr sporit de 
mașini de spălat rufe, aspiratoare 
de praf, yarniluri de mobilă, auto
turisme. intrducerea în fabricație 
a produselor prezentate la Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale va îmbogăți și sortimentele 
de produse textile, eoțjfectii, tri
cotaje și alimentare:

Pentru ca sporul cantitativ al 
mărfurilor să fie însoțit de îmbu
nătățirea calitativă a acestora, or
ganizațiile comericale și-au . pro
pus lărgirea și aprofundarea stu 
diului cererii populației, o mai 
strînsă, colaborare cu - întreprinde
rile producătoare, o! rocepție mai 
riguroasă a mărfurilor etc.

(Agerpres)
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Noi produse

BACAU (de la corespondentul nostru). —în1 cursul anului trecut, la Fabrica textilă „Proletarul* din Bacău au fost omologate 18 articole noi din care 14 au fost deja contractate pentru a fi livrate în semestrul I al a- nului 1965. Toate cele 14 noi articole contractate vor intra în fabricație pînă la sfîrșitul lunii ianuarie. De remarcat că noile produse ale Fabricii textile „Proletarul" din Bacău folosesc ca materie primă lînă în amestec cu fire sintetice.
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„Grivița Roșie* se ir.drepta. oameni ai muncii de la întreprinderile -Electrofar'. „Daca*. Depoul București călători. reparața auto, cadre didactice de la școlile din raion pensionari. gospodine, numeroși locuitori ai cartierul- pentru a parbetpa. alături de muie de muncitori grivițer.i ia adunarea de propunere a candidatului Frontului Democrației Populare din circumscripția electorală nr. 1 Grivița Roșie in alegerile de deputaț. pentru Marea Adunare Națională.Sentimentul mindriei patriotice pentru tot ce s-a înfăptuit in patria noastră a găsit o grăitoare expresie in entuziasmul cu care oamenii muncii au participat la această a- dunare.Luind cuvîntul, primul secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R., Florian Dănălache, președintele Consiliului orășenesc F.D.P., b arătat că alegerile care vor a- vea loc la 7 martie constituie un eveniment de mare însemnătate în viața poporului romîn, una din cele mai caracteristice manifestări ale vieții politice și de stat la care participă milioane de oameni ai muncii. Profundul democratism al orînduirii noastre populare își găsește o deplină expresie în faptul că cei mai buni fii ai poporului — muncitori, țărani, ingineri, oameni de știință, cultură și artă — sînt aleși în organele puterii de stat.Am convingerea că sînt în asentimentul dv, al tuturor, — a spus vorbitorul — propu- nînd drept candidat al Frontului Democrației Populare în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională în circumscripția electorală nr. 1 Grivița Roșie pe cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej, primul secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc, Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.îndelungi și puternice aplauze și ovații salută propunerea făcută.După ce a înfățișat mărețul tablou al realizărilor obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, vorbitorul s-a oprit tuirilor din
Studenta/ Aurel Potra — anul II Facultatea de metalurgie — la examenul 

speciale

RO

de matematici
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ICA ACTUA
STUDENȚII

asupra înfăp- din Capitală și raionul Grivița Roșie. Colectivele din întreprinderiledin cuprinsul raionului au raportat la sfîrșitul anului trecut îndeplinirea planului în proporție de 103 la sută. Numeroase uzine au fost moder-

ÎN EXAMENE de maestru emerit

tudenții au început 
examenele din a- 
ceastă sesiune. 
Deși pregătite pe 
parcursul întregu
lui semestru ele 
dau emoții — în

ultimă instanță firești — atit 
studenților din anii I care-și 
susțin acum primul lor exa
men din viața universitară, 
cit și „veteranilor", celor care 
se află în ultimii ani ai facul
tăților.

La Institutul politehnic din 
Capitală s-au prezentat în pri
ma zi de examen sute de stu
denți. I-am văzut în amfitea
tre, concentrați asupra subiec
telor la care urmau să răs
pundă în scris sau oral, i-am 
ascultat demonstrînd teoreme. și ecuații, i-am întîlnit pe di
luare așteptîndu-și rîndul de

a face — în fața profesorilor
— dovada pregătirii lor din a- 
cest semestru.

...In amfiteatrul A 301, stu
denții grupei 106 — anul I, 
Facultatea de mecanică agri
colă — susțin examenul de 
geometrie descriptivă. Este 
prezentă întreaga grupă la a- 
cest prim examen din sesiune.

Pe carnetele lor de studenți 
nu figurează încă nici un ca
lificativ. Dar mulți dintre ei sînt de pe acum socotiți stu
denți fruntași ca urmare a 
felului în care s-au prezentat 
la seminarii, au învățat pînă 
acum. Constantin Petrea, Mi
hai Duca, Ion Ganea sînt nu
mai cîțiva dintre aceștia,

...Grupa 345 A — anul IV 
Facultatea de
— și-a început sesiunea prin 
susținerea proiectelor de di-

Electrotehnică

plomă. La prima oră i-am în- 
tîlnit pe studenții Aurel Săi- 
ceanu și Valeriu Ionescu ale 
căror proiecte au fost notate 
cu 8.

...Tovarășul prof. dr. Radu 
Bădescu examinează studenții 
grupei 628 N — anul II, Fa
cultatea de metalurgie — la 
matematici speciale. Primul 
care răspunde este Aurel Po- 
tra. A meditat puțin asupra 
subiectelor și iată-l umplind 
tabla cu exerciții. Răspunde cu 
siguranță, la obiect, spre satis
facția examinatorului.

In timp ce notăm aceste cî- 
teva instantanee de la prime
le ore, examenele continuă. în 
zilele care urmează vom avea 
prilejul să informăm mai pe 
larg cititorii despre rezultate
le obținute de studenți în ac
tuala sesiune de examene.

(11 sportului

M. V.

La adunarea din circumscripția electorală nr, Gnvj(a Roșie1
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și înzestrate cu tehnica iar altele, cum sintnizate nouă, „Grivița Roșie" și „Dacia", au fost lărgite și reprofilate. 'Pe Calea Griviței, Bulevardul 1 Mai, Bucureștii-Noi și în alte locuri au fost construite ansambluri moderne de locuințe confortabile, luminoase, cu școli, cinematografe, magazine bine aprovizionate. Au apărut noi cartiere de locuințe cum sînt : Pajura, Jiului-Scînteia.Susțin cu căldură propunerea făcută — a spus Vasile Stan, maistru la Uzinele „Grivița Roșie" — conștient fiind că toate marile victorii obținute de poporul nostru pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste se datoresc politicii înțelepte a partidului nostru.Mă mîndresc că .lucrez la această uzină cu glorioase tradiții revoluționare. în ultimii ani, uzina noastră a cunoscut o mare dezvoltare, transfor- mîndu-se într-una din cele mai importante întreprinderi din țară, producătoare de utilaje chimic și petrolier. Pentru colectivul uzinei noastre, alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și sfaturile populare sînt un minunat prilej de a obține noi realizări.

Susținind, de asemenea, propunerea, muncitoarea Stanca Murea, de la Fabrica „Tableta", a spus : Pe întreg cuprinsul țării se înalță fabrici și uzine moderne, temelia industriei noastre socialis te ; ne emoționează înfățișarea nouă, strălucitoare, a orașelor patriei, viața nouă a satului cooperativizat, nenumăratele edificii de cultură. Toate a- cestea sînt create pentru noi. pentru binele nostru. Tot ceea ce am realizat pînă acum, este legat de numele drag al partidului, cîrmaciul înțelept al vieții noastre.Vorbind în numele colectivului întreprinderii textile „Dacia*, Nicolae Ungureanu, directorul întreprinderii, subliniat sentimentul de dîncă recunoștință față partid, pentru consecvența care acesta urmează liniaîndreptată spre dezvoltarea țării pe drumul socialismului, pentru contribuția sa la întărirea rîndurilor mișcării comuniste internaționale și a sistemului socialist mondial.îndrumîna copiii să descifreze slova cărților, să cunoască minunatul univers ai culturii umane, a spus în cuvîntul său Adam Căliman, directorul Școlii nr. 175, învățătorii și profesorii, care au simtit permanent grija partidului și guvernului, sădesc, zi de zi, în inimile tinerei generații dragostea fierbinte față de patrie, fată de harnicul și talentatul nostru popor, mîn- dria pentru marile construcții ale socialismului, profunda recunoștință și devotamentul față de Partidul Muncitoresc Romîn.

a a- de cu sa.

LITĂȚII

Vineri la sediul U.C.F.S. a avut loc festivitatea decernării titlului de maestru emerit al sportului unor sportivi care au obținut rezultate de valoare la Jocurile Olimpice de la Tokio și la alte competiții internaționale. Au primit înalta distincție : Mihaela Peneș, campioană olimpică la aruncarea suliței, Ion Tripșa, medalia olimpică de argint la proba de pistol viteză, Hilde Lauer, medalia olimpică de argint Ia caiac și Lia Manoliu medalia olimpică de bronz la aruncarea discului.Tov. Aurel Duma, președintele U.C.F.S. a felicitat pe cei distinși urîndu-le noi succese în activitatea lor viitoare.(Agerpres)

Sortiment bogat de confecții

Sînt grivițean și mă mîn- drese cu acest lucru — a spus apoi pensionarul Oprea Cojo- caru. Am lucrat ca muncitor la Grivita timp de 32 de ani. Locuiesc în acest cartier de a- proape 27 de ani și am văzut și simtit. în anii regimului democrat-popular, profundele transformări care au avut loc in viața cartierului, a oamenilor. Din balconul locuinței mele mi se oferă priveliștea îneîntătoare a masivelor de beton și sticlă ale magistralei de asfalt a Căii Griviței, și este imposibil să nu fac o comparație a ceea ce a fost Grivita de altă dată cu ceea ce este Grivița noastră, frumoasă de astăzi.în încheiere, participantii la adunare au adoptat în unanimitate. prin puternice aplauze și ovații, textul unei scrisori prin care tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este rugat să accepte propunerea de a fi candidat al F.D.P în circumscripția electorală nr. 1 Grivita Roșie.Partidul, întregul popor — se spune în scrisoare — dau o înaltă prețuire activității neobosite pe care o desfășurat: în fruntea Comitetului Central, pentru binele și fericirea poporului nostru, pentru triumful socialismului și păcii. Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, oamenii muncii au schimbat din temelii înfățișarea patriei noastre, ridicînd Romînia pe culmile tot mai înalte ale socialismului, prestigiul ei sporind continuu international.
Colectivele din întreprinderi

le de coniecții au început să 
producă primele modele din 
cele 2 300 prevăzute a se reali
za în primul semestru al anu
lui. Cantități importante din 
noile modele sînt cele de con
iecții din țesături de lină și lină 
în amestec cu fibre sintetice 
pentru iemei, copii și bărbați, 
specifice sezonului de iarnă și 
primăvară : paltoane, pardesie. 
costume, taioare și rochii. Se 
realizează, de asemenea, un 
sortiment bogat de coniecții 
din bumbac, in, rochii de mă
tase, raglane impermeabile.

Confecțiile din acest an se

disting prin linia nouă, dreaptă, 
lejeră, prin varietatea combi
națiilor de țesături și armonia 
culorilor. Vor fi larg folosite la 
îmbrăcămintea pentru 
căptușelile de stofă în 
și dungi, garniturile de 
tricotate, piele, tighele, 
accesorii.

Pentru copii se va coniecțio- 
na în acest an de două ori mai 
multă îmbrăcăminte decît in 196-1. Cele aproape 1 000 modele 
prevăzute a se 
ornamentate cu 
avea un colorit

(Continuare în pag a IlI-a)

temei 
carouri 
blănuri 
diferite

realiza vor fi 
aplicații si vor 
specific vîrstei.

(Ager preș)

Primirea la C.C. al P.M.R.
a lui E. Papaioanu,

secretar generai a! A K E L

Din ziua de 17 ianuarie va 
începe în întreaga țară acțiunea de vaccinare antipolio- 
mielitică a copiilor intre 3 și 
15 luni, prin administrarea 
primei doze de monovaccin.

Imunizarea se va face ca și 
anul trecut cu vaccin polio- mielitic lichid, cu virus viu 
atenuat, administrat pe cale

bucală. Vaccinul este produs 
de Institutul „Dr. I. Cantacu- zino* din Capitală.

Circumscripțiile sanitare au 
'vot măsurile necesare pentru 
a efectua această acțiune în 
cadrul dispensarelor de cir
cumscripții sau la domiciliul 
copiilor.

în ziua de 15 ianuarie, E Papaioanu, secretarul general al partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru, A.K.E.L., a fost primit la C.C. al P.M.R. de către tovarășii Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., Paul Niculescu-Mi- zil și Ghizela Vass, ai C.C. al P.M.R.Cu acest prilej, E. nu a informat asupra actual al problemei și a mulțumitPopulare Romîne pentru sprijinul pe care-1 acordă luptei

membriPapaioa- stadiului Ciprului Republicii(Agerpres)

de eliberare a poporului cipriot.Partea romînă a reafirmat poziția exprimată anterior că problemele existente în legătură cu situația actuală din Cipru trebuie reglementate fără nici o imixtiune în treburile interne ale Republicii Cipru, în baza respectării drepturilor inalienabile ale poporului cipriot la independență, suveranitate și integritate teritorială, a principiului potrivit căruia fiecare popor are dreptul, de a-și organiza viața conform cu voința și aspirațiile sale.



Schimbul de mîine
al șantierelor

Timpul de practică 
folosit din plinDespre cei 25 de elevi din anii II și III (Grupul școlar mohtaj-construcții București) mozaicari-faiantari, de instruirea cărora mă ocup, nu pot spune decît cuvinte de laudă. Au dragoste de meserie și-și dau toată silința s-o învețe cît mai bine. Lucrînd unii 3, alții 4 zile pe săptămînă, în două luni ei au montat aproape 100 metri liniari trepte prefabricate și au executat lucrările de mozaic în apartamentele corespunzătoare a două scări cu 4 etaje.Depunînd eforturi consecvente, studiindu-se posibilitățile pentru ca fiecare clipă pe care și-o petrec pe șantier să le aducă noi cunoștințe, viitorii muncitori vor dobîndi o pregătire temeinică. Și pentru mine, ca instructor, utilizarea la maximum de către elevi a orelor de practică constituie un obiectiv permanent. în primul rînd, urmăresc să-i a- jut pe elevi să înțeleagă a- cest lucru, să evite ei înșiși irosirea timpului atît de prețios. în egală măsură, mă străduiesc ca, printr-o cît mai bună organizare a activității lor, să evităm golurile, „timpii morti" în practică. în această privință, amintesc faptul că de fiecare dată, la nei zile de muncă, prezint e- levilor sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească a doua zi. Știind dinainte lucrarea pe care o vor executa, locul de muncă, uneltele și materialele de care vor avea nevoie, folosesc ziua de practică pe deplin. Totodată, aceasta le dă posibilitate elevilor să realizeze și acasă, singuri, o anume pregătire teoretică, citind încă o dată acele capitole din manuale sau din notițe, care se referă la lucrările ne care le vor executa.

VASILE ION 
maistru

lucru să-l facem cu răbdare, ori de cîte ori e nevoie, să nu ne „supărăm" dacă unui e- lev trebuie să-i explicăm de mai multe ori o lucrare. Nici noi nu ne-am născut învățați. Personal, pe cei 41 de ucenici parchetari de care mă ocup, nu-i pun să facă nici o lucrare dacă nu le-am demonstrat-o o dată, de două ori, pînă cînd mă conving că fiecare a înțeles bine. Demonstrațiile le fac mai întîi cu întreaga grupă, iar apoi individual, trecînd pe la locul de muncă al fiecărui elev. Rezultatele de pînă acum dovedesc că procedez bine. Cele două lucrări pe care le-au învățat — montarea fibrobetonului și a parchetului în model 45° — elevii mei le execută la un nivel calitativ ridicat.

deficiente, cum ar fi neglijentele în executarea lucrărilor, spunînd : „Ce să le faci, sînt elevi...". Nu cred că e bine așa. Tocmai pentru că sînt elevi, trebuie să fim foarte exigenți. Eu nu uit niciodată că am de-a face cu elevi, și aceasta mă determină să le cer exactitate, străduindu-mă să-i o- bișnuiesc pe ei înșiși să se preocupe cu multă răspundere de calitatea lucrărilor pe care le execută. în cadrul celor două echipe de elevi pe care le conduc, opinia colectivului acționează privință ca trolor. in aceastăun excelent con
HEIA ARPAD 

maistru

sfîrșitul ți

Ajutâ-I atent 
pe fiecareSe întîmplă uneori ca vreun ucenic să mai greșească, să nu execute cu destulă corectitudine cîte o lucrare. La început, în asemenea cazuri, mă simțeam îndemnat să-l cert. Dar nu prea rezolvam mare lucru. Cînd am început să mă interesez din ce cauză a greșit cutare sau cutare ucenic, am înțeles și cum trebuie șă procedez în astfel de situații. Sînt, e adevărat, unii ucenici care greșesc din cauza unei insuficiente concentrări, a indisciplinei, dar cel mai adesea cauza o constituie nestăpîni- rea temeinică a cunoștințelor, lipsa deprinderii. M-am sfătuit și cu alți colegi care lucrează cu ucenicii. Concluzia lor era asemănătoare — trebuie să acordăm o foarte mare atenție explicării minuțioase a tuturor lucrărilor pe care trebuie să le execute elevii. Acest

RADU POTORAC 
maistru

Acum se educa 
autoexigență

lu- incă

După părerea mea, important în pregătirea viitorilor muncitori este dezvoltarea răspunderii lor față de lucrările pe care le execută, față de calitatea acestora. în acest scop, fiecăruia din cei 31 de ucenici de care mă ocup, îi repartizez zilnic sarcini cit mai precise, urmărind îndeaproape cum și le îndeplinește.Desigur, specializarea pe o- peratii și în cadrul meseriei de zugrav-vopsitor este de natură să asigure o productivitate ridicată. $i asta se face pe șantiere. Ucenicul trebuie însă să învețe bine toate operațiile, toate fazele unei crări. O „specializare"din timpul uceniciei, nu poate duce la nimic bun. Fiindcă atît elevii care s-ar o- cupa de operații de finisare, cît și cei care s-ar o- cupa numai cu lucrări auxiliare, pregătitoare, n-ar ajunge niciodată să cunoască bine meseria. Sînt o- perații care se condiționează, se îmbină strîns. Din acest motiv, atunci cînd nu pot să încredințez elevilor lucrări integrale, întocmesc un grafic de rotație, pe baza căruia urmăresc ca fiecare elev să treacă prin toate operațiile, să execute întreaga gamă de lucrări.O problemă deosebită este aceea a exigenței, pe care noi, maiștrii-instructori, trebuie s-o avem față de ucenici. Unii trec mai ușor peste anumite

Să-i cunoaștem 
bine pe eleviPrintre cei 30 care-i instruiesc, băiat, ceput ..cam nat", practică.N

de elevi este și Cristea. De la bun fusesem avizat că slăbuț, cam După primei mi-a singur. Nu-1 prea trăgea inima ia lucru. Lipsea des. iar cînd era prezent nu se prea ținea de treabă. De ce oare ? M-am apropiat de eL am căutat să-l mă un lui șor absente, nemotivate, bineînțeles. precum și o muncă îndeajuns de stăruitoare din anii trecuți. l-au făcut să mînă în urma colegilor, aibă goluri în pregătire. începuse să-și în puterile neam la c ______ |_________lingă el, îi tremura mina. îi era teamă că va greși. Am început să-l ajut în fiecare zi am căutat să fiu cît mai mult în preajma lui. îi explicam fiecare lucru, chiar și probleme pe care colegii lui au deja foarte bine, O tam și-l încurajam. Au două luni și Cristea dă

un în- e indisapli-zile de dovedit-o
înțeleg. Așa cum așteptam. Cristea nu era băiat rău. Comportarea se datora unor cauze u- de înlăturat Mai multenură- săpiardă încrederea lui. Cînd îl pu- treabă. și stăteam

le ști- corec- trecut semne evidente că va deveni un bun muncitor. Nu mai lipsește, lucrează cu mai mult interes. Un exemplu este suficient Din el se poate vedea că succesul muncii noastre depinde în mare măsură de modul cum reușim să cunoaștem bine pe fiecare din tinerii de pregătirea cărora ne ocupăm.

uilaj de Ia Grupul școlar con- 
tocamdală macaralele și utilajele 
torul scolii. In curînd, după ab
le utilaje de pe nenumăratele 

șantiere ale patriei
Foto : O. PLEC AN
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ctele marcate 
re, Kukuio- 
igg si Parke, 

oaspeți au in- 
lanski si

17 ani de la semnarea Tratatului de prieteni^, 
colaborare și asistență mutuală dintre 

Republica Populară Romină 
și Republica Populară Bulgaria

INTR-UN PORT LA DUNĂRE
n lumina ostenită a 
înserării, pe malul 
Dunării s-a ivit o 
aglomerare urbană. 
De pe puntea va
porului, privirea în
cerca să-i surprin

dă chipul Fragmente de străzi, 
clădiri cu simetrice acoperișuri 
colorate în roșu, arabescul ma
caralelor — i 
din depărtare.
re cu Russe s-a consumat însă 
mai tîrziu, în dimineața cînd 
nava noastră a aruncat ancora 
în portul bulgăresc din fața Giur
giului. Prima impresie pe care 
ini-a produs-o orașul — după o 
scurtă plimbare pe străzile, a- 
tunci la început de toamnă, lumi
nate generos de puternicele re
flectoare solare — a fost aceea a 
unei armonii arhitectonice și a 
unei plăcute sistematizări. Clădi
rile, destul de vîrstnice, pă
reau de o masivitate dis
cretă, străzile vădeau o vioiciune 
pe care nu o afecta moleșitoarea 
căldură, belșugul de verdeață 
împrospăta peisajul. Statisticile 
arată că 120 000 oameni popu
lează Russe. Orașul a crescut 
vertiginos. Pentru reporterul pre
sat de timp care poposește întîia 
oară în acest port, comparațiile 
sînt dificile. El are drept princi
pal interlocutor prezentul. Am 
notat, de pildă, cifra 30. Gaz
dele ne-au vorbit despre cele 30 
întreprinderi industriale mai 
mici și mai mari din oraș.

Către periferia orașului, am 
vizitat Uzina „Gheorghi Dimi
trov" în care se produc mașini 
agricole. Uzina este destul de

imagini proiectate
:. Adevărata întîlni-

vîrstnică. există din 1907. Cu 
toate acestea ea revendică drep 
tul de a fi considerată extrem de 
tînără Pentru că argument 
de' bază — din atelierul de la 
începutul secolului n-au rămas 
prea multe urme. Ceea ce s-a 
păstrat prezintă mai mult un in 
teres muzeistic. înainte de răz
boi, în halele pipernicite se re
parau mașini aduse din străină
tate. Primele batoze s-au produs 
în 1942. Dimensiunile întreprin 
derii, ce aparținea unor aface 
riști de prin Germania și uno; 
asociați ai loi autohtoni, râmi 
neau totuși restrinse în 194-

Note de drum

ptoducțtei iu dtscutit intervine 
Si Vasil Gheorghiev, inginerul 
șef al uzinei. Aflăm despre preo
cuparea pentru o gamă variată 
de mașini agricole Convorbirea 
dintr-unul din birourile adminis
trației are drept epilog vizita în 
uzină. întîlnim obișnuitul tablou 
industrial.

...Ultimele clădiri din Russe 
s-au pierdut la orizont. Ne des
part zece kilometri de oraș — 
precizează cu exactitate contabi
lă volubilul nostru șofer. Un 
drum asfaltat, un lac și pădurea. 
Liniște, calm, răcoare parcul 
„Lipnik" în 1958, mii de tineri 
au pus mîna pe lopeți și au ame
najat parcul Opera naturii a fost 
întregită de fantezia omului. O 
ancoră semnalizează casa mari
narilor. Treptele de piatră 
sînt străjuite de o balustradă 
din lanțuri iar un far miniatural 
(ine loc de carte de vizită. Con
strucția imaginează o corabie cu 
un catarg de cărămidă.

De la anticul Saxaginta Pris- 
tas, care în secolul I al erei noa
stre era sediul flotei romane de 
pe Dunăre, pînă la Russe din 
secolul XX așezarea de pe malul 
bătrînului fluviu a avut o exis
tență zbuciumată : de multe ori 
zidurile ei s-au prefăcut în 
scrum. Examinîndu-i înfățișarea 
îți dai seama că răgazul creație: 
a fost dobîndit abia după elibe
rare. De atunci, orașul trăiește 
sub semnul înnoirilor, fără difi
cultate de înregistrat în peisaju 
urban ce conservă urmele 
timpului.
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uzina avea 420 muncitori. După 
naționalizare problema numărul 
1 a fost aceea a lărgirii ei. 
A început reconstrucția uzinei. 
Acum cînd etapa aceasta a ră
mas departe în urmă se pot 
evalua mai exact dimensiunile 
eforturilor ce au fost solicita
te. însoțitorul nostru ne po
vestea despre ceea ce șe 
denumește, de obicei, drumul 
parcurs. Apela deseori la cifre, 
întocmea mereu paralele. Am 
reținut fapte cu capacitate de a 
oferi concluzii : numărul munci
torilor este în prezent de aproa
pe zece ori mai mare decît în 
1945 (1 200 din ei sînt tineri — 
sublinia secretarul) ; producția 
anuală de batoze din 1942 se 
realizează acum în vreo două 
zile de lucru. La problemele

CÂBOREANU DRAGOMTR

cores-

acts-

w

Imagine de pe un fantier de construct!
S

Consfătuire metodicăBACĂU (de la corespondentul nostru). —De curînd la Bacău a avut loc o consfătuire metodică organizată de societatea de științe matematice, filiala regională Bacău, la care au participat profesori de matematică din școlile medii și de la Institutul pedagogic de 3 ani din Bacău precum și învățători de la filialele societății de științe matematice din Galați, Suceava, Iași, Maramureș și Mureș Autonomă Maghiară.Consfătuirea care și-a desfășurat lucrările timp de 2 zile a avut ca temă „Metoda folosirii în predarea matematicii și unele probleme de modernizare a predării matematicii în școlile medii".
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EUGENII) OBREA

Orchestra simfonică de copii (amatori) din Russe

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru 

ecran panoramic — rulează Ia Pa
tria (orele 9,30; 12,30; 15,30; 18.30; 
21.15). CINTIND ÎN PLOAIE - 
rulează te Republica (orele 8,15; 
10.15; 1130; 14.30; 16,45; 19; 21,30). 
București (orele 9; 11,15, 13,45; 
16.15; 18.45; 21). Modera (orele 9; 
11.30: 14; 16,30; 19; 21,30) SOȚIE 
PENTRU UN AUSTRALIAN - ci
nemascop — rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 
20 451, Grivita (orele t0; 12-, 14: 
16; 18.15: 20.30). Festival (9,30; 
11,45; 14; 16.15. 18.45; 21) CAVA- 
LERI1 TEUTON! (ambele serii) — 
rulează Ia Carpal; (orele 9: 12; 15). 
ȘEFUL - rulează la Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14; 16.30; 18,45. 21). 
Aurora (orele 9.45; 1Z15-. 15; 17.45; 
2030; Flamura (orele 10, 12,30. 15. 
17,30. 20). Feroviar (9.15; 11.30; 
13.45: 16: 18.15; 20 39) LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT — rulează la Vic
toria ferele 10; 12, 14; 16:18,15. 20) 
Excels::: (orele 9.45 
1&30; 18.45; 21) 
9.45. 12 14.15; 16.30: 18.45 21)
ROȘU SI NEGRU (ambele serii)

— rulează la Central (orele 9,30î 
13; 16,30; 20). JUDECĂTORUL DE 
MINORI — rulează la Lumina (o- 
rele 10, 12; 14. 16; 18,15; 20,30), 
ZIUA FERICIRII - rulează 1a 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
CASA NETERMINATÂ - rulează 
la Unirea (orele 16. 18.15; 20.30) 
tNTÎLNIRE CU SPIONUL

la înfrățirea între coboare

ru

i I2> I4.15> 
Miorița (orele

teazâ
(orele 10; 15,30; 17,45; 20), Tomis 
(orele 9,15; 11,30, 13,45; 16, 18,15;
20.30) Floreasca (orele 16; 18,15;
20.30) ------------------ "
MATA
15, 17,45; 20,30),
14.30: 17.15 , 20). CLIMATE 
nemascop

ÎNCURCĂTURĂ BLESTE- 
rulează te Vitan (orele 

Ferentari (orele 
ci- 

rulează la Popular

Un puternic centru de popularizare

a științei la sate Biblioteca comunală
Conferințe pe teme științifice, seri de întrebări și răspunsuri la care dau răspuns nu numai profesorii școlii de 8 ani din comună, ci și brigăzile științifice ce sosesc periodic de la Brașov, imaginare călătorii pe harta lumii, almanahuri științifice, consfătuiri menite a aprofunda tematica abordată în cadrul cursurilor de învățămînt agrozootehnic — variată este gama de activități înscrise în afișul manifestărilor educativ-științifice ale căminului cultural din comuna Cristian, raionul Brașov, încercînd a prezenta cititorilor noștri cîteva dintre realizările obținute de intelectualii comunei în popularizarea științei, vom încerca de astă dată să împărtășim doar cî

teva elemente ale unei valo
roase experiențe obținute în 

. domeniul folosirii cărților în 
activitatea de răspîndire a va
lorilor științei și culturii.în sala de lectură a căminului cultural, bibliotecara E- lisabeta Abagiu îmi arată o machetă care prezintă. în miniatură, casele tuturor celor peste 4 000 de locuitori ai comunei. Stegulețele de diferite culori indică, alături de amplasamentul caselor de citit și bibliotecilor volante, sediul fiecăreia dintre casele în care

există cititori ai bibliotecii comunale.Fișierul indică intr-adevăr de la prima vedere o creștere substanțială a număruiu; de cititori, a cărților împrumutate. Două cifre sint pe deplin edificatoare : biblioteca a împrumutat în cursul anului trecut peste 18 000 de cărți care au fost lecturate titori.Răsfoind fișele nează din primul loarea științifică sau artistică a cărților împrumutate, lectura după riguroase criterii. Bibliotecara îmi explică pe îndelete sistemul bliotecii ială, Ia tativă a de activități — inițiate de bibliotecă cu sprijinul activului ei obștesc (format din cîțiva dintre cei mai pregătiți profesori de diverse specialități ai școlii din comună) — asigură zi de zi îndrumarea științifică a lecturii cititorilor.Stimulați de conferințe, de serile de întrebări și răspunsuri inițiate de căminul cultural, de răspunsurile brigăzilor științifice, locuitorii comunei — tineri sau vîrstnici — cer cu ardoare la bibliotecă cărți științifice, se interesează de cele mai noi lucrări editate.

de 1543 ci-te impresio- moment va
de activitate al bi- care a dus, fără îndo- această creștere cali- lecturii. O vastă rețea

citesc (sub îndrumarea bibliotecarei; după o serie de criterii care le permit să parcurgă lucrări de popularizare esențiale pentru formarea unei concepții științifice privind apariția și evoluția Pământului și a sistemului nostru solar, originea vieții pe Pămînt a- pariția omului, bazele agrotehnicii, principalele direcții de cercetare a științei contemporane.La Cristian, activul bibliotecii comunale, contribuind la activitățile generale ce se desfășoară în sat pentru răspîn- direa științei, nu se mărginește însă numai - * * rea concretă cititorilor, ci a lungul anilor la bibliotecă o serie 
menite să ducă la o largă 
popularizare a cărților de a- 
cest gen, la folosirea cărților 
științifice în bătălia pentru o 
adîncă pătrundere a științei în 
mase.Au fost în primul rînd organizate periodic o serie de EXPOZIȚII DE CĂRȚI ce înglobau cele mai noi lucrări editate într-un domeniu sau altul al popularizării științei.De mare succes s-au bucurat, de pildă, zilele trecute expozițiile de cărți care au prezentat cele mai noi lucrări

la îndruma- a lecturii inițiat de-a cămin și la de activități

a îidin colecțiile ge" sau Jn jiCnnwilMiid revista .Cărți noi", editată de Constitui Editurilor, cerând sprijinul secțiilor de popularizare a Centrului de librării și difuzare a cărții din Brașov, bibliotecara și-a procurat cele mai noi lucrări din colecțiile amintite. Cu sprijinul profesorilor școlii, au fost întocmite mici fișe care cuprindeau cîteva date esențiale despre autor și cuprinsul lucrării respective. însoțite de aceste adnotări, cărțile au fost expuse în standuri speciale în sala de lectură. Expozițiile amintite au permis de îndată fiecărui vizitator o perfectă informare bibliografică. în cîteva zile, standurile au fost golite în urma solicitărilor cititorilor care doreau toate exemplarele bibliotecii.Interesante s-au dovedit, de asemenea, expozițiile inițiate în sprijinul acelora care urmează cursurile agrozootehnice și în general pentru toți cooperatorii. Imediat după anul nou, de pildă, a fost organizată o expoziție pe teme zootehnice (printre cărțile incluse aici amintim lucrări de popularizare ca : „Creșterea și îngrășarea porcilor", „Cartea mulgătorului de vaci", „Mecanizarea lucrărilor în țreșterea taurinelor").. Cărțile au fost

at cerute de cei mai mulți cooperatori ce lucrează in zootehnie. Roadele unor asemenea lecturi vor fi, desigur, concretizate in sectorul zootehnic al cooperativeiAlături de aceste expoziții, pe deplin eficientă s-a dovedit și o altă inițiativă a bibliotecii din Cristian în contribuția pe care o duce în activitatea de popularizare a științei: organizarea periodică a unor consfătuiri cu cititorii. Interesantă s-a dovedit consfătuirea care a avut loc luna trecută cu toți crescătorii de animale.Iată cîteva amănunte despre modul în care a fost organizată această consfătuire.Sub îndrumarea agronomului și a medicului veterinar, bibliotecara a întocmit cîteva pachete de lucrări recente pe teme zootehnice care au fost împărțite celor mai buni crescători de vite. Printr-o intensă muncă de propagandă desfășurată de profesori și de cadrele U.T.M. din cooperativă, cititorii au fost îndemnați zi de zi să citească aceste cărți. După cîteva săptămîni, biblioteca a adunat într-o consfătuire pe toți cititorii acestor broșuri. In cadrul consfătuirii (conduse de medicul veterinar) nu numai că au fost lămurite toate problemele

pe care și le-au pus cititorii la o primă lectură, dar au fost dezbătute importante probleme de zootehnie, au fost analizate în amănunțime mijloacele de creștere a producției pe baza introducerii celor mai noi cuceriri științifice explicate în cărțile respective. Consfătuirea, care a urmat lecturării de către tineri a celor mai noi lucrări zootehnice, a prilejuit astfel o discuție pasionantă despre problemele concrete pe care le pune producția zootehnică a cooperativei, a contribuit din plin la ridicarea calificării tinerilor zootehniști.în permanentă căutare a unor noi și noi forme pentru folosirea cărților în munca de ridicare a nivelului științific al sătenilor, biblioteca nu s-a oprit numai la aceste expoziții și consfătuiri.Avînd sprijinul profesorilor din școală, al cadrelor tehnice din cooperativă, au fost organizate, periodic, în fața cititorilor recomandări bibliografice (în care au fost trecute în revistă cărți de popularizare în diverse domenii sau au fost date îndrumări suplimentare pentru cei care urmează cercurile de învățămînt agrozootehnic), mici expoziții bi-

bliografice volante la locurile de muncă ale cooperatorilor și, în sfîrșit, consultații speciale, în care cititorii lămuresc cu profesorii din activul bibliotecii problemele mai dificile cuprinse în cărțile citite. (Pentru organizarea consultațiilor — programate periodic — bibliotecara sondează permanent „cererile" cititorilor, iar întrebările sint date cu cîteva zile mai înainte profesorilor de specialitate care-și pregătesc în amănunt răspunsurile).în sfîrșit, să nu uităm faptul că toate aceste activități nu sînt inițiate la întîmplare, ci după un plan riguros stabilit la începutul fiecărui trimestru. (Planul pe lunile în curs prevede, de pildă, printre obiectivele sale în domeniul popularizării cărții științifice: o expoziție pe tema „Cartea legumicolă", cîteva consfătuiri în ajutorul cercurilor de învățămînt agrozootehnic, o recomandare bibliografică pe tema „Metode noi în creșterea taurinelor pentru lapte și carne", înființarea a noi cercuri de citit, activizarea unor biblioteci volante etc., etc.).Dragostea cu care muncește activul bibliotecii, înțelegerea rolului major pe care-1 are cartea în complexul activităților de popularizare a științei, rigurozitatea cu care a fost întocmit acest plan, îți dau certitudinea îndeplinirii sale.

(orele 15,15; 18; 20,45), Moșilor 
(orele 15, 18; 20,45). GHINIONIS
TUL — rulează la Munca (orele 
16: 18,15; 20,30), Colentina (orele 
10; 16: 18,15: 20.30). ȘAPTE ANI 
DE CĂSNICIE cinemascop — 
rulează la Buceg: (orele 10; 12,30; 
15,30, 18 : 20,30). Viitorul (orele 
13,45; 16: 18,30: 21). POVESTE DE 
PE DON - rulează la Union 
(orele 15,30; 18, 20,30) PROGRAM 
PENTRU COPII (dimineața). MA
RIA (după-amiazâ) rulează te 
Doina (orele 11 30; 13,45; 16; 18,15; 
20.3QI LUMEA COMICA A I UI 
HAROLD LLOYD rulează la
Timpuri Noi (orele 10; 12,15, 14,15; 
16,15; 18.30-, 20,30). MUSAFIRI CIU
DAT! PE MUNTELE DE GHEATA - 
rulează la Cultura) (orele 15,30; 18;
20.30) . SĂLBĂTICII DE PE RÎUL 
MORȚI1 (cinemascop) — rulează la 
Dacia (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19, 21), 
Progresul (orele 15; 17; 19, 21). 
VESELIE LA ACAPULCO - ru
lează Ia Buzești (orele 10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI
(Orele 10; 
elena din
— rulează
11,15; 13,30; ____ _____
INTÎMPLAT la MILIȚIE - rulează 
la Cosmos (orele 16; 18: 20). CA- 
LABUCH — rulează 1a Melodia 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20). 40 DE MINUTE PÎNĂ ÎN
ZORI — rulează la Volga (orele 
10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
30 DE ANI DE VESELIE - rulează 
la Rahova (orele 15; 17, 19; 21). 
HAMLET 
serii) —
15,30; 19).
Cotroceni
IVAILO — rulează te Pacea (orele 
16; 18; 20). HATAR1 (ambele serii)
— rulează la Atta (orele 10; 16,15i
19.30) .

— rulează la Flacăra 
15,30; 18; 20,30).
TROIA — cinemascop 
la Giuleștl (orele 9; 
15,45; 18; 20,15). S-A

— cinemascop (ambele 
rulează la Lira (orele 
TEAMA — rulează la 

(orele 16; 18,15; 20.30).

TeleviziuneSÎMBĂTĂ 16 ianuarie 1965Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru copii și tineretul școlar: Album artistic prezentat de elevi ai Școlii de muzică nr. 2. 19,50 — înîn fața hărții. 20,00 — Teatru studio : Rața sălbatică —

Henrik Ibsen. 22,00 — Mu-
I. SAVA

dezică ușoară instrumentală în încheiere: Buletin de știri, sport, buletin meteorologic.



mai buni fii ai poporului
candidați ai F. D. P,

(Urmare din pag. I)La Galați, într-o adunare la care au participat numeroși metalurgiști, constructori de nave, cadre didactice, studenți și alți cetățeni a fost propus candidat al F.D.P. pentru circumscripția electorală nr. 1 Galați-Sud, în Marea Adunare Națională, tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Trecînd în revistă succesele obținute de oamenii muncii în dezvoltarea economică și so- cial-culturală a regiunii, vorbitorii au arătat că în orașul Galați se înalță Combinatul siderurgic, au fost date în funcțiune Complexul de industrializare a lemnului, Combinatul de celuloză și hîrtie și Combinatul de fibre artificiale de la Brăila, întreprinderea de sîrmă, cuie și lanțuri din Galați, Fabrica de mobilă de la Focșani și altele ; pe ogoarele regiunii lucrează 5 600 tractoare, unitățile agricole socialiste se întăresc continuu.„împreună cu brigada mea, cu toți cei care lucrează la construirea laminorului de tablă groasă, a spus sudorul A- lexandru Velici, de pe șantierul Combinatului siderurgic Galați asigurăm Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn că vom realiza cu cinste sarcinile încredințate, că în acest an, ultimul din șese- nal, succesele noastre vor fi și mai mari, executînd la timp și la un înalt nivel calitativ lucrările la acest important o- biectiv industrial".Luînd cuvîntul în numele constructorilor de nave, muncitorul Dumitru Halca a arătat că navele construite aici călătoresc pe mările și oceanele lumii. „Folosind din plin minunatele condiții create de partid și guvern, tehnica modernă cu care sintem înzestrați, vom realiza nave de tonaj sporit și cu performanțe tehnice superioare. Pentru viața noastră nouă, pentru înflorirea orașului nostru ca și a întregii țări, vom da cu toată bucuria votul nostru candidatului F.D.P.".La Iași a fost propus candidat pentru circumscripția e- lectorală nr. 1 Iași-Nord tovarășul Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Participanții la adunare au vorbit despre dezvoltarea orașului și regiunii Iași în anii puterii populare. întreprinderile industriale din regiune, dotate cu utilaj de înalt nivel tehnic, au realizat în 1964 o producție de 11 ori mai mare decît în 1950. Anul acesta se vor construi în orașele regiunii 2 233 de apartamente, care se vor adăuga la cele peste 9 700 date în folosință în ultimii patru ani. Orașul Iași, dezvoltînd continuu tradițiile sale progresiste, este astăzi un important centru cultural-ști- ințific al țării.în cuvîntul său, tovarășul Virgil Iacob, mecanic de locomotivă la depoul C.F.R. Iași, a spus : „De pe locomotiva mea admir minunatele înnoiri în peisajul moldovenesc de azi — impunătoarele obiective industriale, frumoasele ansambluri de locuințe, construcțiile social-culturale. Toate a- ceste mărețe realizări sint rodul activității entuziaste a celor ce muncesc, sub conducerea înțeleaptă a partidului". Prof. univ. Ion Creangă, rectorul Universității „Al I. Cuza“ din Iași, și prof. univ. Ilie Grămadă, directorul Teatrului Național din localitate, au vorbit despre dezvoltarea impetuoasă a învățămîntului, culturii și artei în această parte a țării. Au mai luat cuvîntul general-maior Constantin Buculei, Domnița Ichim, studentă la Facultatea de filologie a Universității ieșene, și alți cetățeni. Toți au arătat că vor da cu toată încrederea votul candidatului F.D.P., în circumscripția lor electorală, tovarășului Emil Bodnăraș.Drept candidat al Frontului Democrației Populare în circumscripția electorală nr. 1 „Steagul Roșu" din Brașov, a fost propus tovarășul Petre Borilă, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Ing. Mircea Bîlă, director general al Uzinelor „Steagul Roșu", care a luat cuvîntul, a exprimat hotărîrea întregului colectiv al întreprinderii de a sprijini victoria în alegeri a F.D.P. nu numai prin vot dar și prin noi succese în ridicarea nivelului tehnic al producției, în îmbunătățirea calității ei.Exprimîndu-și bucuria pentru realizările obținute în circumscripția electorală unde candidează, tovarășul Petre Borilă, pfof. Constantin Moar- căș, directorul Școlii medii nr. 4, a arătat că propunerile făcute de cetățenii din circumscripție au prins viață. în cartierul Steagul Roșu s-au înălțat, printre altele, 11 școli pentru învățămîntul general de 8 ani și mediu.Participanții la adunare au vorbit despre realizările din anii puterii populare. în_ regiunea Brașov s-au înălțat noi construcții industriale : Combinatul de industrializare a lemnului de la Blaj, fabricile de amoniac șl acid azotic de la Făgăraș, fabricile de metanol și formaldehidă din orașul Victoria, Fabrica de negru de fum de la Copșa Mică etc.Au fost date în folosință oamenilor muncii peste 10 000 apartamente, iar la sate s-au
~ • i dede la Copșa

C.C. alC.C. alau înfă-

ridicat circa 15 000 case noi. Ei au exprimat hotărîrea de a obține noi succese în înfăptuirea politicii partidului.La Pitești, muncitorii, inginerii, funcționarii, cadrele didactice, cetățenii din raza circumscripției electorale nr. 1, întruniți într-o adunare cetățenească, au desemnat drept candidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională pe tovarășul Nico- lae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al P.M.R., secretar al P.M.R.Numeroși vorbitori țișat bilanțul însuflețitor al realizărilor obținute în anii puterii populare în dezvoltarea industriei, agriculturii, în îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor muncii din regiune. In perioada 1951— 1964 au fost investite în regiune peste 14,4 miliarde de lei. In regiune au luat ființă noi ramuri industriale — petrolieră, chimică, de construcții de mașini etc. Resurse hidroenergetice importante din regiune vor fi valorificate prin darea in exploatare a hidrocentralei „16 Februarie" de Pe Argeș, unul dintre marile obiective ale planului șese- nal. De asemenea, prin construcția uzinei de aluminiu de la Slatina, se va crea in țara noastră o nouă ramură a metalurgiei neferoase. O puternică dezvoltare a cunoscut agricultura în ce privește pomicultura ca suprafață și nu

La ad
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măr de pomi, regiunea Argeș este prima pe țară.Ing. Victor Cheiu, d-rer-tn- rul Combinatului de inâ liza rea lemnului dm rV.es *._ a vorbit despre bmărirea oamenilor muncii din ace&scâ importantă intrep.-mâere âe a marca, prin importante rm'-- zări. evenimentul alegerii::A mai hiat cuvin tL rtg Gheorghe N. colac. directcru. întreprinderii de poduri metalice și prefabricate din beton, țesătoarea Maria Dulicâ. învățătorul emerit Coestantm Arsene, și alții, care au susținut candidatura propusă.Intr-un alt mare centru industrial al țării, la P.tteștt. In sala de festivități a Uzinei „1 Mai", a avut loc o adunare la care a fost propus candidat pentru circumscripția electorală nr. 1 Ploiești tovarășul Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R.Vorbitorii, printre care Ion Delescu, metalurgist la Uzina „1 Mai", Marin Gavrilă, maistru distilator la Rafinăria Ploiești, ing. Traian Vulpe, de la Combinatul petrochimic Ploiești, Grigore Ivanov, președintele cooperativei agricole de producție Bărcănești, au relevat realizările obținute de oamenii muncii din regiune și dezvoltarea economiei și culturii. Producția globală industrială a regiunii a crescut în 1964 de 1,8 ori față de 1959. Marele Combinat de la Brazi — o adevărată cetate a petrochimiei — a intrat parțial in funcțiune. Noi instalații au fost date în folosință la Rafinăria Brazi, Uzinele chimice din Ploiești, Valea Călugărească și Florești. La rîndul ei, industria de utilaj petrolier a asimilat utilaje noi — instalații 3 DH 200, 4 DH 315 și altele, ale căror caracteristici corespund cerințelor mondiale.„Cu pași repezi — a Gabriela Buzețeanu, soară la Școala generală de 8 ani din Tătărani — pătrunde la sate lumina culturii. Citeva cifre vorbesc de la sine. Numai în ultimii patru ani, în așezările regiunii au fost construite pentru copii mai mult de 1 300 săli de clasă. Totodată, numărul elevilor și cadrelor didactice s-a dublat, în școlile medii din regiune sînt cuprinși acum 34 000 de elevi, față de numai 1 986 cît au frecventat în 1938. In ultimii ani s-au distribuit în mod gratuit elevilor din regiune manuale în valoare de peste 36 milioane lei.O însuflețită adunare a găzduit vineri și Hunedoara, marea cetate a oțelului. Sute de furnaliști, oțelari, laminoriști, de la combinatul din localitate și de la Uzinele Călan, alți muncitori ai întreprinderilor din apropiere, țărani cooperatori din satele învecinate, au 

piețiiarătat profe-

propus candidat al Frontului Democrației Populare pentru circumscripția electorală nr. 1 Hunedoara-Est pe tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Susținînd cu căldură propunerea făcută, maistrul oțelar Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, a spus : .Dacă si- derurgiștii noștri lucrează astăzi la agregate moderne. în hale spațioase, luminoase, dacă au condiții de trai mai bune, toate acestea, ca și celelalte înnoiri petrecute in viața întregului nostru popor, se dato- resc faptului că partidul ne călăuzește în lupta spre desă- vîrșirea construcției socialismului. Vom sprijini candidatura propusă prin noi succese in producție*. In cuvinte calde și pline de dragoste, profesoara Silvia Lucaci. de la Școala medie nr. 1 din Hunedoara, a exprimat hotărîrea cadrelor didactice din acest important centru industrial al țării de a contribui din plin la educarea socialistă a noii generații a Hunedoarei.Alți vorbitori au relevat importantele realizări din anii construcției socialiste, care au sch.~r.bat fundamental Înfățișarea orașului și a regiuni;La Cu;, la adunarea de la Casa Universitarilor. a fost propus drept candidat in câr- cjmscr.țjma eiectcraM nr. 1 Unr.ers-iățu in alegerile de
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populare au ades CJojuli tmercx nota, tinerețea a lismuiui- Orașul de pe Șc a deveni: un pustnic ce industrial, de cultură să b țămînt de prestigiu. In s-au dervoltat și Înzestra' utilaje moderne întreprind „Carbochim". -Tehnolog*, „Unirea". „Terapia" și altele. In centrul universitar Cluj Învață în prezent peste 13 000 de studenți cu 3 000 mai mult decît în 1961. Studenților li s-au creat condiții de învățătură și viață la care nici nu visau generațiile din trecut. Ei au la dispoziție 21 de cămine cu o capacitate de peste 8 200 locuri, din care 8 au fost date in folosință în ultimii patru ani, precum și 8 cantine cu o capacitate de 7 800 locuri. Sint în construcție aite două cămine studențești cu peste 700 locuri. Pentru oamenii muncii clujeni s-au construit și dat în folosință blocuri cu peste 5 300 apartamente.Vorbitorii, susținînd candidatura propusă, și-au exprimat dragostea fierbinte față de partid și hotărîrea de a urma cu fidelitate neabătută politica sa înțeleaptă, care nu cunoaște interese mai înalte decît prosperitatea patriei, bunăstarea poporului nostru.Un mare număr de oameni ai muncii întruniți la Tg. Mureș, în sala mare a Palatului Culturii, au desemnat drept candidat al FJ3.P. în circumscripția electorală nr. 1 Tg. Mureș-Vest pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională pe tovarășul Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne.Participanții la adunare au reliefat realizările de seamă obținute de întregul nostru popor în anii puterii populare. Ei au arătat că în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, în trecut puțin dezvoltată din punct de vedere economic, oamenii muncii romini. maghiari. germani și de alte naționalități, aplicînd în viață 

politica Partidului Muncitoresc Romîn, au obținut mari succese în dezvoltarea economiei și culturii. In anii puterii populare, harta regiunii a cunoscut importante transformări : au apărut întreprinderi • și ramuri noi de producție, obiective industriale noi. printre care Centrala electrică de termoficare Luduș-Iemut. Centrala termoelectrică .Steaua Roșie"-Fin tinde.tehnica-Tg. Mureș. Fabrica de zahăr Luduș etc.Dumitru Fanez, meranic de locomotivă la depoul CFF. Tg. Mureș a vorbit despre realizările in exploatarea rațională a parcului de tocomocxe șt vagoane. despre eeooocml-e de ccenbusmcti realizateScriitorul Galfalvi Zsoîd a reliefat in cuvin tul său gr..*a permanentă pe care partidul și statul nostru o acordă dee- voîtămi nteraturu. arteu csl- tasS. jCfațBe aoastre — a »- rătat .■aeblîauul — apar sa mari tzra?e. In Tg Mureș fuacțxceasă • fi? .al.* a Ună- unL Scrmaeice ixz R. P Rc- mmă. apare revjea Lteracă m lista magfru-ă Igaw Sb>" Ne mez etrânu. ta șt de aăcx 
—ar^te «â -ț" -d-— jt creația noastri z^erasi fr-aremețea Tjețd nuasee net*

La trate aceste arrrAri. 3»- 
seâe de cetășesx as atapeac âx

tai

pe

pefffif- âi w 1 tarre

a

ksc ra 
caz» - 
ere» A

A
• 3?

W a
vr

A-

Rksb 
Prem-fi

rec*

c»

■tractau.
^.-T-'-

«i,

e

ne

coounii.în aceeași b în saia âe festivități a Casei de ru mc-ă a tineretului din raioaul N Bă_- cescu din Capitală sute de cetățeni — tineri și vizattaâ. de diferite profesiuni — d~n fabricile, uzinele și *din raza raionului care setaseră să-și desemneze candidatul lor pentru alegerile de deputați in Marea Ammare Națională au susținut cu căldură propunerea ca in circumscripția electorală nr. 25 „Progresul" să candideze in alegerile pentru Marea Adunare Națională tovarășul Tudor E. Bălătică, maistru principal la Uzinele „Laromet*. Numeroși participant! la adunare au subliniat în cuvîntul lor că acest tinăr muncitor, in vîrstă de 30 de ani. care prm munca lui plină de pasiune și dăruire și-a ciștigat dragostea tuturor muncitorilor din nr ~a lui, a cetățenilor din cartier merită să fie propus candidat al F.D.P. pentru alegerile în Marea Adunare Națională.Cu același entuziasm au venit în sala de festivități a Casei de cultură din orașul Pucioasa, regiunea Ploiești, numeroși muncitori, tehnicieni, ingineri din întreprinderile industriale ale orașului, țărani cooperatori din comunele Bez- dead, Măgura, Virfuri, Bră- nești, Pietroșița pentru a-și desemna candidatul lor in alegerile de Adunare rea ca electorală să candideze tovarășa culina Costescu, la Școala medie din Pucioasa, a fost primită cu vii aplauze.

cu munci
deputați în Marea Națională. Propune- înnr. circumscripția36 Pucioasa Ni- profesoară

iur.s:: i> vizită la Cetatea Rîșnov
Foto : AGERPRES

Solemnitatea inmînârii
unor ordine ale R. P Romine

Wkarea la rang de ambasadă a reprezentanțelor

Guvem-1 Republicii Populare Remize și guvernul Re- garuhxi Danemarcei au hotă-
INFORMAȚIILadislau Konya, solist al Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romine, a plecat într-un turneu in Uniunea Sovietică. Cintărețul romîn își va da concursul în mai multe spectacole cu operele „Traviata", „Trubadurul", „Bal mascat" pe scena Teatrului Mare Academic de Stat din Moscova, precum și la Leningrad, Tallin și Kiev.

Ne

Vineri la amiază, la cinematograful „Luceafărul" din Capitală, a avut loc vernisajul expoziției documentare ..Georges Melies" — unul dintre pionierii cinematografiei mondiale. Expoziția este organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă în colaborare cu Asociația cineaștilor din R. P. Romînă.Au asistat reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Ministerului Afacerilor Externe, numeroși cineaști, alți oameni de artă și cultură, precum și membri ai Ambasadei Franței to R. P. Romînă.Asistența a vizitat apoi ex- posfțta care cuprinde aproxi- matrv 300 de fotografii ilus- 
Plenara Consiliului Central

Sindicatelor din R. P. Romînă
în zilele de 14 si 15 ianuarie 1965 a avut loc Plenara Consiliului Central al Sindicatelor din RP. Romînă. La lucrări au participat membrii și membrii supleanți ai Consiliului Central al Sindicatelor și ai Comisiei Centrale de Cenzori, reprezentanți ai Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor. Consiliului Național al Femeilor, ai unor ministere și instituții centrale, activiștide răspundere din aparatul C.C.S., președinții consiliilor regionale și ai unor consilii locale ale sindicatelor, reprezentanți ai presei.Plenara a examinat activitatea desfășurată de sindicate în anul trecut, contribuția lor la succesele remarcabile obținute de oamenii muncii, sub conducerea organizațiilor de partid, în realizarea și depăși-

rea planului de stat pe anul 1964 și a stabilit sarcinile sindicatelor privind mobilizarea tuturor colectivelor din întreprinderi în întrecerea socialistă pentru înfăptuirea exemplară a indicatorilor planului pe anul 1965. îmbunătățirea continuă a calității produselor, scurtarea termenelor de dare în funcțiune a noilor obiective industriale și atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați, realizarea întocmai a sarcinilor de export.De asemenea, Plenara a a- nalizat execuția preliminată a bugetelor sindicatelor și de asigurări sociale pe anul 1964 și a aprobat proiectele de buget pe anul 1965. Plenara a adoptat măsurile privind activitatea sindicatelor în cadrul Frontului Democrației Populare și sarcinile ce le revin în desfășurarea campaniei 

în dela

H-a. scriitorului Ion Bănuță, pe.'.trj merite deosebite în do- menxul creației literare și în munca desfășurată în sectorul editorial; „Ordinul Muncii" clasa a n-a, tov. Gh. Curcă, pentru merite deosebite munca depusă in comerțul 
statPentru merite deosebite realizarea locomotivei Diesel- electrice tovarășii Ion Pîrvu, Vadimir Popovici, Traian Mihai și Antoniu Pușcaș au fost distinși cu „Ordinul Muncii" clasa a II-a, iar un număr de 
96 de ingineri, tehnicieni și muncitori cu „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a și Ordinul „Steaua Republicii Populare Romine" clasa a V-a. De asemenea, pentru merite deosebite la realizarea noilor tipuri de autocamioane, un număr de 75 de ingineri, tehnicieni și muncitori au primit „Ordinul Muncii" clasa a III-a și Ordinul „Steaua Republicii Populare Romine" clasa a FV-a și a V-a.Cu prilejul aniversării a 15 ani de la înființarea Ministe- 

rit să ridice la rang de ambasadă legațiile lor respective de la Copenhaga și București.

trînd activitatea primului studio de film din lume creat de Georges Melies la Montreuil sous Bois, precum și imagini din numeroasele sale filme, în majoritate feerii sau povestiri științifico-fantastice.Timp de două zile s-au desfășurat la Vatra Dornei lucrările consfătuirii interregionale organizate de Ministerul Economiei Forestiere. La consfătuire au participat cadre de conducere din întreprinderi forestiere, combinate de industrializarea lemnului, institute de proiectări, întreprinderi de construcții forestiere, întreprinderi de reparații utilaje și mașini, transporturi forestiere aprovizionare Suceava, Cluj, mureș.Participanții au analizat măsurile fost luate și au în continuare noi pentru îndeplinirea indicatorilor de plan 1965.

și baze de din regiunile Bacău, Mara-la consfătuire care au stabilit măsuri tuturor pe anul(Agerpres)

electorale pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și sfaturile populare.Participanții la plenară au aprobat cu însuflețire o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, în care exprimă hotărîrea sindicatelor de a munci neobosit pentru mobilizarea oamenilor muncii la realizarea cu succes a sarcinilor de plan pe 1965 și a angajamentelor în întrecerea socialistă, pentru a aduce o contribuție și mai substanțială la înfăptuirea politicii partidului, de dezvoltare a economiei naționale, de înflorire a științei și culturii, de creștere sistematică a bunăstării celor ce muncesc din scumpa noastră patrie. 

rului Industriei Ușoare și a Ministerului Industriei Alimentare au fost înmînate, pentru merite deosebite în munca depusă la dezvoltarea acestor sectoare, Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne" clasa a III-a, tov. Gheorghe Mirică, „Ordinul Muncii" clasa a III-a și Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne" clasa a V-a, unui număr de 132 tovarăși.Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de Ia apariția ziarelor „Munca" și „Scînteia tineretului" au fost conferite „Ordinul Muncii" clasa a III-a și Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne" clasa a V-a, unor tovarăși din colectivele redacționale și tehnice ale a- cestor ziare.După înmînarea înaltelor distincții, tovarășul Ștefan Voitec a felicitat călduros pe cei decorați în numele C.C. al P.M.R., al Consiliului de Stat, al guvernului și al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, urîndu-le noi succese în activitatea viitoare.în numele celor decorați, au mulțumit ing. Romeo Vlădo- ianu, ing. Vasile Dumitrescu, ing. Gh. Mirică și loan Moja.(Agerpres)
In toate fazele 

fabricației — exigentă 
sporită pentru calitatea 

produselor
(Urmare din pag. I)blele încredințate la un nivel tehnic ridicat.Tovarășii din conducerea u- zinei participă cu regularitate la adunările generale U.T.M. In aceste adunări noi prezentăm tinerilor situația calității produselor uzinei, îi informăm cu privire la comportarea lor în exploatare. Insistăm cu a- ceastă ocazie și asupra lipsurilor care mai există, arătăm care dintre ele aparțin direct tinerilor și le dăm indicații cum să muncească pentru eliminarea lor.Participînd la aceste analize ne-am dat seama că principala cauză pentru care unii tineri mai dau rebuturi o constituie slaba pregătire profesională. Conducerea uzinei a luat măsuri în scopul ajutorării lor. Cu sprijinul organizației U.T.M., 210 tineri au fost încadrați în cursurile de completare a profesionale, cursurile deFaptul că organizația U.T.M. s-a ocupat cu grijă de frecvența tinerilor la cursuri, i-a ajutat pe aceștia să-și perfecționeze cunoștințele profesionale, să realizeze produse de calitate superioară.O parte din produsele uzinei noastre, ca mașina de găurit cu lanț, fierăstrău cu pînză în- clinabilă, presele de 25 și 40 tone și funicularul de munte, s-au bucurat de aprecieri la Expoziția Realizărilor Economiei Naționale pentru execuția ireproșabilă, pentru performanțele lor tehnice. Aceste aprecieri ne încurajează, dar totodată ne obligă să depunem eforturi și mai mari pentru îmbunătățirea calității. Cu toate că anul trecut secțiile noastre productive s-au încadrat în coeficientul de rebut admis, realizînd în medie o reducere de 23,7 la sută, am primit din partea beneficiarilor unele sesizări pentru piesele de schimb din fontă, care au prezentat defecte ascunse. In planul M.T.O. pe acest an sînt înscrise o serie de obiective menite să contribuie la evitarea unor asemenea neajunsuri.Experiența dobîndită în a- nul trecut, perfecționarea ei prin măsurile stabilite cu ocazia dezbaterii sarcinilor de plan pe 1965 ne dau garanția că și pe viitor colectivul uzinei noastre va aliza produse de un înalt nivel tehnic, care să satisfacă exigențele mereu crescînde ale beneficiarilor noștri interni și externi.

cunoștințelor35 tineri la specializare.



Vizita tovarășului 
Mihail Petri in Iran

Mesaj al președintelui S.U.Â.
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TEHERAN 15 LAzerpres — Joi seara a sosit la Teheran delegația romînă ccnzusă ce Mihail Petri, ministrul comerțului exterior.Oaspeții au fost întîmpmți la aeroport de Manoutcber Eghbal, fost prim-mînistru. președintele Societății naționale iraniene de petro’, care a

privind controlul armamentelor

Vietnamul de sud

păcii și libertății - în această regiune — 
spunea el — necesită un efort uriaș, în
țelepciune și timp. Aceste cuvinte pot fi 
interpretate ca o reținere iată de cursul 
actual a! politicii americane în probleme
le asiatice, caracterizată, în mare măsură, 
printr-o încălcare a independenței, drep
turilor și intereselor vitale aie popoare
lor din această regiune. Declarația me
rită a ii semnalată întrucît îndreptățește 
ceea ce corespondenții de presă denu
mesc ..deosebirile de păreri și de accente" in aprecierea problemelor interna
ționale.

Rămîn problemele bilaterale. Un cores
pondent japonez era de părere, înaintea 
vizitei premierului Sato, că în cele două 
mari grupuri de chestiuni bilaterale : co
merțul și 
Bonin, 
citeva
Ideea este o nesoluționare a diferendelor 
existente. Practic, în ce privește „controlul administrativ" în aceste insule s-a 
ajuns doar la concluzia unei lărgiri a 
funcțiilor comisiei consultative japonp- 
americane care există în prezent, dar nu 
și asupra transmiterii lor sub jurisdicție 
japoneză. în ce privește celelalte ches
tiuni, cum ar fi un eventual. acord pri
vind transporturile aeriene și civile, con
venția pentru pescuitul în Pacificul -de 
nord, investițiile particulare în Japonia 
și alte probleme economice, urmează să 
aibă loc consultări în viitor.

Prin urmare, întrevederile japono-ame- 
ricane nu marchează un pas înainte-în 
acest domeniu spinos al relațiilor bilate
rale, tensiunea existentă între cele două 
țări, de mai multă vreme, asupra acestor 
chestiuni, risclnd șă se accentueze.

nosc că problema Chinei are o importanță vitală pentru pacea $1 stabilitatea Asiei* Totodată, se precizează hotărirea 
guvenuiui japonez in ce privește promo
varea contactelor in probleme cum ar ii 
comerțul cu R P. Chineză. Premierul ja
ponez Sa‘o a relevat in convorbirile sale 
raptul că „Japonia trebuie să facă fată realităților si să dezvolte relațiile sale cu vecina sa China", (potrivit relatării A- ge.nției France Presse).

Presa americană a relevat, de alliel, 
profunzimea acestui proces in opinia 
publică japoneză Washington Post, co- 
mentînd convorbirile Johnson-Sato, scria 
că „Foarte mulți japonezi, printre care conservatori consecvenți ca premierul Sa:o însuși, au considerat că in trecut America a fost prea intransigentă și prea ricr.dă în relațiile sale (sau in lipsa de reiați.l cu China. In Japonia există o mare presiune populară in vederea nor- mal zân: relațiilor cu China”. Pină unde 
s-a nulul Insă merge, nu este suficient 
de limpede. Asta mai ales datorită unor 
poziții insuficient de clare a virtuților 
politice japoneze asupra relațiilor și a 
amploarei lor.

Alte probleme de ordin general abor- 
dc:e în convorbirile Johnson-Sato au lost 
cele privind situația din Asia. In legătu
ră cu sud-estul asiatic, comunicatul men
ționează formule destul de generale, tară 
o concretizare și. mai ales, tară o asocie
re japoneză la actuala politică a S.U.A. 
in Vietnamul de sud. S-au făcut insă 
simțite unele apeluri din partea japo
neză privitoare la o politică mai realistă c Statelor Unite in problemele asiatice. 
Primul ministru Sato a declarat la un de
tun oferit de clubul presei americane că 
in tratarea problemelor asiatice este 
esențial să se dea dovadă de un spirit de 
tolerantă și de înțelegere. Instaurarea

japono-americane

r ~

S. VERONA

statutul insulelor lliuku și 
oficialitățile japoneze vor lăsa 
memorandumuri la Washington.punctai 

probii» 
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Rupă întrevederile

l

Confruntări politice
violente

I

Goana după petrol
în Marea Nordului

Divergențe intre guvern

u-1

PE SCURT

Amiralul 
brazilian 
joi seara

Clădirea Institutului de hidraulică din Hanoi, unul din noile 
centre de invățămint superior din R. D. Vietnam

Bolivia :

Chile :

V. OROS
corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro

tanții celor 
Conducătorul 
de stingă, 
secretar 
publice, 
stabilirii 
continuie negocierile dintre condu
cătorii celor trei părți — chiar în 
Laos — trebuie discutată în com
plexul general al problemei și nu 
ca o chestiune aparte. Delegația 
fracțiunii de dreapta a propus pen. 
tru aceasta, localitatea Luang 
Prabang — capitala regală.

și majoritatea parlamentului

PARIS. — La Paris au avut loc 
joi noi convorbiri între reprezen- 

trei părți laoțiene. 
delegației fracțiunii 

prințul Souk Vongsak, 
de stat pentru lucrările 
a declarat că problema 
localității în care să se

zâei
nare* aăe tar Chcasd 
pat. Mustrai de «3* 
Henr. Sțnai a avut cnraac 
căror czctzast as este c
prerapn 
tătar de

Continuă demonstrațiile

antiguvernamentaleSAIGON 15 (Agerpres . — 
în ciuda eforturilor iutrepm- 
se în ultimul timp de autori
tățile guvernc-ier.zale cn Sc.- 
gon de a duce tratative cm 
liderii budiști, aceștia antzâută sMt se mențină pe o poziție de 
respingere a «rf—TmTmî j—ei» 
Tran Van Huong. La 15 ianua
rie, agenția Associated Press, 
transmitea din capitala Vietnamului de sud că aproxima
tiv 300 de lideri budrști s-cu 
reunit la cartierul lor general 
pentru, a stabili noi forme de 
luptă împotriva gucemului- 
După cum se știe, scrie aceeași 
agenție, cercurile budiste «s 
au acceptat nici un compromis și au continuat să organi
zeze demonstrat-.-, nu nume: in 
Saigon dar și in alte localități din țară.Pe de altă parte, trapele de 
partizani au coatia—t atacurile prin surprindere împotriva forțelor guvemamentcle.

Chombc isi intcortd
refacerea ..prcstioiuluiLEOPOLDVILLE. — După ministrul de externe Her.r. Spaak i-a ignorat prezența la BtueSes. delegația „de tehnicieni" txfeăsâ de Moise Chorr.se ir. Becii a declarat că este posibil ca primo ministru congolez să se deplaseze personal la BrnxeEes in urau-. rele două, trei zile.Tn ultimele zile, premiera! congolez a organizat citeva manifestări consacrate exdusiv adversa- rului său, fostul priM-onabtzu Adoula, pe care l-a acuzat jd s-a situat în fruntea unor interese retrograde belgiene", neoă- tînd să adauge că acesta es:e „singurul responsabil pentru starea deplorabilă în care se află Congoul". Acestea au survenit după ce Adoula a publicat pianul său de redresare a sătnația din Congo, în care preconiza -zz guvern provizoriu de icconrffic re, din care Chombe să lipsească. Apropierea spinoaselor tratative economice și financiare dintre Congo și Belgia au oferit anumite speranțe lui Moise Chrwnbr. care miza pe o eventual dezavuare a lui Adoula de autoritățile, de la Bruxelles. Lucrurile nu s-au petrecut
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ie au fast dîscu- - 'iele amplocrea lor. Printre aces- 
de irunte s-a situat cea a refl P Chineză. Potrivit obser- 

ia acest domeniu divergențele 
mpânit Neajunaindu-se la o comună, tratativele urmează să 

viitor. Totuși, declarațiile 
japonez, amplul co- 

comentariile de presă 
asupra deplasărilor in 

Comunicatul specifică doi oameni de stat recu-

insă astfel iar
Piața comună

11111!

Primul număr 
al revistei 

Festival"

Etape dificile
dele trecute. Comi
sia Pieței comune a 
icut cea de-a 3OC-a 

ședință săptămâna
lă, in care reprezen
tanții „celor șase" 
au discutat o seria

de probleme pentru stabilirea 
programului de lucru din acest 
an, avinduse în vedere in spe
cial reglementarea unor dosare 
rămase în suspensie din cnul tre
cut, sau din anii precedents. Pu
blicațiile occidentale tuHmoră 
faptul că „agenda negocierilor 
europene va furniza în urmă:: ■■ 
rele zile dispute aprige la Bru
xelles".

Conform programului stabilit, 
un loc de seamă ca fi atribuit ți 
în continuare problemelor agri
cole. Deși, după cum se știe, 
unificarea prețului la cereale a 
dus — la sfirșitul unui adevărat 
maraton — la un acord de prin
cipiu la 15 decembrie între cei 
șase parteneri, totuși specialiștii 
consideră că în cadrul viitoarelor 
convorbiri, problema reglemen
tării definitive a finanțării poli
ticii agricole comune ca stimi 
controverse. Acordul de la Bru
xelles în problema pieței agricole 
comune a pus numai jaloanele. 
Unificarea prețului la grîu (de 
exemplu) ca aduce unor țări 
membre ale Pieței comune pier
deri care urmează a fi acoperite 
dintr-un fond comun denumit 
„Fondul de garanție european" 
(F.E.O.G.A.). Fondul urmează, 
potrivit unor concepții manifes
tate în Comisia Pieței comune, 
să fie alimentat din beneficiile 
realizate prin importurile din 
afara Pieței comune, precum și 
din vărsămintele țărilor membre. 
Publicația franceză „AGENCE 
ECONOMIQUE ET FINAN
CIARE" (AGEFI), referindu-se la 
repartizarea sarcinilor și avanta-

șeior Pieței _
statele membre, ifî npi —« pă
rerea că ii câtcooM Arwvfir țm- 
cind polttrca fimaoi tgnedi „nu va fi excxcs ca aceasta să dea Ioc la ua nou mac mrauw- agricol". 7iand JJ3 EUHO&* 
consideră problema fmastării 
politicii agnc-zle cor 
„cheia de boită' 
ansamblu. „Fără a< 
rată „LES ECHOS' — în pofida savantelor construcții juridice ale experți-t>r, agricultura va bate încă odată pasul pe fee". Cofa 
pe care va urma m o subteria 
fiecare țară la FLO.GA. după 
aprecierile unor specialiști, ca da 
naștere la noi implicații in defi
nitivarea „pieței comune agri
cole".

Calendarul economic al Pielei 
comune ca mai cuprinde ți oițe 
probleme, care lu'md in conside
rare antecedentele confruntărilor 
cor duce — după părerea mul
tor obsercaîon occidentali — 
la discuții, aminări, controverse 
intre membrii Comunăâții econo
mice europene (C.E.E.). Prini-e 
acestea se afli, fixarea prețurilor 
indicative la produsele lactate fi 
carnea de viii (produse ta esen
ță agricole) pentru 1955—1965. 
Reprezentanții C.EL. au decla
rat că pentru a ecia noi cioc
niri economice, preturile la aces- 
ste produse cor rămine smțsoncle, 
dar „se va încerca să se facă o apropiere progresivă a lor in viitor, pentru a se ajunge a un preț unic".

Pină în mai a.c„ Comisia Fir- fei comune ca trebui să adopte 
și regulamentul asupra organiză
rii pieței zahărului. Acest produs 
alimentar este singurul dintre 
importantele produse de bază la 
care nu există nici un fel de „reglementare europeană". Pen
tru soluționarea acestei probleme

OM
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< sfltrrzvta

ă rzmxtr: _ s pe oc-j m. pr bzzz acaricor daa cnrmaer ip «rr eserdeie 
ei sa jzascts* asurrjr le pe
cere le prmsAi pratna anele țări 
ele C££ Alegem •aaeia dm 
zente xariaate poale da acșterr 
le aoî dricx^n ți neinfrieger-..

Una dm problemele prinapcle 
care cor sza in atenția ceraădor 
oficiale de Pieței comune ca fi fi 
problema monetară ș> a implica- 
țidor sde. Abcrdind această 
problemă mir-un comentat pri
cind situația economică în țările 
Pieței comune, agenția ^FRANCE 
FRESSE" reiata că „situația a devenit nelinijti’Dare". Jn majori lalea țărilor membre — scria 
agenții citată — inflația a adin- dt deficitul balanței, a diminuat poziția coaopettvă în exterior, în timp ce prețuire și-an continuat cursa loc periculoasă". Re- 
z Âzcrca acestei probleme in sta
diul actual al disensiunilor inier- 
cccide-zde pare ri mai dificilă.

Existența sn cdendaml C.E.E. a unor probleme ca cele enun
țate aari *ur. precum ți a altora 
pricind adoptarea unor măsuri 
protecțicniste, in timp ce peste 
citeze zde cor fi reluate tratati- 
ede dm cadrai rundei Ken
nedy", na poate rămine fără ecou”. O serie de țări (printre 
care și Statele Unde) rint inte
resate intr-o măsură considera
bilă in esigurarea pătrunderii cit 
mai ușoare a produselor lor pe 
piețele C££.

Conținutul unei agende încăr
cate fi dificile ne face să credem 
că negociatorii din Piața comună 
tor acea mult de lucru și că sint 
de așteptat noi controverse, noi 
ciocniri de interese.

IOAN TIMOFTE

VARȘOVIA. — In saloanele ambasadei R. P. Romine din Varșovia a avut loc o gală de filme rominești de scurt metraj.Au luat parte activiști ai C.C. al P.M.U.P., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Culturii și Artei, ai Academiei poloneze de științe, reprezentanți ai vieții cultural- artistice din capitală. Au participat, de asemenea, atașați culturali și de presă ai oficiilor diplomatice din Varșovia.
RIO DE JANEIRO. — 

Mello Baptista, ministrul 
al marinei, și-a prezentat 
demisia președintelui țării, Castelo 
Branco. Această hotărîre este pusă 
în legătură cu hotărirea președin
telui republicii de a plasa sub con
trolul exclusiv al Ministerului 
Aviație: „materialul de zbor" aflat 
pe bordul portavionului brazilian 
,.Minas Gerais".

Problema controlului avioanelor 
de pe acest portavion a constituit 
obiectul unor serioase divergente 
intre miniștrii marinei și aviației 
braziliene. înainte de a fi regle
mentată de către președintele 
Castelo Branco, această problemă 
a provocat demisia a doi deținători 
ai portofoliului Ministerului Avia
ției.

eful juntei militare 
din Bolivia, gene
ralul, Rene Barrien
tos, și-a confirmat 
hotărirea de a can
dida la viitoarele a- 
legeri prezidențiale

prevăzute după ultimele știri di
fuzate de guvernul său pentru 
luna iunie. Barrientos a fost pro
pus încă acum citeva săptămîni 
drept candidat din partea unei 
organizații țărănești din distric
tul Cochabamba și era de aștep
tat să accepte acest lucru, însă 
pină acum nu își anunțase ofi
cial hotărirea. Imediat ce s-a a- 
flat despre decizia sa, conducă
torii partidelor politice au adre
sat generalului critici violente, a- 
cuzîndu-l că violează angaja
mentul luat de el în fața po
porului de a nu candida. Chiar 
din primele zile după răsturna
rea lui Estenssoro, Barrientos a 
declarat de mai multe ori că 
nici el, nici alți militari care for
mează junta nu vor candida pen
tru posturi elective „întrucît nu 
aceasta este misiunea forțelor ar
mate". Partidul național revolu
ționar de stingă, condus de Jiian 
Lechin, a cerut demisia imediată 
a lui Barrientos de la președinția

juntei militare, „căci poporului 
bolivian i se oferă perspectiva 
de a alege un nou tiran“. Con
traatacul a survenit cu prompti
tudine ; Barrientos a calificat 
metodele folosite de Lechin în 
lupta politică drept frauduloase, 
afirmînd totodată că a și ordo
nat inițierea unor cercetări rigu- 
toase.

Lechin a prezentat cererea ca 
viitorii candidați militari' să de
misioneze acum din funcțiile 0- 
ficiale pe care le dețin. Această 
cerere se bazează pe un articol 
de constituție care prevede de
misia candidaților la președinție 
cu șase luni înaintea alegerilor. 
„Consiliul revoluționar al po
porului" (din care fac parte toate 
partidele, cir excepția comuniști
lor și a mișcării naționaliste' revo
luționare — M.N.R.) s-a în
trimit pentru a vota moțiunea 
lui Lechin. După dezbateri pre
lungite, rezultatul a fost un ba
lotaj. Știrile din presă anunță o 
bruscă înăsprire a relațiilor din
tre militari și partidul lui Lechin.

„Coana după petrol în Marea Nordului" se intUulează un arti
col apărut in ziarul „DIE PRES
SE". in care se spune :

Jn legătură cu goana generală 
după sursele de petrol și gaze 
naturale, despre care se crede că 
există «n fundul Mării Nordului, 
s-au p-odus divergențe de păreri 
intre Germania occidentală și DaneaMnaa m ce pricește delimi- 
tueua ațosumitolui „soclu con- 

situat in afara apelor 
te~t..-~vde ncticnalc. Republica fedesak ae consideră dezavanta- 
rată da dcuzele convenției de 
la Geneva, adoptată la 28 aprilie 
1958. prrrizoare la delimitarea 
—zmzidtă Mirii Nordului și cere 
de aceea, cum te spune la Co- 
penbagt, an spafâi mai marc 
detrimentul statelor vecini 
Qanemaius și Olanda.

Convenția a fost semnată 57 state, dar pentru intrarea 
jere er*

în

de 
în 

ctgoore rra necescrz ratificarea ei 
din partea uniri număr de cel

pufin 22 state O dată cu ratifi
carea de către ea, Marea Bri- 
tanie — ca al 22-lea stat — a 
dccenit parte componentă.a drep
tului international, obligatorie 
deci si pentru acele tari care, ca 
Germania occidentală, au sem
nat-o dar nu au ratificat-o încă.

Negocierile guvernamentale da- 
neze-cest-germane pentru lichida
rea diferendului, care s-au desfă
șurat in octombrie anul trecut la 
Bonn, nu au dus la nici un rezul
tat. Danezii nu sînt înclinați să 
satisfacă cererile vest-germane 
pricind o nouă delimitare subma
rină.

Ziarul 
scrie că 1 
bui să 1 
existentă, 
pentru el. Germania occidentală 
dispune însă de bogate zăcă
minte carbonifere și alte materii 
prime, în timp ce Danemarca nu 
are resurse de acest fel.

danez „AKTUELT" 
guvernul federal va tre
se împace cu situația 

deși dezavantajoasă

WASHINGTON. — Doi membri 
democrat! ai Congresului S.U.A. au 
prezentat Congresului o propunere 
de modificare a sistemului metric 
si de greutăți în vigoare în S.U.A. 
Ei cer ca .,inch-ul“ șt pfund-ul“ 
si fie înlocuita prin centimetru și 
kilogram.

Cei doi congresmeni — senatorul 
Claiborne Pell (Rhode Island) și 
membrul Camerei Reprezentanților 
George Miller (California) au de
clarat că „prin menținerea vechiu- 
'ui sistem de măsurători Statele 
Unite suferă mari pierderi econo
mice".

In Congres urmează să fie intro
dus un proiect de lege, care să 
prevadă un studiu amănunțit în ve
derea revizuirii sistemului de mă
surători american.

Roma PE SCURT

SANTIAGO DE CHILE 15 (Agerpres). — După cum relatează agențiile de presă, în Parlamentul chilian s-au semnalat serioase divergențe între guvernul noului președinte ' Frei și majoritatea parlamentului în legătură cu planurile de reformă elaborate de guvern. în fața atitudinii negative a majorității, guvernul și-a retras trei din proiectele de lege prezentate. Aceste proiecte se refereau la introducerea unor impozite, acordarea de puteri depline guvernului în domeniul economic și un plan pentru crearea unor noi așezări. Prin noile impozite, președintele Frei urmărea să realizeze finanțarea

planului său privitor la învă- țămînt, prima etapă a unui plan de reformă agrară, construcția de locuințe și lărgirea serviciului sanitar. Puterile excepționale au fost cerute pentru a putea duce la îndeplinire o reformă a Băncii de stat și a administrației publice. Guvernul speră ca la alegerile parlamentare din 7 martie să obțină o majoritate, care să-i permită adoptarea proiectelor de reforme elaborate. Partidul guvernamental creștin-democrat intenționează să-și desfășoare campania electorală sub sloganul : „Congresul nu-1 lasă pe Frei să guverneze".
Preocupări

politice italieneROMA. — Conducerea Partidului socialist italian a avut joi o întrunire la încheierea căreia Secretariatul partidului a dat publicității o rezoluție aprobată cu majentate de voturi. în rezoluția finală se spune că conducerea partidului a analizat situația politică a țării după alegerea președintelui republicii, oprindu-se, îndeosebi, asupra problemelor politicii de centru-stinga care se află in centrul atenției tuturor partidelor și a guvernuluiîn ceea ce privește problemele ndicate de politica de centru-stinga. conducerea P.S.L consideră că situația de după alegerile prezidențiale și condițiile obiective ale țării, îndeosebi în ceea ce privește situația economică- și reflectarea ei asupra gradului de folosire a mîinii de lucru, au arătat „necesitatea urgentă a unei clarificări grabnice care să aibă ca punct ce plecare soluționarea problemelor interne din Partidul democrat-

creștin. în rezoluție se spune, de asemenea, că hotărârile pe care le va lua in viitor P.S.L in legătură cu desfășurarea situației politice, depind de luționarea disensiunilor Partidul democrat-creștin.Conducerea Partidului cialist a hotărit să convoace într-un termen cit mai scurt Comitetul Central al partidului pentru a proceda la o analiză amplă a rezultatelor obținute în urma inițiativelor luate la această întrunire.Gruparea de stingă, condusă de Riccardo Lombardi, s-a abținut de la vot. Comentind această abținere. agenția France Presse scrie că „socialiștii nu vor mai rămine în guvern decit dacă Partidul democrat-creștin iși clarifică situația internă". Agenția scrie că cererea ae retragere imediată a P-S I. din coaliția guvernamentală de centru-stinga. formulată de Lombardi, a fost respinsă de majoritatea conducerii.

*

Un grup de partizani angolezi ce acționează în partea de nord a țării. Ei pregătesc noi 
acțiuni împotriva trupelor colonialiste portugheze
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