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Proletari din toate (Arile, uniți-vă!
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(Agerpres)de tractoare

Se vor construi aproape

CONSTANȚA. — (de la co
respondentul nostru) :

în acest an. la Constanța va 
fi dat în producție parțial, în
că un obiectiv important al 
industriei noastre ușoare : în
treprinderea integrată de lină, 
una dintre cele mai rr.ari și 
mai moderne unități de acest 
gen din țară. în aces scop, con
structorii șantierului HI Pa
ia s lucrează din plin pentru 
darea în folosință a obiective
lor planificate la timp. Pînă 
acum au fost ridic ș la roșu 
corpul halele.- de fabricație, 
hala magaziei, atelierele de 
întreținere și celelalte anexe, 
lucrîndu-se in prezent la 
finisarea lor. Concomitent, se 
lucrează la montarea instala
țiilor și utilajelor. O parte din 
ringurile și cardele de la sec
ția filatură și mașinile de vop
sit și spălat, de ia secția fini
saj, au și fost montate. Pen
tru asigurarea cardelor nece
sare deservirii mașinilor și u- 
tilajelor. fabrica a trimis la 
școlile profesionale și de mai
ștri din București. Buh 
Brașov și Cisnădie peste 
de tineri, din care majoritatea 
se vor întoarce să lucreze în 
fabrică chiar in cursul aces
tui an.

Muncitor

l • ... . .

In întreaga țară continuă să se desfășoare adunări 
ale oamenilor muncii în care sînt propuși candi
dați ai Frontului Democrației Populare în alegerile 

pentru Marea Adunare Națională,

Demni de încrederea

în rada șantierului — navele 
anului 19651 Din marele 
colectiv al Șantierului nava! 
Galați, iace parte si tînărul 

sondor Darie Cristea

Foto :

ION CUC'

rier sau aerotaxi. El este de
stinat, îndeosebi, deservirii 
zonelor îndepărtate din Delta 
Dunării, unde aterizarea a- 
vioanelor obișnuite nu este 
posibilă, acțiunilor de salvare 
pe mare, detectării aglomeră
rilor de pește, excursiilor tu
ristice spre lacurile din țară 
etc. In funcție de scopul și 
încărcătura pentru care este 
folosit, hidroavionul poate 
zbura continuu 3—7.5 ore, cu 
o viteză maximă de 172 km 
sau o viteză de drum de 
140—155 km pe oră.

Exigență sporită
peîntreguiflux tehnologic!
Pe masa de lucru a ingine

rului Ion Parascmv. șeful sec
ției turnătorie fentă a Uzine: 
„1 Mai"—Ploiești, se află pla
nul de comenzi pe 1965. Pes
te 40 de beneficiari s-au adre
sat cu comenzi turnătoriei de 
aici. Prezența in pianul de co
laborare a unor uzine ca -Hi
dromecanica-—Brașov. ..Pro
gresul"—Brăila. „23 .August ’. 
Uzina de pompe, -Energo-re- 
parații" din București, ara: 
ce răspunderi mari revin tur
nătoriei din Ploiești pentru li
vrarea la vreme a pieselor, 
pentru asigurarea unei călită1: 
superioare a acestora.

E adevărat că și aici — ca 
pretutindeni in uzină — s-au 
luat măsuri pentru continua 
îmbunătățire a calității pro
duselor turnate din fontă. Ex
tinderea și introducerea unor 
procedee tehnologice noi a 
constituit principala cale pe 
care s-a acționat.

Si totuși, rezultatele obți
nute nu satisfac exigentele 
beneficiarilor, nu corespund 
normelor de calitate. în tot 
cursul anului trecut s-a lu
crat cu rebut peste plafonul 
admis. O parte din beneficiari 
au fost nevoiți să refuze lu
crările. Rebuturile și refuzu-

CUM s-a ajuns aid ?

Există mai multe cauze U- 
nele sînt ce natură obiectivă. 
Uzina n-a avut asigurate la 
timp, in permanență, comenzi
le de la beneficiari- Aceasta a 
dus. în multe cazuri, la forța
rea ritmului de muncă spre 
sfîrșitul lunii pentru realiza
rea planului. Șt, bineînțeles, a 
avut de suferit calitatea. —A- 
celeași greutăți se vor ivi și 
în acest an — spunea șeful de 
secție — dacă conducerea uzi
nei împreună cu Direcția ge
nerală de resort din minister 
nu vor lua măsuri ca turnăto
ria să aibă din timp asigurate 
comenzile".

Există insă multe cauze de 
natură subiectivă și acestea 
au cîntărit și cîntăresc 
mai mult. Fontele și 
lelalte materiale (un 
gon de nisip a stat 
cerul liber mai bine de o lu
nă ca apoi nisipul să fie folo
sit cu grad mare de umidita
te) nu sînt sortate pe loturi și 
calități, nu sînt depozitate co
respunzător. Și iată cum 
creează premize, încă din

me

for- 
tre-

a cauzelor 
rebuturi în 
arată că ele

cel 
ce- 
va- 
sub

ceasta fază, pertru realizarea 
•mor piese ce slabă calitate 
Problema este la fel de actua
lă ri în momentul ce față

Nu rint puține deficiențele 
interne ale turnă tonei. Cauze
le care au dus la realizarea 
unui procent ridicat de rebut 
pot fi împărțite în două gru
pe mari : a) sufluri provenite 
din cauza formelor și b) su 
fi uri provenite din cauza 
talului.

Datorită defectelor de 
mare s-a înregistrat anul
cut cea mai mare cantitate de 
piese rebutate.

Dar O analiză 
care generează 
sectorul formare
pot fi în întregime eliminate. 
Faptul că turnătoria de aici 
execută piese unicate, care se 
schimbă mereu, impune o gri
jă deosebită pentru însușirea 
operativă și corectă a tehnolo
giei de fabricație. Cum se 
poate face acest lucru în con
dițiile producției de piese u- 
nicate ? într-un singur fel. 
Fiecărui reper mai complex, 
înainte de a fi introdus în 
producție, să i se demonstreze 
tehnologia de fabricație „La 
cîteva repere — spune Ștefan 
Cristea, maistru șef C.T.C. — 
s-a făcut acest lucru. Și rezul
tatele au fost bune. Tehnologii 
și maiștrii au „simplificat" 
munca. Au cerut echipelor să 
lucreze direct la produs. Teh
nologia s-a însușit astfel din

Uzina de mașini electrice „București". Se fac ultimele verifi
cări a unui fot de motoare necesare locomotivelor Diesel 

electrice
Foto : AGERPRES

-mers". dar cu consecințe: 
procent ridicat de rebuturi*.

Cauzele tehnologice 
intr-adevăr. ponderea 
mai mare in realizarea 
tarilor. Unele pornesc

dețin, 
cea 

reba 
chiar 

de la întocmirea tehnolog:» 
Serviciui metaiurg-șef elabo
rează uneori tehnologii in
complete (cum a fost cazul 
ia tobele de curele, pistonul- 
motor ce la grupul motopom- 
Pă)-

Ce arată, de fapt, cauzele de 
mai sus ? în primul rind. 
că nu este asigurată. în 
toate cazurile, o asistență teh
nică operativă și competentă 
Așa se explică de ce apariția 
unor rebuturi este determina
tă de cauze dintre cele mai e- 
lementare: nerecepționarea
formelor, introducerea in lu
cru a unor modele fără a fi 
atent verificate, turnare în 
forme insuficient uscate, nea 
sigurarea formelor etc.

Aceleași constatări sînt va
labile și pentru a doua cate
gorie de cauze — suflurile da
torate elaborării de șarje ne
corespunzătoare. Dintr-o sta
tistică a C.T.C., rezultă că 8.8 
la sută din piesele rebutate în 
anul trecut au defecte din ca
uze de turnare (turnări de 
fontă cu conținut mare de ga-

La Scou pcctes.caa-ă ce »e- 
camo ocncoh ta Câlugăren:.

-«-4- a :-s: «Menajat =- 
-Z- AmMx e« tratto*re 1_... - 
*uă :z-.-aavi si spațioasă. inzes- 
•*<tâ ca Kob. er soc aj lost adt- 
se piaase. sceeae si rastalatii. No
el laborator de tractoare 1
’ecttur.i ațe Eotorcit: 0.35. <ie 
carbzratcar». potsoe de ainaenta- 
r» pcooe de injecție.

nzestrat ca un motor de aprinde
re pr.a seintete De-a inegal pe
re:doc an lost așezate bancuri cu 
țese secpoaate. aecaaisae si sis- 
te=>e Elevii an astfel posibilitatea 
să cunoască ma: bine părțile com- 
posente ale tractorului.

LEtr-O

C. PRIESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

ION C. ȘTEFAN 
ptoiesor

600 de cinematografe noi
date inAnul trecut, au fot 

folosință aproape 700 de cine
matografe sătești, iar ia orașe 
au fost construite 11 cinema
tografe de mare capacitate, 
dotate cu'aparataf de calitate 
superioară, sunet stereofonic, 
mobilier confortabil etc. S-a 
mărit, de asemenea, numărul 
cinematografelor cu ecran pa
noramic.

Numărul unităților cinema
tografice din rețeaua de stat 
au ajuns la sfîrșitul anului

trecut la 5 750, de peste 16 ori 
mai mare decît cel existent în 
anul 1938. Acestora li se ada
ugă unitățile cinematografice 
care aparțin sindicatelor 
altor organizații de masă, 
anul 1965 vor fi construite 
intreaga țară aproape 600
cinematografe noi. La sate vor 
incepe, in primăvara acestui 
an, lucrări de amenajare a 
unor noi cinematografe cu 
ecran lat.

Și 
In 
în 
de

(Agerpres)

Anul V la ultimele
ată-i, în sfîrșit, a- 
proape de capătul 
drumului. între ei 
se salutau mai 
demult, cînd se 
întîlneau pe stra
dă, cu „Să trăiești, 

inginer !", dar abiatovarășe 
acum sînt ajunși Ia un pas de 
absolvire. Astăzi ei (încă stu- 
denți ai anului V al Facultății 
de electrotehnică timișorene) 
trăiesc ultima oră de curs. 
Sînt prezenți în sală toți cei 
109 viitori ingineri electrome
canici și 45 electroenergetici 
pentru că azi nimeni nu do
rește să aibă o absență pe care 
n-ar mai putea-o recupera 
niciodată. La catedră urcă 
mai în vîrstă profesor — 
ing. Plauțius Andronescu 
care își anunță, în emoția 
nerală a auditorilor, ultimul 
curs ce-1 mai ține înainte de 
pensionare — despre „Curenții 
tranzistori și energia electro
tehnică tranzistorie“. La sfîr-

cel 
dr.

ge-

șitul expunerii — aplauze, a- 
plauze îndelungate. Vorbește 
apoi un student, Mirițescu 
Ion, care, în numele colegilor 
săi, își exprimă mulțumirea și 
recunoștința pentru minunate, 
le condiții de învățătură și 
viață avute, prin grija parti
dului și guvernului, în tot 
timpul studiilor. Decanul fa
cultății, și inginerul Mihai 
Brașovan se adresează, în 
continuare, celor aflați în pra
gul absolvirii, cu adevărate 
lecții de etică privind munca 
și comportarea viitoare, în 
producție. Și clipa cea mult 
așteptată sosește : „ștafeta" 
anului V predă anului IV cheia 
facultății — simbol al știin
ței și al tradițiilor de studiu 
purtate de generațiile de spe
cialiști formați în facultate. 
Iar pentru ca despărțirea — 
așteptată, dar grea — să fie 
mai ușoară, se cîntă. Profe
sori, proaspeți absolvenți, stu-

denți. cintă împreună ..Gau- 
deamus igitur...“.

*
După experiența pe care o 

au. este și firesc ca studenții 
ultimilor ani să fie exemple 
la învățătură pentru întreaga 
facultate. Așa se întîmplă, în 
general, în institute, așa se în
tîmplă și la politehnica ti
mișoreană. Fruntașii — căci 
anii V au fost întodea- 
una cei mai buni din in
stitut — își au și ei fruntașii 
lor. Iată-i, de pildă, pe cei ai 
actualei promoții: Gheorghe 
Paulescu, Cornel Carțiș și Ion 
lonescu (de Ia secția tehnolo
gia construcției de mașini), 
Ivan Orgovici (material ru
lant), Emil Toth (sudură). Ion 
Valcan, Hugo Lang și Hans 
Konerth (mașini termice). Se
riozitatea cu care aceștia s-au 
pregătit pentru fiecare semi
nar și lucrare practică, notele 
mari obținute de ei la exame
nele din anii trecuți și la pro-

în
că 
zi- 
noi

iectele din semestrul abia 
cheia* — dau certitudinea 
sesiunea in care au pășit 
lele acestea. Ie va prilejui 
succese. Este așteptată însă
cu teamă evoluția în fața exa
minatorilor a unor studenți 
ca Ion Irimie și Mircea Pe- 
rianu (sudură) și a altor cîți- 
va, care au lipsit de la ore 
și nu prea și-au luat notițe. 
Primul a avut în fiecare an 
multe restante. Ce vor face a- 
cum? Colectivele din care fac 
parte au încercat să-i ajute, 
să-i îndrepte din vreme. Exa
menele vor arăta în ce măsu
ră a reușit această interven
ție.

★
Toată lumea e de acord că 

grupa de mașini termice, din 
anul V mecanică, a avut un 
semestru mai greu, toate cele 
trei proiecte de an fiind di
ficile. Ca urmare, studenții 
respectivi au predat mai tîr- 
ziu decît ceilalți ultimul pro-

SUCEAVA (De la corespon
dentul nostru)

In comunele raionului Bo
toșani, s-au organizat și și-au 
început activitatea 52 case ale 
alegătorului. Amenajate în 
săli spațioase la căminele cul
turale, dotate cu materiale 
documentare, cărți, broșuri 
ziare, aparate de radio, televi
zoare, casele alegătorului au 
început să desfășoare o acti
vitate bogată. La casa alegă
torului din comuna Verești, 
de pildă, frumos amenajată, a 
avut loc o conferință despre 
profundul democratism al sta
tului democrat-popular. Du
minică în 36 de case ale ale
gătorului au fost expuse con
ferințe pe temele „Cultura — 
bun al întregului popor", și 
„Profundul democratism al 
orîndurni noastre populare". 
La Simnicea, Poiana, Dum
brăveni și la alte 20 de case 
ale alegătorului conferințele 
au fost urmate de spectacole 
ale formațiilor artistice de 
amatori Brigada artistică de 
agitație a P.T.T.R. Botoșani a 
prezentat la Hlipiceni și Todi- 
reni în fața a peste 600 de 
cetățeni programul intitulat: 
„Cîntăm viața nouă". In con
tinuare, la casele alegătorului 
se vor expune numeroase con
ferințe, vor avea loc . seri ale 
tinerilor alegători, spectacole 
ale brigăzilor artistice de agi
tație, ale formațiilor artistice 
profesioniste și de amatori.

Examen la „Mecanisme și 
organe de mașini" in grupa 
335 din anul III al Facultă
ții de electrotehnică (Insti
tutul politehnic din Cluj). 
Studentul Niculae Giugudea- 
nu primește răsplata muncii 

de un semestru: nota 9

foto ; AGERPRES

examene
iect, rămînîndu-le. deci, mai 
puține zile de pregătire pen
tru primul examen. Nu poți 
înțelege însă de ce majorita
tea să întîrzie cu proiectele 
pînă cu două zile înainte de se
siune, ori unii să nu le predea 
nici atunci (C. Gruiescu și N. 
Petrilă). Și, mai ales, nu poți 
înțelege de ce, cunoscînd si
tuația, grupa 
totuși examen 
zi de sesiune, 
cu toate că-și .
timp proiectele — și-au pro
gramat primul examen abia în 
19 sau 20 ianuarie. Greșala 
grupei de mașini termice s-a 
răzbunat la examenul de or
ganizarea I.I.S. Iată rezulta
tul : 4 neprezentați și un re
tras din examen. E adevărat, 
ceilalți 20 au luat note de la 
7 în sus, dar 5 restanțieri e 
prea mult pentru o grupă în 
general bună, înainte de ab
solvire. Păcat 1 De s-ar în
drepta situația măcar la cele-

șî-a planificat 
chiar în prima 
Alte grupe — 
predaseră din

lalte examene, care se anunță 
a fi și mai grele !

★
Tipărirea cursurilor este o 

problemă căreia conducerea 
institutului îi acordă în pre
zent mai multă atenție ca în 
alți ani. Dovadă că, de la în
ceputul prezentului an uni
versitar au apărut numai 
pentru studenții de la meca
nică trei cursuri. Pentru vii
torul nu prea îndepărtat se 
anunță altele. Studenții ani
lor V — care susțin acum 
examenele de an și se
prezenta în vară la examenul 
de stat — nu au totuși la dis
poziție toate cursurile ce le-ar 
trebui.

La secțiile de mașini hi
draulice și sudură, îndeosebi, 
ar trebui găsite soluții pentru 
sprijinirea studenților. Ori, 
dactilografierea grabnică a u-

GH. MITROI
(Continuare în pag. a 11-a)

vor



z

Maistrul Dumitru Mărăcine 
de Ia Uzinele „Electropu- 
tere"-Craiova, se ocupă cu 
atenție de pregătirea elevi
lor Mircea Mișcodan și Mi
hai Roșu din anul III al șco

lii profesionale 
Foto : GH. CUCU
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■
 e cîțiva ani tinerii îngrijitori de vaci 

de la cooperativele agricole de produc
ție din comunele vecine Palazu Mare și 
Poiana din regiunea Dobrogea sint în 
întrecere pentru producții mari de 
lapte. Ideea a pornit de la intilnirea 
pe care au avut-o cîțiva îngrijitori de 

animale de la ambele unități agricole. Mai întîi au 
vrut să-și măsoare puterile doi „veterani" in mese
rie : Tănase Cutabița de la Poiana și Constantin 
Dincă de la Palazu. Era pe la începutul anului 1962. 

Nu se pornea de la același nivel In 1961 îngrijitorii 
din Poiana obținuseră în medie cite 3 451 litri de 
lapte pe cap de vacă furajată, in timp ce la Pa
lazu numai 2 700 litri. Dar— Prietenul lui Dincă din 
Poiana îi împărtășise citeva din „secretele' lui in 
îngrijirea și furajarea animalelor. El a reținut in 
special furajarea diferențiată in funcție de produc
ție, pe care o aplică chiar din prima sâptămină. Zi
lele trec și Dincă se apropie de realizările lui Cuta
bița. La sfîrșitul anului ii despărțeau doar 100 l-.:~. 
de lapte pe cap de vacă furajată

Ținînd o legătură strinsă prii vizite și intilniri 
reciproce, Dincă și Cutabița au stimulat și don-va 
celorlalți tinerii de a se întrece. Organizația U.T.M 
de la cooperativa agricolă Palazu a răspuns do
rinței tinerilor îngrijitori și cu sprij-.n-sl conducerii 
s-a organizat o nouă vizită la cei din Po:ana. 
Timp de o zi oaspeții s-au interesat îndeaproape de 
metodele folosite aici. Ei au reținut, printre altele 
tă la vecinii lor se aplică lotizarea vacilor in func
ție de starea fiziologică și greutatea corporală. fi
ind hrănite diferențiat, că au un program de grajd 
judicios întocmit de la care nit se abat cu nici un 
minut. Tot atunci s-au stabilit și obiectivele întrece
rii. Întorși acasă, tinerii din Palazu au povestit, in
tr-o adunare generală, tot ce au văzut la Poiana. Ce
tind sprijinul conducerii și al ingtwemlui agronom 
Mihai Roth tinerii au trecut la infaptu-.rea primei 
măsuri: lotizarea vacilor. Au fost formate grupe de 
13—15 vaci cu producții apropiate. Loturile cu pro
ducții mai mici au fost încredințate îngrijitorilor 
mai vechi, cu experiență mai multă, cum ar fi Ni
colae Zamfir, Epaminonda Culeț și Petre Șola. A- 
ceastă practică au preluat-o identic de la Poiana. 
Ei văzuseră acolo cum Tănase Cutabița luase in 
două rinduri loturi de juninci intrate in lactație 
pe care le-a dus la producții ridicate. S-a

unui program de 
trei mulsori pe zi, 

in trei tainuri, iar 
rr.părțu egal: o 
Firește, nu s-a 

dar anumite

trecut apoi la stabilirea 
grajd minuțios. S-au fixat 
porțiile zilnice s-au repartizat 
timpul de plimbare a vacilor s-a 
oră dimineața și una după-amiazi
copiat programul celor din Poiana, 
elemente care s-au pretat la ei au fost preluate și 
folosite in condițiile lor de muncă. Aceste prime 
măsuri s-au soldat cu rezultate bune. In 1962 pro
ducția medie pe cap de vacă furajată a fost la Pa
lazu de 2 800 de litri. Se mai cîștigaseră 100 de litri 
In anul acela insă la Poiana s-a intimplat ceva ne
prevăzut. S-a abătut seceta și poru-nbul-siloz a 
fost copromis in mare parte. Fiindcă nu se luaseră 

din timp măsuri pentru organizarea conveierului 
verde (aici nu sint pășuni naturale) s-au depozitat 
cantități mai mici de nutrețuri. Pe timpul iernii ra
țiile «u fost mat mici. Producția a scăzut brusc. ob-

însemnări despre activitatea desfășurată 
de organizațiile U.T.M. din cooperati
vele agricole de producție Palazu Mare și 
Poiana, regiunea Dobrogea, pentru genera
lizarea metodelor înaintate în rîndul tine
rilor îngrijitori de animale

(inîndu-se sima! 2 905 litn pe cap de vacă fura
jați. Mai buni ca la Palazu, dar nu la nivelul posi
bilităților de la Poiana. in 1563 s-au realizat cite 
2 720 de litri de lapte de la fiecare 
cn Ia Palazu producția, urmind o 
cendentă, c junge la 2 830 de litri, 
trecut profesorii. Faptul surprinde 
jitori de vaci de Ia Poiana. Acum ei sint oaspeți la 
Palazu. Ce se intimplase intre timp la această 
unitate 7

Organizația de bază U.T.M. i-a antrenat pe tineri 
la acțiuni de stringere a unor mari rezerve de nu
trețuri. In aceleași condiții de climă, cei din Palazu. 
prin stringer ea caietelor de sfeclă, a resturilor de 
la grădină, a ierburilor de pe marginea drumurilor, 
prin valorificarea superioară a cocenilor și a pa
ielor au reușit să depoziteze mari cantități 
de nutrețuri. Pe timpul iernii acestea sînt cu 

grijă gospodărite. De la depozite ți pînă la iesle nu

vacă. In același 
linte mereu as- 
Elevii și-au tn- 
pe tinerii îngri-

SPORT•SPORT
In Studioul Conservatoru

lui

CICLU
DE AUDIȚII•

Studioul Conservatorului bucu- 
reștean continuă să organizeze în 
primele luni ale anului o suită de 
inedite audiții experimentale.

Pe afișul audițiilor este prevăzut 
înainte de toate, continuarea unui 
ciclu recent inaugurat : „Prietenia 
artelor". Printre temele ce vor 
ilustra în ianuarie și februarie ine
ditul ciclu, amintim : „Ce înseam
nă a fi modern „Confluența li- 
terar-muzicală în veacul XX". 
„Seară de artă americană", „Lirica 
nopții" și „Sentimentul cosmic în 
arta modernă".

Vor continua, în același timp, 
(în serile de marți) audițiile co
mentate ale unor capodopere mai 
puțin întîlnite pe afișul sălilor da 
concerte. Două dintre acestea vor 
fl dedicate operelor lui Wagner : 
„Tristan și Isolda" și „Parsifal".

în cursul lunii februarie, vor pu
tea fi ascultate, alături de „Marti
riul Sf. Sebastian", de Debussy si 
un portret dedicat lui Pierre Buo- 
lez, două din operele lui Alban 
Berg: „Wozzeck" și „Lulu".

în sfîrșit, la finele lunii ianuarie 
și februarie au fost programate 
4 zile de audiții, în care vor putea 
fi ascultate ultimele cvartete ale 
Iui Beethoven, precum și integrala 
cvartetelor aparținind compozitori
lor noii școli vieneze — Schon
berg, Berg și Webern.

I. S.

O nouă premieră
De la înființarea sa, Teatrul 

popular din Mediaș a prezen
tat numeroase spectacole inte
resante. De curînd, pe scena 
teatrului a avut loc premiera 
piesei „Hangița", de Carlo Gol
doni. Regia artistică este sem
nată de Ben Ernest, regizor la 
Teatrul de Stat din Sf. Gheor- 
ghe.

Spectacolul se bucură de 
mult succes. Actorii Sanda Po
pa, Eugen Albu, Silvia Panciu. 
V. Munteanu, interpretează ro
lurile cu mult talent și pasiu* 
ne.

VASILE ALEXANDRU

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI
, ajoritatea asocia

țiilor sportive 
bucureștene 
preocupă să or
ganizeze 
mai bune 
ții întrecerile pri 

a Spartachiadei de

citîn 
condi-

mei etape 
iarnă

Sîmbătă 
tinuat să se defășoare întreceri 
viu disputate în care au avut 
prilejul să-și măsoare forțele 
mii de tineri și tinere. In lipsa 
zăpezii și a gerului, deocam
dată au loc întreceri la gimna
stică, șah, tenis de masă, tir 
trîntă și haltere, probe care po
larizează atenția organizatori
lor și sportivilor.

Întreceri zilnice
Sîmbătă după-amiază, la 

„Electromagnetica", în sala de 
sport a asociației, s-au desfă
șurat întrecerile de șah, tenis 
de masă și haltere. Au partici
pat aproape 100 de tineri și ti
nere.

Tovarășul Alexandru Ivan, 
secretarul consiliului asociației 
ne-a relatat că asociația folo
sește fiecare zi pentru organi
zarea întrecerilor Spartachia
dei. Organizatorii grupelor 
sportive, cei peste 50 de in
structori voluntari, nu precu
pețesc nici un efort pentru a- 
ceasta. Ei colaborează strîns 
cu organizațiile U.T.M. și 
succesele sînt pe măsura stră
daniilor. Pînă in prezent, 
peste 800 de participanți și-au 
înscris numele pe listele de 
concurs în prima etapă.

Sîmbătă după-amiază am a- 
vut prilejul să consemnăm nu
mele unora dintre aceștia. Ast
fel, la tenis de masă, reglorul 
Ion Anghelina, controlorul Ni
colae Suciu și funcționara 
Ioana Rădulescu au dovedit o 
bună pregătire tehnică, voință 
și hotărîrea de a se număra 
printre cei ce vor reprezenta 
asociația în etapa următoare.

Etapa I in grupele 
sportive

— Dintre cei 1 540 de mem
bri U.C.F.S., ne spilnea tovară
șul Dumitru Chiose, din con
siliul asociației sportive P.T.T.,

și duminică au con-

peste 1000 au participat la 
prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă.

Măsurile organizatorice luate 
din timp favorizează buna des
fășurare a primei etape. Peste 
100 de instructori, antrenori 
și sportivi fruntași îi sprijină pe 
cei care fac acum primii pași 
în sport.

Am asistat la concursurile 
dintr-o grupă sportivă desfășu
rată duminică dimineața, la 
care au participat tinerii și ti
nerele de la Telegraful Central. 
Grupa 
Foca a 
zultate 
număr

organizatorului Vasile 
reușit să înregistreze re- 
bune în atragerea unui 
cît mai mare de concu-

numele primilor sosiți: 
cu Petre, Marin Marin, 
Vingă și Dumitru Ghenea, toți 
de la clubul „Constructorul'

Lăudabil este și faptul că nu
meroși antrenori prezenți la 
patinoar (Nicolae GIiga-„Ști- 
ința", Gheorghe Foncea-„Con- 
structorul", Victor Neagu- 
„Steaua", Bella Horosz-„Dina- 
mo“ și alții) au sprijinit orga
nizarea unor astfel de întreceri.

In program am aflat că sînt 
afectate ore speciale pentru 
întrecerile spartachiadei. Spor
tivii din asociațiile cluburilor 
„Constructorul", „Știința" și 
cei de Ia Școala sportivă de 
elevi nr. 2 folosesc din plin a-

I an
ion

prezent nu sînt satisfăcătoare. 
Abia 100 de participanți și-au 
înscris numele pe listele de 
concurs, ceea ce reprezintă 
foarte puțin în comparație, cu 
posibilitățile existente (peste 
2 500 de membri U.C.F.S., o pu
ternică bază sportivă etc). Co
mitetul U.T.M. și în spe
cial responsabilul sportiv, to
varășul Ilie Begu, nu acordă 
suficient sprijin organizării 
primei etape a Spartachiadei de 
iarnă. Conform planului, la 15 
ianuarie trebuiau terminate în
trecerile în grupele sportive. 
Este însă necesar ca de-abia de 
acum să se pornească serios la 
treabă.

PE SCURT
O Echipa de hand

bal Dukla Praga a cîș- 
tigat turneul interna
țional masculin de Ia 
Madrid. învingînd du-

takus Budapesta a în
vins cu 10—7 (2—31 
echipa Trud Moscova. 
Cea mai bună jucă
toare a gazdelor a fost 
Balogh, care a marcat 
4 puncte. De Ia oas
pete, o impresie deo
sebită a lăsat Bobro
va (3). Returul se va 
desfășura la 24 ianua
rie la Moscova.

IA SFÎRȘIT
DE SĂPTĂMÎNĂ, 

ÎN CAPITALĂ

La sfîrșitul săptămînii tre
cute în Capitală, mii de tineri 
și tinere s-au aflat la startul 
întrecerilor Spartachiadei. A- 
colo unde se mai constată de
ficiențe trebuie luate măsuri 
urgente. Fiecare zi trebuie fo
losită prin organizarea întrece
rilor etapei I 
Spartachiada de 
retului să poată 
succes deplin.

minică seara cu scorul 
de 15-11 (8—6) echi- 

Atletico Madrid. 
Dinamo București a în
trecut cu 
(13—6) echipa 
dell Madriă.

Clasamentul
1. Dukla Praga 6 punc
te; 2. Atletico Ma
drid 4 puncte ; 3. Di
namo București 2 
puncte ; 4. Sabadell
Madrid zero puncte.

32—13 
Saba-

final :

astfel încît 
iarnă a tine- 

înregistra un

AUREL CRIȘAN

• Intr-un meci 
minin de handbal, 
fășurat la Tata, 
cadrul sferturilor
finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", e- 
chipa maghiară Spar-

fe- 
des- 

în 
de

renți în întreceri. Este urmarea 
firească a popularizării largi 
(prin afișe, panouri, stația de 
radioficare etc.) a sprijinului e- 
fectiv primit din partea consi
liului asociației și a comitetu
lui U.T.M.

Patinoarul Floreasca 
in așteptarea 

concurenfilor...

cest prilej. Există însă și 
stule ore pierdute deoarece 
unele cluburi și asociații spor
tive din. Capitală nu înțeleg să 
folosească din plin noua bază 
sportivă de iarnă. Și aceasta 
mai ales în actuala perioadă în 
care datorită timpului nefavo
rabil nu s-au putut amenaja 
încă patinoare naturale.

de-

• La Londra s-a dis
putat dubla întîlniro 
internațională de te
nis de masă dintre se
lecționatele masculine 
și feminine ale An
gliei și R.S. Cehoslova-

ce. Victoriile au fost 
împăițite : la feminin 
gazdele au cîștigat cu 
3—2, iar la masculin 
oaspeții cu 4—1.

se pierde nimic. Rațiile se repartizează numai cil 
cintarul. Cocenii de porumb sînt tocați mărunt și 

se dau in tainul de la amiază în amestec cu lucer
na și porumb-siloz.

— Asta o putem face și noi foarte ușor, că doar 
rvem destule tocători — a zis atunci Cutabița La 
noi snopii se pun direct în iesle Dacă socotim bine, 
iproape trei sferturi din coceni s-au pierdut. Și 
s-a intimplat aceasta tocmai cînd am dus lipsă de 
furaje.

— Așa este — l-a încredințat Dincă. Noi am so- 
-otit că cu cocenii de pe 100 de hectare putem în-

V.ne 3 loturi de vaci pe toată perioada iernii. De- 
<:gur, in amestec cu alte nutrețuri care să întru
nească necesarul zilnic de unități nutritive

întorși acasă, cei din Poiana au adus la cuno- 
■■■■iță conducerii cooperativei agricole de producție 

iot ce au văzut ei bun la Palazu. S-a trecut la mă- 
. uri imediate. La fiecare grajd a fost instalată cite o 
tocătoare. Apoi, s-a format o echipă de 6 tineri, pro
puși de organizația U.T.M, care să se ocupe ex
clusiv cu aprovizionarea sectorului cu nutrețuri. 
Pentru fiecare îngrijitor s-a procurat cîte o gă
leată gradată, ca să ușureze împărțirea rațiilor la 
vaci. Dar un mare neajuns la Poiana era și lipsa 
ape:. Era foarte greu să scoți zilnic vagoane de apă 
de Ia 30—35 de metri adincime. Conducerea coope
rativei agricole a luat hotărîrea să rezolve si acea
stă treabă. Și iată că acum la toate cele 7 grajduri 
apa țișnește pe conducte adusă de la 8 km distanță. 
Dar pentru ca apa să ajungă aici, tinerii din co
operativa agricolă de producție au săpat mii de 
metri de pămînt, au ajutat pe instalatori să mon
teze conductele. îngrijitorii de animale n-au precu
pețit nici o oră din timpul lor liber pentru urgenta
rea acestei lucrări. Adăugate la întregul complex 
de măsuri (adăposturi corespunzătoare, furaje din 
abundență și bine gospodărite, modernizarea graj
durilor) inițiativele tinerilor au dus la obținerea 
unor producții bune de lapte. în anul trecut s-au 
realizat cite 3 400 de litri pe cap de vacă furajată.

„Vasăzică iar ne-au luat-o înainte — au zis cei 
de la Palazu. Nu-i nimic. înseamnă că au muncit 
mai bine. Și la noi a crescut producția medie la 
3 000 de litri anual pe cap de vacă furajată, dar se 
poate mai mult Trebuie ca în acest an să-i a- 
jungem". /

In acest scop organizația U.T.M. a ținut recent o 
ședință cu tinerii îngrijitori de animale. Au fost 
invitați tovarăși din conducere, brigadieri, medicul 
veterinar. Mai întîi s-a stabilit cine va lua in pri
mire cele 7 noi loturi de vaci care s-au creat a- 
cum din junincile intrate in producție. Din cei 
15 tineri pe care organizația U.T.M. i-a pregătit anul 
trecut, au fost recomandați 7 care s-au dovedit cel 
mai buni la învățămîntul zootehnic. Aceștia au fost 
repartizați să lucreze alături de fruntași, care îi vor 
ajuta permanent să-și ridice nivelul calificării 
profesionale. Experiența a dovedit că cei ce au mers 
la cursuri de cîte 10—15 zile la casele agronomului 
de la Eforie și din comună, au acumulat cunoștințe 
bogate, au devenit îngrijitori de nădejde. De aceea 
organizația U.T.M. a propus conducerii ca noii în
grijitori să fie trimiși, prin rotație, la asemenea 
cursuri. Propunerea a fost, firește, aprobată. Prețu
ind o altă inițiativă a organizației U.T.M. de la Po
iana, s-a stabilit ca și în sectorul zootehnic de aici 
să se organizeze „Ziua tînărului îngrijitor de ani
male". Cu acest prilej vor fi evidențiați fruntașii, 
care, vor vorbi despre metodele lor de muncă, vor 
face demonstrații practice de furajare, adăpare, 
muls. Un mare accent s-a pus pe gospodărirea fu
rajelor pentru ca ele să ajungă pînă la noua re
coltă. S-au întocmit rații noi, mai echilibrate, în 
care amestecurile joacă nu rol însemnat. Pentru 
că s-a mărit numărul loturilor, au mai fost numiți 
la echipa de furajare încă doi tineri conductori de 
atelaje. De altfel, după dezbaterea sarcinilor de 
plan pe acest an, tinerii îngrijitori de animale își 
vor stabili obiective concrete, cu direcții bine pre
cizate. Același lucru l-au hotărît și cei din Poiana, 

~în vederea atingerii aceluiași scop: obținerea unor 
producții mai mari și constante pe tot parcursul 
anului.

La dialogul început cu patru ani în urmă între 
tinerii din cooperativele agricole de producție ve
cine Palazu și Poiana nu s-a pus punct. Prin grija 
organizațiilor U.T.M. din cele două unități, el con
tinuă. Există toate motivele să se creadă că și pro
ducțiile vor continua să crească. Experiența intere
santă a celor două organizații poate și e de dorit 
să fie preluată și de altele pentru că, așa cum 
arată faptele, întotdeauna ai cîte ceva de învățat 
de la vecini.

N. BARBU

Tot duminică dimineața am 
poposit și la patinoarul artifi
cial de la Floreasca. Pe luciul 
gheței sute de copii, tineri și 
chiar mulți vîrstnici, își „de
monstrau" virtuozitățile.

Deodată, pe una din margi
nile oglinzii de gheață s-a cre
at un culoar. Un pocnet, și vreo 
20 de tineri au pornit să a- 
lerge, încurajați de sutele de 
spectatori adunați pe margine.

Ara reținut și citeva din

„Relache" Ia asociația 
sportivă S.P.C.

Inexplicabil, unele asociații 
sportive bucureștene au stabi
lit pentru sfîrșitul săptămînii 
trecute un „relache" nejustifi
cat. Printre acestea se numără 
și asociația „S.P.C." Tovarășul 
Vasile Marinescu, secretarul 
consiliului asociației, ne-a co
municat că în după-amiaza zile
lor de sîmbătă și duminică nici- 
una din cele 26 de grupe spor
tive nu au programat întreceri în 
cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Nu ne-a mirat deci faptul că 
rezultatele înregistrate pînă în

Bazinul Floreasca a găzduit slmbălă seara un interesant concurs de înot pentru juniori, categoria a doua și copii, orga
nizat de Clubul sportiv școlar. In fotografie: start într-o probă rezervată băieților

O fază din meciul de baschetDinamo-Știința, disputat dumi
nică în sala Dinamo

URMĂRI DIN PAGINA I.
Anul V ia ultimele

examene
nor prelegeri, ori depunerea 
la biliotecă a manuscriselor 
tovarășilor profesori, ori altă 
soluție — dar trebuie să se fa
că ceva. Și, bineînțeles, trebu
ie luate de pe acum măsuri 
pentru evitarea acestei situații 
în viitorul an universitar.

★
Acum, cînd la ordinea zi

lei sînt examenele de an, de 
proiectele de diplomă nu po
menește nimeni. Studenții fie
cărui an V au cîte 5—6 exa
mene, și numai după trecerea 
lor vor pleca în practica de 
15—30 zile, pentru proiectul 
ultim al studenției lor. îm
părțirea temelor s-a făcut în
să și fiecare, cînd găsește ce
va interesant, pune de-o par
te documentarea „pentru pro
iect". Unii, destui de puțini, 
din păcate — își urmăresc 
problemele încă de un an sau 
doi. Dar nu peste tot alege
rea temelor s-a făcut din 
anul IV, pentru ca stu
dentul să se documenteze 
un timp îndelungat, în prac
tică și în bibliotecă, pentru a 
putea aduce o contribuție per
sonală, substanțială. Tematica 
proiectelor ce vor fi executate 
de către promoția din anul 
acesta este ancorată în actua

litate, strîns legată de proble
mele concrete ale producției, 
și solicită absolventului cu
noașterea ultimelor noutăți 
mondiale din domeniul în care 
se pregătește. Numai că nu 
toți studenții au avut posibi
litatea să aleagă o temă sau 
alta, potrivit preocupărilor lor 
și preferințelor personale. La 
Material rulant, de pildă, pen
tru cei 13 studenți, catedra a 
comunicat nici mai mult nici 
mai puțin de... 13 teme.
Lipsind posibilitatea alegerii, 
studenții — care, uneori, a- 
veau cîte doi—trei aceeași 
preferință — au făcut „alege
rea* în ordinea numerotării 
ce-o aveau la catalog. Cu mai 
multe eforturi, catedra ar fi 
putut alcătui un număr spo
rit de teme, și nu s-ar fi a- 
juns la o asemenea arbitrară 
împărțire.

★
Organizațiile U.T.M. și aso

ciațiile studenților din Insti
tutul politehnic timișorean 
s-au străduit, în general, să 
desfășoare în rîndul studenți
lor din ultimii ani o muncă di
ferențiată, specifică sarcinilor 
ce le revin acestora. Adunări
le generale U.T.M. și consfă
tuirile profesionale au avut 
în permanentă atenție o- 
biectivele muncii de pregăti
re, pentru viață și producție, 
a viitorilor absolvenți. Prin 
activiștii de organizație, în 
rîndul studenților din anii V 
s-a desfășurat o muncă poli

tică de formare a unei opinii 
favorabile studiului și lucrului 
intens la proiecte. De aseme
nea, la Facultatea de construc
ții (dar de ce oare numai 
aici ?) a fost organizat un ci
clu de simpozioane în care to
varășii profesori au fost in
vitați să vorbească viitorilor 
specialiști despre noutățile ce
le mai însemnate din dome
niul în care se pregătesc. 
Dar... cam atît! Nu a existat 
o preocupare sistematică, or
ganizată pentru a-i ajuta pe 
studenții anilor V să se pre
gătească cît mai bine, pen
tru a-i ajuta să cunoască sar
cinile concrete ce le vor reve
ni la locul de producție, oa
menii cu care vor lucra, rea
lizările și perspectivele ramu
rii economice în care vor ac
tiva. Insuficiente ca număr și 
calitate au fost simpozioanele, 
excursiile, vizitele de docu
mentare, întîlnirile cu acti
viști de partid* și de stat — 
care se puteau organiza în 
acest scop.

Timpul care a mai rămas 
pînă la plecarea promoției 
1965 din facultate nu este 
lung. Se mai pot iniția to
tuși, în cele citeva luni, unele 
acțiuni menționate mai sus. 
Și, mai ales, este de datoria 
organizațiilor U.T.M. și asoci
ațiilor din institut să sprijine 
colectivul didactic în activita
tea ce-o desfășoară, pentru ca 
anul V să se prezinte la exa
menul de stat bine pregătit.

Exigență sporită 

pe întregul flux 

tehnologic!
ze în metal, turnări de fontă 
la temperaturi scăzute etc.)

O privire în analizele orga
nizației U.T.M. și una în no
tele de rebut

Realizarea unor piese turna
te din fontă de calitate supe
rioară este strîns legată, în 
cele din urmă, de munca fie
cărui om, de conștiinciozitatea 
și răspunderea lui profesiona
lă. Aici este terenul pe care 
pot rodi, dar pot fi și preîn- 
tîmpinate multe din cauzele 
arătat mai sus. Ce a făcut, în 
această privință organizația 
U.T.M. ? (in secția lucrează 
70 de tineri). „Ne-am preo
cupat — spune Constan
tin Mitiță, secretarul comite 
tului U.T.M. — să antrenăm 
toți tinerii în întrecerea socia
listă, pe bază de angajamente 
concrete". Și secretarul U.T.M 
ne citează numeroase exem 
ple de tineri care s-au anga 
jat „să dea produse de bună 
calitate", „să reducă procentul 
de rebut cu mult sub plafonul 
admis". Confruntarea angaja
mentelor cu realizările obținu
te arată limpede că între vor
be și fapte n-a existat o de 
plină concordanță. Despre 
prea puțini tineri se poate 
spune că și-au respectat anga
jamentele. Răsfoind notele de

rebuturi, întocmite de C.T.C., 
numele celor mai mulți tineri 
pot fi întîlnite aici. „Două 
sînt cauzele acestei situații —- 
explică șeful secției. Prima : 
neatenția cu care lucrează u- 
nii tineri în procesul de pro
ducție. A două : slaba lor ca
lificare profesională". Și intr- 
un caz și în celălalt, organizația 
U.T.M. putea interveni foarte 
eficient. Dar ce s-a făcut prac
tic ? In cîte o adunare gene
rală U.T.M. (nici măcar o adu
nare generală n-a fost consa
crată analizei calității produ
selor, deși n-a fost o lună din 
an în care procentul de re
but să nu fie depășit) 
au fost enumerați, alături 
de alte lipsuri, și tine
rii care dau rebuturi. N-a fost 
creată o opinie de masă, care 
să pună în mișcare întregul 
colectiv de tineri pentru reali 
zarea unor produse de calita
te, pentru reducerea rebutu
lui. Chiar și o asemenea pro
blemă — ridicarea calificării 
profesionale - nu s-a bucu
rat de atenția cuvenită din 
partea organizației U.T.M. La 
cursul de îmbogățire a cu
noștințelor profesionale, s-au 
înscris aproape toți tinerii dar, 
pînă la capăt, nu l-au frec
ventat decît vreo 4—5. Și a- 
ceasta pentru că. după deschi
derea cursurilor, organizația 
U.T.M. n-a mai urmărit felul 
cum se desfășoară acestea, 
dacă tinerii le frecventează cu 
regularitate, dacă aplică în 
practică cele învățate.

Posibilități există. Totul e 
cum sînt folosite.

Cu ocazia dezbaterii sarci

nilor de plan pe 1965 s-a făcut 
o analiză multilaterală a posi
bilităților existente în turnă
toria de fontă pentru îmbună
tățirea calității produselor. 
S-a întocmit un plan de mă
suri tehnico-organizatorice 
complexe, care cuprinde multe 
obiective privind calitatea.

Dacă la înfăptuirea aces
tor măsuri s-a trecut cu ho- 
tărîre, unele fiind deja puse 
în practică, trebuie să spunem 
că rezolvarea unor probleme 
se amînă iarăși. Gradul de 
mecanizare a turnătoriei este 
destul de scăzut. Problema a- 
ceasta ar trebui să preocupe 
mai mult conducerea uzinei, 
în adunarea de dezbatere 
a sarcinilor de plan s-au 
făcut propuneri pentru meca
nizarea unor operații impor
tante ale procesului tehnolo
gic : prepararea amestecurilor 
de formare, tratarea termică 
a fontelor etc. S-a arătat că 
aceste lucrări pot fi executate 
prin credite de mică mecani
zare. Evident că, pentru obți
nerea acestor credite trebuie 
întocmite proiecte și devize 
justificative. Dar, deocamdată, 
specialiștii secției nu au ase
menea proiecte.

Sînt probleme care se cer 
rezolvate cit mai repede. Sînt 
însă și probleme care se cer 
rezolvate în perspectivă. Și 
unele și altele au rolul tor. 
Cele prezente vor contribui la 
satisfacerea în mai bune con
diții din punct de vedere 
calitativ a celor peste 40 de 
beneficiari ai turnătoriei : ce
le de perspectivă impun per
fecționarea procesului de pro
ducție într-o mare turnătorie, 
la nivelul tehnicii moderne.
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în întreaga țară au loc în continuare adunări in care sint 

propuși candidați pentru alegerile de deputați in Marea Adu
nare Națională. într-o atmosferă de puternică însuflețire sint 
propuși drept candidați ai Frontului Democrației Populare 
muncitori, țărani, oameni de știință și cultură, femei, tineri, 
oameni ai muncii de diferite naționalități. Sprijinind cu căl
dură, cu entuziasm, propunerile făcute, cei care au luat cu- 
vîntul la aceste adunări au trecut totodată in revistă însem
natele realizări obținute in anii puterii populare în toate re
giunile, orașele și satele țării. în circumscripțiile electorale 
respective. Ei au exprimat, de asemenea, hotărirea maselor 
largi de oameni ai muncii de a munci cu însuflețire pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pentru inflorirea patriei noa
stre socialiste.

„Viața noastră nouă 

o datorăm partidului"

izvoarele JiuAii. cu 
nu se găsea nimic

„Sus, spre 
ani în urmă 
altceva decît zăcăminte de căr
bune ținute însă în chingile adin- 
curilor și cîteva case de păstori 
ce se încumetau, de nevoie, să 
înfrunte sărăcia acestor locuri. 
Acum, aici se află orașul nostru". 
In glasu? lui Dumitru Păunescu, 
directorul Școlii de 8 ani nr. 1 din 
Uricani, răzbatea o emoție adîn- 
că. Cuvintele lui izvorau de-a- 
dreptul din inimă, infățișînd cu 
mîndrie tabloul pe care-? pre
zintă azi aceste locuri: ..Clădiri 
înalte și elegante, bulevarde largi 
și parcuri înf?orite, școli, maga
zine, instituții culturale — iată 
chipul așezării modeme ridicată 
în anii regimului democrat-popu
lar, Uricanii“.

Pentru cei prezenți la aduna
rea ce urma să ’ desemneze 
candidatul pentru al'egerile de 
deputați în Marea Adunare Na
țională în circumscripția electo
rală nr. 3 Lupeni, chipul Urica- 
nilor reprezintă simbolul' tuturor 
prefacerilor și înnoirilor radicale 
pe care le-a cunoscut în anii de
mocrației populare întreaga Vai'e 
a Jiului. Traducerea în viață, a 
politicii partidului, a țelurilor 
sale mărețe a făcut ca Vaîea 
Jiului, „Valea plîngerii” de altă
dată, să devină o regiune pros
peră, înfloritoare. La Lupeni, la 
Vulcan, Aninoasa, Petroșani și 
în toate celelalte centre miniere 
S-au construit mii de apartamen
te, cartierele noi întrecînd de cî
teva zeci de ori dimensiunile ve
chilor localități. S-au construit 
Școli, cluburi, cinematografe, spi
tale moderne ; Petroșaniul a de
venit centru universitar. S-a 
Schimbat din temelii însăși mun
ca oamenilor din aceste locuri.

Amintind unele din realizările 
cele mai recente ca, de pildă, 
darea în folosință a noi blocuri 
He locuințe care ridică numărul 
apartamentelor construite în ulti
mul timp la Lupeni la aproape 
tî 000, a unui nou cinematograf, 
a unei școli și a unui modem 
complex comercial, mulți dintre 
vorbitori — printre care minerii 
Petre Constantin, Ion Predoșanu. 
inginerul Dumitru Giughea și

alții — și-au exprimat recunoș
tința pentru condițiile minunate 
de muncă și viață pe care statul 
nostru socialist le asigură oame- 
niibr muncii.

„Tot ce se realizează aici, la 
noi, ca și in întreaga țară, a 
spus in cuvintul său mineral Ion 
Predoșanu, înflorirea orașelor s 
satelor, dezvoltarea industriei și 
agriculturii, creșterea prestigmhn 
țării noastre peste hotare. îmbu
nătățirea continuă a traiului nos
tru sint rezultatul înfăptuire ce 
către oamenii muncii a poJmct; 
științifice a Partidului Muncito
resc Romîn. care ne coodace pe 
drumul desăvârșirii coastnKțm 
socialismului, spre un vator ta 
mai bun. In numele aerstiu vii
tor. ne vom da din toată —— 
votul nostru eandidațJor Frectu
lui Democrației Populare*.

Cu aceleași cuvinte calde au 
susținut și ceilalți vorbitori pro
punerea făcută io adunare ca ia 
circumscripția electorală sr. 3 
Lupeni, în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națxxiaiâ să candi
deze tovarășul Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Hunedoara al P.M.R. _Ne 
mindrim că de la an la an obți
nem succese tot mai frumoase, 
că tot mai mare este numărul 
zecilor și miilor de tone pe care 
le dăm patriei. Cu toții știm 
aceste succese le datorăm 
mare parte organizațiilor 
partid care prin activitatea

că

de 
lor 

ne mobilizează energiile, ajutin- 
du-ne să muncim mai bine, mai 
cu pricepere. îndrumați de orga
nizațiile de partid sintem siguri 
că vom obține mereu noi s noi 
succese".

Aprobind propunerea făcută, 
participanții la adunarea dtn ar- 
cumscripția nr. 3 Lupeni. ș»-au 
exprimat în numele colectivelor 
din care fac parte adeziunea una
nimă la politica partidului, hotă
rirea de a nu precupeți mc un 
efort pentru înfăptuirea plane* - 
lor sale științifice de desăvirsrrr 
a construcției socialiste, pentru 
înflorirea patriei socialiste.

„Susținem din tonta inima
candidatul F. D. P.“

«-
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II recomandă faptele
La adunarea pentru desem

narea candidatului lor în ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională au venit in 
sala gătită de sărbătoare a că
minului cultural din Ulmeni, 
raionul Cehu Silvaniei peste 
500 de țărani cooperatori, ti
neri și vîrstnici, din satele Pri- 
bilești, Mireșul Mare, Sălsig, 
Chelința, Ticău, Tohat. Din 
partea Consiliului regional Ma
ramureș al F.D.P. a luat cuvin
tul tov. Veronica Cărăușan, 
președinta comitetului regional 
al femeilor.

— înfăptuirea politicii par
tidului de transformare so
cialistă a agriculturii — a ară
tat vorbitoarea — a făcut ca 
și în această circumscripție să 
se înregistreze însemnate rea
lizări în domeniul vieții econo
mice și social-culturale. Coo
perativele agricole de produc
ție asigură acum cooperatorilor 
importante venituri în bani și 
produse, ele sint baza înflori
rii satelor noastre. în ultimii 
ani au fost construite două 
școli noi cu 8 săli de clasă și 
un laborator, s-a modernizat 
cel din satul Tohat. Au luat

ființă o casă de nașteri, un ca
binet stomatologic, 4 magazine 
universale în satele Tohat. Mi- 
nău, Chelința și Ticău. Peste 
200 de țărani cooperatori și-au 
construit case noi. Au mai fost 
realizate, prin contribuția ce
tățenilor, alte importante o- 
biective de interes obștesc cum 
sînt cămine culturale, cinema
tografe. în numele Consiliului 
regional F.D.P., tovarășa Vero
nica Cărăușan a propus drept 
candidat în alegerile de depu
tați în Marea Adunare Na
țională pentru circumscripția 
nr. 4 Ulmeni pe tov. Andrei 
Simion, președintele coopera
tivei agricole de producție Ar- 
dusat. Propunerea a fost pri
mită cu vii aplauze. Cetățenii 
circumscripției îl cunosc pe 
Simion Andrei de mulți ani ca 
pe unul din cei mai buni gos
podari, cu inițiativă și presti
giu în rîndul cooperatorilor 
din satul său și din satele ve
cine. Rezultatele frumoase ob
ținute de unitatea agricolă pe 
care o conduce sînt cunoscute 
în întreaga regiune. Ele sînt 
rezultatul aplicării regulilor

agretehnice și a ajutortiui pri
mit din partea statului 'ma
șini modeme pentru lucrarea 
pămîntuiui. mecanizatori bme 
pregătiți). în 1964 aici s-a rea
lizat o producție de peste 4 000 
kg porumb boabe la hectar, cu 
500 mai mult decît s-a planifi
cat, producții mari de gria, le
gume. lapte și came. De pe 
urma veniturilor mari la ziua 
muncă, cooperatorii și-au con
struit 100 case not frumos 
mobilate, înzestrate cu aparate 
de radio etc. „Oamenii gospo
dari se cunosc după fapte. Si 
noi ne mindrim cu asemenea 
oameni" — a spus în cuvîntul 
său țăranul cooperator. Ion 
Pop. Toți cei care au luat cu- 
vîntul printre care Gheorghe 
Pintea, Francisc Pop, Maria 
Moraru și alții au întărit pro
punerea făcută.

în încheierea adunării, tova
rășul Simion Andrei s-a anga
jat să răsplătească încrederea 
cetățenilor, să muncească cu 
eforturi sporite ca, împreună, 
să obțină noi realizări în cir
cumscripția electorală nr. 4 
Ulmeni.

V. MOINEAGU

Fra-
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NICOLAE ZAMFTRE.SCC

Dragoste și grijă 
generațiilor

pentru creșterea 
de studenti3

O nouă fabrică de produse lac
tate și de oxigen, un modern pa
vilion dat în folosință studenților 
și cadrelor didactice de la Facul
tatea de construcții, mai multe 
blocuri de locuințe care însumea
ză peste 200 de apartamente, zeci 
de magazine moderne, iată cite- 
va din realizările înfăptuite în ul
timii 4 ani în cartierele care for
mează circumscripția electorală 
nr. 3 Timișoara-sud.

Mîndri de orașul lor, muncitorii 
de la Fabricile „Electromotor1'. 
Arta textilă, „Dermatina" și alte 
întreprinderi, studenții și cadrele 
didactice de la Institutul agrono
mic și de la Institutul politehnic, 
pensionari și gospodine au venit 
în sala Casei de cultură a studen
ților din Timișoara la adunarea

pentru desemnarea candidatului 
lor în alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională. Adu
narea a fost deschisă de profeso
rul Iulian Dracea, rectorul Insti
tutului agronomic Timișoara. A 
luat apoi cuvîntul tov. Pop Corio- 
lan, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Timișoara al P.M.R., 
membru al Consiliului regional 
F.D.P. care a scos în evidență 
marile succese obținute sub con
ducerea partidului de întregul 
nostru popor, în anii regimului 
de democrație populară în indu
strie și agricultură, în dezvoltarea 
culturii și științei romînești. In 
numele consiliului regional al 
F.D.P. vorbitorul a propus apoi 
drept candidat in alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na-

țională pentru circumscripția elec
torală nr. 3 Timișoara-sud pe tov. 
prof. unic. loan Anton, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
prorector al Institutului politehnic 
Timișoara.

In cuvîntul lor vorbitorii au 
subliniat înfăptuirile de seamă 
obținute de oamenii muncii din 
orașul Timișoara sub conducerea 
organizațiilor de partid, expri- 
mîndu-și totodată hotărirea de a 
munci neobosit pentru înflorirea 
și pe mai departe a economiei și 
culturii orașului și a regiunii lor, 
contribuind prin aceasta la opera 
de desăcirșirc a construcției so
cialismului în patria noastră. 
Ei au primit cu căldură 
propunerea ca tot. prof. unit. 
Ioan Anton să candideze pen
tru circumscripția lor in ale

gerile de deputari ia Maree 4da- 
nare Nețuuieii Tari m co*-l 
cunCHc il frimează peaCra grâu și 
dragostea ca care educi smr-

țării.
A luat apoi arciuttd toc. pro

fesor Mic. foaa Aatoa care, aai- 
țummd pentru încredere* accede 
tă, s-e angașat oi-și tportuscâ efor
turile. ia ancaca de creștere a ge
nerat iilor de ftudnri, dfarfa a 
foott pvlcrec pentru pregătirea 
unor oameni cu M farz orooat 
ștunȘițic, pe depim cepsbdi tă-ri 
indeplmeaioi cu cuute terarule 
ce le cor fi încredințate le cotoa
rele lor locuri de muncă.

ILIE BRINDE«CU

INFORMAȚII

Lor, seara in sala Palatului 
R P Romine a avut loc un 
spectacol cu prilejul împlinirii 
a 49 de ar: de activitate artis
tică a baritonului Petre ștefă- 
nescu-Goangâ. artist al po
porului. Au fost prezentate cu 
acest prilej actele I din operele 
_Pa.=țe- și „Tosca" și actele 
EH și IV din opera „Rigoletto".

♦
Artistul poporului Miluță 

Gbeorgiuu. care a apărut de 
peste 1 300 de ori in popularul 
roi al -Qcrtțe;* din piesa lui 
Vastie Aiecsandri. a împlinit 
50 de am de activitate sceni
că. Ca acest prilej Teatrul Na
tional „Vastie Aiecsandri* din 
last a prezentat luni seara un 
spectacol eu comedia hri Vasi- 
je Ajecsar:rir. „Chirița in pro-

La rmntatia Uniurui Scriito- 
rtior dm R. P. Romină. luni la 
arrtîraă a sosit in Capitală o 
t elegatie a Vmurii Scriitorilor 
Bulgari pentru a participa la o 
utsrutie pe tema -Literatura și 
moșie reiatu sociale in satul 
rooperatirizat*.

lAgerpres)

pe materii
entru noi, activita
tea cercurilor pe 
materii constituie 
un important mij
loc de lărgire a 
orizontului științi
fic și cultural al 

elevilor. completare a noțiuni- 
.or asimilate in orele de clasă.

Activitatea cercurilor pe ma
ar*.: in anul școlar trecut a dat 

botee rezultate. Numărul elevi- 
r: care participau la ședințele, 

simpoxioaiiele și acțiunile or- 
ganizate de cercuri au întrecut, 
ie cruce: numărul membrilor 
permanenU ; situația Ia învăță
tură s-a îmbunătățit continuu, 
t’n rol important l-au avut 
cercurile de matematică și lite
ratură in pregătirea elevilor 
scclii noastre pentru olimpiade, 
—ui ti dintre ei prezentîndu-se 
cu succes și la fazele pe oraș și 
regiune ale acestor concursuri. 
Trebuie spus, de asemenea, că 
o mare parte dintre elevii care 
eu activat în cercurile pe ma
tern au trecut cu succes exa
menul de admitere, în învăță- 
reintul superior. Absolvenții 
Palade Eufrosina, Grigoraș Li

ana. Serbănescu Doina și Du
mitru Margareta, acum stu
dent: ai Facultății de chimie 
alimentară din Galați, au lucrat 
cu multă pasiune în cercul de 
iiuzue. iar Ionescu Mircea, 
?en:~unan M., studenți la In
stitutul politehnic, și Crihană 
Victor, student la Facultatea de 
matematică din București, au 
fost printre membrii cei mai 
activi ai cercului de matema
tică.

Și în acest an școlar, am ofe
rit elevilor activități atractive, 
care să le îmbogățească orizon
tul de cunoștințe, completîn- 
du-le pe cele căpătate în clasă. 
Tinind seama de experiența 
anului trecut și de preferințele 
elevilor, anul acesta își desfă
șoară activitatea cercul literar, 
cercul tinerilor matematicieni și 
astronomi, cercul de chimie și 
fizică, cercul de geografie și 
științe naturale și un cerc foto.

In primul trimestru, la cercul 
literar, s-a discutat un referat 
foarte interesant cu tema „A- 
naliza literară — mijloc de de
monstrare a interdependenței 
dintre conținutul de idei și for
ma artistică", care a cerut ele
vilor valorificarea sintetică a 
cunoștințelor căpătate în clasă 
și din lecturile făcute de ei de-a 
lungul anilor. O altă acțiune 
a cercului: simpozionul „Ion 
Creangă", pentru pregătirea că
ruia elevii au consultat o bo
gată bibliografie de speciali
tate, a contribuit mult la înțe
legerea mai profundă a perso
nalității scriitorului și a realis
mului operii sale, iar prezenta
rea in dramatizare a unor 
fragmente din opera lui Crean
gă a făcut simpozionul și mai 
atractiv. Remarcăm din activi
tatea acestui cerc în trimestrul 
I și întocmirea unei „hărți a
caselor memoriale", ca și pre
gătirea a încă 40 de elevi pen
tru a obține insigna de „Prieten 
al cărții", de asemenea discu
țiile purtate in jurul creației 
literare a unor elevi, în vede
rea selectării celor mâi bune
lucrări ale lor pentru numărul 
trimestrial al revistei noastre 
literare „Condeie școlare".

Rezultatele bune în lărgirea 
cunoștințelor de matematică și

astronomie au fost obținute de 
cercul de matematică, unde ele
vii au putut afla, printre altele, 
ce sint și cum se rezolvă ecua
țiile diofantice. Pentru cei 45 
de membri ai cercului, consul
tarea gazetei de matematică și 
fizică a devenit o obișnuință, 
cei mai mulți fiind și pasionați 
rezolvatori de probleme. Pa
siunea de a rezolva probleme 
o întîlnim și la cei 106 membri 
ai cercului de chimie și fizică, 
spre care se îndreaptă pină a- 
cum cel mai mult preferințele 
elevilor. Alături de interesante 
experiențe de laborator, refera
tele prezentate în acest cerc în 
primul trimestru al anului au 
lărgit sfera cunoștințelor știin
țifice ale elevilor, informindu-i 
despre petrochimie și dezvolta
rea industriei petrochimice din 
țara noastră, despre importanța 
îngrășămintelor chimice pentru 
obținerea recoltelor bogate etc. 
Vizitele făcute la cîteva între
prinderi din Brăila și la Com
binatul de celuloză de la Chiș- 
cani au permis elevilor cunoaș
terea proceselor tehnologice a 
unor mașini și utilaje moderne, 
au prilejuit discuții deosebit de 
utile cu muncitori și ingineri 
cu experiență despre metodele 
și procedeele moderne de fa
bricație.

In aceeași perioadă, cercul 
tinerilor geografi și naturaliști 
a completat fondul de material 
didactic al școlii, executînd 
hărțile țărilor Europei, a orga
nizat vizitarea Expoziției reali
zărilor economiei naționale a 
R.P.R. și a prezentat personali
tatea savantului Emil Racoviță. 
Pentru perioada de primăvară 
și vară acest cerc și-a propus, 
între altele, realizarea unui 
ierbar care să cuprindă cele 
mai caracteristice plante din 
flora regiunii, studii hidrologi
ce în regiunea lacului Brateș 
pentru cunoașterea faunei ac
vatice și a fondului piscicol, și 
o cercetare a fondului floristic 
al pădurii Gîrboavelor.

La începutul unui nou tri
mestru de activitate, ne pro
punem ca împreună cu comisii
le metodice și cu profesorii de 
specialitate, cu sprijinul activ 
al organizației U.T.M., să adu
cem o serie de îmbunătățiri 
activității cercurilor pe materii. 
In primul rînd, vom accentua 
mai mult latura educativă a ac
tivităților, prin popularizarea 
unor mari personalități ale ști
inței și culturii romînești.

Ne-am propus, de asemenea, 
să-i orientăm mal bine pe e- 
levi în munca de pregătire a 
referatelor, cu scopul de a evi
ta, în viitor, tendința spre sim
pla compilare de date, propu- 
nîndu-le teme care să le solici
te gîndirea proprie, judecata 
lor în abordarea unor proble
me.

Pentru ca să nu supraaglo
merăm elevii într-o etapă de 
muncă intensă, cum este aceea 
a sfîrșitului de an, vom orga
niza sesiunea de inițiere știin
țifică în prima săptămînă du
pă vacanța de primăvară și nu 
la sfîrșitul anului, cum am 
procedat anul trecut.

CASU IVONA 
director adjunct al Scolii medii 

nr. 1 „Vasile Alecsandri" 
Galați

In această săptămînă pe ecrane

„Cu miinile pe oraș**
In 1963. la Veneția, filmul _Cu munile 

pe oraș* producție a studkxmlor italiene 
a fost distins cu premiul „Leul de aur*.

Regia aparține lui Francesco Roși care 
a participat la realizarea scenariului 
împreună cu Raffaeio La Capria, rare 
este și autorul romanului după care s-s 
rispizan

la roiurile principale: Rod Steigner, 
Salvo Ran dona și Guido Alberti.

„Dram periculos"

Statfb—ne tnanilii t se prezintă pe 
ecranate aoactre cu filmul „Drum peri- 
cuk»s*. Mate Relja, creator al scenariului 
și regizorc. filmului a fost oaspetele țării 

noastre ru ocazia premierei de gală a 
ftimurui.

Rolnrite principale sint deținute de co- 
pti : Marinko Cosîc și Zlatko Kovacic.

„Un nou GhHgameș"

în regia lui Milsaly Szemes, studiourile 
maghiare au realizat filmul „Un nou 
Ghilgameș". Milsaly Szemes a mai fost 
prezent pe ecranele noastre cu filmele 
„Poznașa", „La ordin, să trăiți" și „Alba 
Regia".

Interpreții principali: Ivan Darvas și 
Edit Domjan. Pe Dervas l-am văzut ul
tima oară în filmul „Drama Ciocîrliei".
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DRAGOSTE LA ZERO GRADE ru-

•iti !a : Timpuri Noi (orele 10-15 
:r continuare, 17; 19; 21). CEI
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
— rulează Ia: Dacia (orele 9; 12:
•5 18 21). DOI IN STEPĂ rulea
ză la: Buzești (orele 15,30; 17,45; 
20 . - AL3ATICII DE PE RIUL 
MORTII — cinemascop — rulează 
Ia: Cringași (orele 16; 18,15; 
X 30). LA PATRU PAȘI DE INFI- 
NTT rnleaz* la: Feroviar (orele 
9 15: 11»; 13,45; 16, 18,15,
20.30). Flamura (orele 10, 12-, 14,
15; 18: »). REBELUL MAGNIFIC 
rulează la: Unirea (orele 11, 16,
1R15, ».»). Vn ȘI MORȚ1 — ci
nemascop (ambele serii) rulează 
la *. Flacăra (orele 15», 19). IVAI- 
LO rulează Ia : Vitan (orele 16, 
18.15; X.»), Popular (orele 15; 
17, 19; 21). ROȘU ȘI NEGRU 
(ambele serii) rulează la : Miorița 
(orele 9.»; 13; 16,»; 20). HAM
LET — cinemascop — rulează la : 
Munca (orele 15,»; 19), Progresul

(orele 15,30; 19). MARIA rulează 
la : Moșilor (Orela 15,30, 18; 20,30). 
SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ ru
lează la : Viitorul (orele 16, 18,15,
20.30) . MUSAFIRI CIUDAȚI PE
MUNTELE DE GHEAȚĂ rulează 
Ia : Colentina (orele 15,30; 17,45; 
20). CLIMATE — cinemascop — 
rulează la : Volga (Orele 10; 14,30, 
17,30, 20,30). HATARI — ambele 
serii — rulează la : Rahova (orele 
10, 16; 19,15). VESELIE LA
ACAPULCO rulează la : Lira (ore
le 10,30, 14,30, 16,45, 19, 21,15). 
CASA NETERMINATĂ rulează 
la : Drumul Sării (orele 15,30, 
17,45, 20). HAINE APROAPE
NOI — cinemascop — rulează la : 
Ferentari (orele 15,45; 18, 20,15). 
JUDECĂTORUL DE MINORI ru- 
loază la : Cotroceni (orele 15.30, 
18, 20,30). ȘAPTE ANI DE CĂS
NICIE — cinemascop — rulează 
ta: Pacea (orele II, 15,45, 18,
20.30) ,



Sosirea delegației R. P. Romine

la Varșovia->

VARȘOVIA 18 Corespon
dentul Agerpres transmite :

Luni dimineața a sosit la 
Varșovia delegația R. P. Ro
mîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
va participa la ședința Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante Ia Trata
tul de la Varșovia.

La sosirea în gara centrală 
din Varșovia, delegația R. P. 
Romîne a fost întîmpinată de 
tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Marian Spyhalski, 
mareșal al Poloniei, ministrul

apărării, Adam Rapacki, mi
nistrul afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Cu același tren au sosit to
varășii Eugeniusz Szyr, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghe Diaconescu, ambasador 
al R. P. Romîne în R. P. Po
lonă, și general-maior Ion O- 
prenea, atașat militar al R. P. 
Romîne, care au întîmpinat 
delegația romînă Ia frontiera 
dintre R. S. Cehoslovacă șl 
R. P. Polonă.

Pe peron au fost de față 
membrii Ambasadei R. P. Ro
mîne.

★ * *

Festivitatea inaugurării rafinăriei 
de la Barauni (India)

• Participarea delegației romîne condusă
de tovarășul iiihail riorcstu

NEW DELHI 18 (Agerpres). 
— Zilele trecute a avut loc 
festivitatea inaugurării rafi
năriei de la Barauni, a doua 
rafinărie indiană din sectorul 
de stat, construită de către 
specialiști indieni, sovietici și 
romîni. Au fost de față Mi
hail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei al 
R. P. Romine, șeful delegației 
romîne invitate cu prilejul a- 
cestui eveniment, Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la New Delhi, oficialități 
indiene, specialiști romîni, so
vietici și indieni care au par
ticipat la construcția rafinări
ei. în cuvîntarea de deschide-

Comentariul zilei

VARȘC 'IA 18 (Agerpres! 
— După cum anunță agenția 
P.Â.P., în capitala R. P. Polone 
au mai sosit, pentru a participa 
la ședința Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante Ia Tratatul de Ia Varșo
via delegațiile: R P. Bulgaria 
condusă de Todor Jivkov ; R. S. 
Cehoslovace, condusă de A

.Vovotny,- R. D. Germane, con
dusă de Walter Ulbricht; R. P 
Ungare, condusă de Jânos Ka- 
dar; U.R.S.S., în frunte cu L.l. 
Brejnev și A. N Kosîghin.

A sosit, de asemenea, la Var 
șovia A. A. Greciko, coman
dantul suprem al forțelor ar
mate unite e'e statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via.

Plenara C. C. al P. C. I

filmului de la Delhi

un nu

— La 
loc la 
a Co-

Camera deputaților și din 
nat cu priiejul alegerii

ROMA 18 (Agerpres).
14 și 15 ianuarie a avut 
Roma o ședință plenară 
mitetului Central al Partidului
Comunist Italian, care a ascul
tat raportul lui Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I., des
pre „Situația politică după a- 
legerea președintelui republi
cii". După dezbateri a fost a- 
doptată o rezoluție care aprobă 
activitatea conducerii P.C.I. și 
a grupurilor parlamentare din

Se- 
pre- 

ședmtelui Republicii. Rezolu
ția menționează că aplicarea 
liniei trasate, privind realiza
rea celei mai largi acțiuni con
vergente ale forțelor de sringa 
in alegerile prezidențiale, a 
confirmat necesitatea și posi
bilitatea unor noi regrupări a 
forțelor democratice și pro
gresiste și elaborării unei noi 
linii politice a țării.

DELHI. — în cadru] ceia: 
de-al Ill-lea Festival interna
tional al filmului de la Delh: 
In sala „Vibyan Bhavan“. a c- 
vut loc premiera Ulmului ro- 
mînesc „Neamui Soimâresti- 
lor". La premieră au participai 
personalități ale vieții politice 
si culturale din Indic, membr: 
ăi corpului diplomatic,
meros public .4 rost de tată 
Aurel Ardeleanu. ambaszdori! 
RIP Romine la Delhi.

Filmul s-a bucurat de un de
osebit succes. Presa indiană a 
scris comentarii elogioase des
pre „Neamul Sormâreștrior

•
Președintele Indiei, dr. Ra- 

tthakrisluxn. a oferit o resep- 
ț:e in cinstea panicrpcnților la 
Festivalul internațional al fil
mului de la Delhi. In cadrul re
cepției. președintele Indiei s-a 
întreținut cu membrii delega
ției de cineaști 'bmim. intere- 
sindn-se de dezvoltarea cultu
rii șt artei in R-P Romînă. și a 
transmis un salut cordial oa- 
tner.iior de artă din tara noas
tră.

re rostită la Kashyap, directo
rul companiei de stat „Indian 
Oil Refinery", s-a subliniat a- 
portul R. P. Romîne la dezvol
tarea industriei petroliere in
diene prin construcția în 1962 
a rafinăriei de la Gauhati cu o 
capacitate anuală de 750 000 
tone, precum și prin construi
rea la rafinăria Barauni a unei 
instalații de solventare a pe
trolului cu bioxid de sulf, a- 
vînd o capacitate anuală de 
600 000 tone. Humayun Kabir, 
ministrul petrolului și chimiei 
al Indiei, a salutat prezența la 
festivitate a oaspeților romini.

în cuvîntarea sa “
Florescu a amintit 
altele ca colaborarea romî- 
no-indiană in domeniul in
dustriei de petrol a început 
încă din 1957. cînd a fost fo
rată la Jawalamukhi prima 
sondă din sectorul de stat a) 
Indiei cu o instalație de foraj 
livrată din R. P. Romînă și de
servită de o echipă formată din 
specialiști indieni și romîni. 
Pînă in prezent au fost livrate 
Indiei numeroase instalații de 
foraj rominești și au fost tri
miși peste o sută de specia-ișu 
romîni. Rezultatele obținute 
pînă în prezent întăresc con
vingerea că există încă largi 
posibilități pentru de 
continuă a relațiilor 
tenie și colaborare ts 
economică intn 
și Republica I 
egalității și a 
ciproc, in inters', 
tre și al păcii ii

la Ankara

Mîhail
intre

baza

■
au participa la formarea for- 

ar nucleare multilaterale ale 
AT.O. a fost primită de opi- 

publică internațională cu 
viu interes. Ea nu a provo- 
dedt o relativă surpriză, 

rucit pină in vremea din urmă, 
a că Turcia acceptase proiectul 
partxips cu osmeoi la expen- 
ei nave pusă la dispoziția pro

iectului de către S.UA. ReLarivă. intradl in 
uitimeie luai, presa turcă începuse să ex
prime rnrrve in legătură cu participarea 
Turciei la N..VT.O„ iar rdeea participării la 
forțele .-udeare multilaterale era tot nai' 
criticată. In ultima vreme, cercurile oficiale 
nu mai ascundeau că o parte a experțiloi 
turei a manifestat o tot mar mare rezervă 
in ceea ce privește proiectul FA.M„ apre- 
ccDd că avantajele unei aderări la aceasta 
ar fi cu mult mai puțin ir.semaate deci 
încvrrvenientde.

Xărirea guvernului turc de

Surpriză. în 
oficial, se șt 
american și

Hotărîrea a fost armată și de citeva prime 
măsEri concrete. Militarii turci participant, 
la experuDcatul cu vasul nuclear american 
au fost chemați în patrie. Apoi, Turda s-a 
retras din grupul de lucru al N.A.T.O. care 
«tuia aspectele tehnice legate de «sentuala 

’□cere in viată a proiectului F.N.M. 
cma acestei măsuri, raportul de forțe 
cadrul NA TO, (firește, deocamdată, un

■aport strict zr.tmetx) s-a modificat în fa- 
■•oarea statelor care nu participă la lucrările 
mristîtulm comitet N.A.T-O- opt state nu 

secările de creare a F.N.M. față 
care continuă să ducă d-șcuțb

li

R. P. UNGARA. Noi construcții în cartierul Lagymanyos Otn Budapes
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întrevederile Erhard de Gaulle
occidentală 

ieri a consa- 
numeroase 

comentarii întîl- 
nirii pe care o vor 
avea, azi și mîine, 
la Rambouillet, in 

apropierea Parisului, cancela
rul vest-german, Ludwig Er
hard, și generalul de Gaulle.

In legătură cu aceasta, zia
rul francez „LA NATION' se 
întreabă dacă întilnirea va fi 
rodnică, deoarece în preajma 
aniversării a doi ani de la 
semnarea tratatului franco- 
vest-german a rămas încă un 
drum greu de străbătut în ce 
privește rezolvarea probleme
lor care separă cele două țări 
vest-europene. Ziarul sublinia
ză că, pînă în prezent, nu a 
fost rezolvată nici problema 
Pieței comune agricole, nici 
cea a forțelor nucleare multi
laterale. în ce privește forța 
nucleară a N.A.T.O., dacă 
pentru moment problema pa
re amînată, ea nu a fost to
tuși scoasă de pe ordinea de 
Zi. „La Nation" este de părere 
că Germania occidentală, aso- 
ciindu-se forței nucleare mul
tilaterale, riscă, printre altele, 
să renunțe pentru totdeauna 
la colaborarea franco — vest- 
germană, lucru considerat de 
ziar drept „esențial pentru 
construirea unei Europe (occi
dentale) unite".

Un alt ziar parizian, L’AU-

RORE". scrie că. deși vest- 
germanii au acceptat teza lui 
de Gaulle privind o comunita
te politică a Europei patriilor, 
ei consideră drept piatră un
ghiulară a politicii lor alianța 
atlantică care să se sprijine pe 
forța nucleară americană

Ziarul britanic JTNANCL. 
AL TIMES", exprimîndu-și 
teama ca de Gaulle să nu-șr 
extindă și mai mult influența 
asupra celor ..șase", scrie că 
„legăturile care unesc Anglia 
cu Europa (occidentală), legă
turi pe care guvernul britanic 
ar trebui să se străduiască să 
le consolideze prin toate mij
loacele. riscă să slăbească, 
ceea ce constituie un pericol 
real".

„Londra este sceptică in le
gătură cu vizita lui Erhard", 
se intitulează o corespondență 
din capitala britanică a ziaru
lui vest-german „SUDDEUT- 
SCHE ZEITUNG", în care se 
spune, printre altele : „Deși 
numai spectatoare. Londra 
urmărește cu interes întilnirea 
dintre președintele de Gaulle 
și cancelarul Erhard Pe de o 
parte, Ia Londra nimeni nu se 
întristează că proiectul forței 
nucleare multilaterale a eșu
at în fața rezistenței lui de 
Gaulle și că la Rambouillet va 
fi, probabil, pus în mod defi
nitiv, la arhivă. Pe de altă 
parte, se bănuiește că la con
vorbiri și alte „soluții atlanti-

ee" ale problemei nneieare di» 
NJUTjOl ea de pildă eea pra- 
pnsă de Marea Brrtmie. var fi 
..inxropate' ind inainle de a

ie".
Ocup:r.du-se. la rîndul său. 

de rnt-hnrrea de ia Rambou
illet. ziarul suedez STOCK
HOLM TINDNINGEN scrie: 
..Poate eă dopa întilnirea de 
Gaalle — Erha.-d. se va vorbi 
de • apropiere intre Franța și 
Germania occidentală. Printre 
altele, se pare eă Erhard este 
dispus să sacrifice pe minis
trul său de externe pe altarul 
prieteniei franco — germa
ne. Dar. în ciuda dorinței 
sale de a veni în întimpinarea 
lui de Gaulle, cancelarul Er
hard trebuie să fie conștient 
de faptul că Germania occi
dentală nu poate renunța la 
sprijinul puternic al Statelor 
Unite. Politica externă a gu
vernului de la Bonn va căpă
ta, poate, un accent francez 
mai puternic, dar el va căuta 
să evite ca și pină acum ale
gerea definitivă între Paris și 
Washington. în aceste condi
ții, rezultatul final al întilnirii 
ar putea fi o anumită îmbu
nătățire a atmosferei, dar fă
ră succese concrete. Dacă a- 
ceasta va fi suficient pentru 
a-1 ajuta pe Erhard la obține
rea unui succes electoral, ră- 
mîne de văzut".
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și să participe la experimentul cu vasul 
nuclear.

Ziarul „MILLIYET" scria în legătură cu 
hotărîrea guvernului turc: „Ankara a luat 
în considerare inconvenientele de ordin eco
nomic și politic care s-ar fi născut în urma 
acceptării, înaintea altora, a unui proiect 
care a provocat un dezacord între membrii 
N.A.T.O.". Comentînd hotărîrea adoptată, 
ziarul „YENI TANIN" aprecia : „Rennnțînd 
la participarea la forțele nucleare multila
terale, guvernul turc a făcut un pas foarte 
important pentru viitorul țării noastre și al 
păcii internaționale". Guvernul, continuă zia
rul, a adoptat această hotărire deoarece și-a 
dat seama că nu este în interesul țării promo
varea oarbă a unei politici care necesită mari 
cheltuieli și care ar fi constituit o povară 
grea pentru bugetul țării noastre, „Partici
parea la aceste forțe ar fi zdruncinat serios 
economia Turciei și ar fi influențat negativ 
asupra vieții ei politice".

In cercur'.la guvernamentale din Turcia, 
subliniază ziarul „VATAN", hotărîrea este 
„predată ca „un pas necesar și oportun în 
direcția intereselor naționale ale Turdei".

Hotărîrea Turdei a determinat o luare de 
atrtudine din partea Gredei care nu este 
lipsită de interes. Intr-un comunicat al gu
vernului grec se apreciază că hotărîrea turcă 
nu ar afecta politica promovată de Grecia. 
Presa arerrtaBă a comentat insă comunicatul 
intr-un mtd care arată că atitudinea greacă 
pare a suferi totuși o oarecare evoluție. Zia
rul -AKROPOLIS" atrage atenția că deși 
Grecra-participă la experimentul amintit, gu
vernul nu și-a luat totuși nici un angajament 
de a participa la aceste forțe. Ziarul 
_WGH1" afirmă că cercurile democratice 
apreciază atitudinea actuală a guvernului ca 
hind in progres in comparație cu declarația 
din 11 noiembrie 1964. Cu două luni in 
urmă, ministrul de externe al Gredei de
clara că țara sa „și-a asumat angajamentul 
de a părticică la forțele nucleare multilate
rale ale NA.T.O.". Acum nu se mai face o 
asemenea declarație categorică. Cercurile de 
stingă nu consideră totuși p-oziția guvernului 
ca fiind integral satisfăcătoare datorită fap
tului că acesta continuă să participe la 
grupul însărcinat cu elaborarea planului 
F.N.M.

Reorientarea politicii turce în privința 
moduhri de participare la activitatea N.A.T.O. 
pare a nu fi izolată in complexul preocu
părilor de politică externă. In zilele din 
urmă, ziarele turcești s-au leferit tot mai 
des, și mai insistent, la posibilitatea unei

reorientari a atitudiniii adoptate cu privire 
la problema cipriotă.

Deocamdată, ca și în cazul prunelor știri 
relative la participarea la F.N.M., nu 
există știri oficiale sau oficioase. Singu
rele informații cărora li se acordă mai mult 
credit sînt cele provenite din paginile pre
sei. „YENI GAZETE" scria următoarele în 
legătură cu posibila modificare a atitudinii 
guvernului turc față de problema Ciprului: 
„Ultimele evenimente au arătat clar ca Tur
cia nu se poate bizui pe țările Europei occi
dentale" spre a fi sprijinită în disputa ei 
cu Grecia în legătură cu Ciprul. Ziarul in
dică noile poziții către care afirmă că s-ar 
îndrepta cercurile conducătoare de la An
kara. „Bazele britanice din Cipru nu mai au 
nici un fel de importanță din punctul de 
vedere al securității Turciei — aiată ziarul. 
De aceea, Ankara socotește că Turcia nu are 
nici un interes să-și sacrifice propriile inte
rese și să susțină menținerea bazelor străine 
în Cipru, care determină teama statelor neu- 
traîistc, numai în scopul salvgardării solida
rității occidentale".

Concluzia acestor raționamente : Turcia ar 
putea cere demilitarizarea Ciprului. „Turcia 
- afirmă YENI GAZETE" - nu se va 
opune demilitarizării și neutralizării statului 
cipriot dacă în cursul dezbaterilor din cadrul 
Adunării Generale a O.N.U., cu privire Ia 
problema cipriotă, realizarea Enosisului 
t adică unirea Ciprului cu Grecia — n.n.) va 
fi definitiv îndepărtată, iar teza turcă a 
unui stat cipriot independent va obține ma
joritatea voturilor". Ziarul furnizează și unele 
informații suplimentare privitoare la amănun
tele pretinsei schimbări de atitudine în aceas
tă privință. Demilitarizarea ar presupune, în 
primul rînd, desființarea bazelor engleze, 
retragerea contingentelor grecești și turcești 
aflate pe insulă, precum și lichidarea celor
lalte unități militare care ar fi luat ființă pe 
insulă după izbucnirea conflictului.

După cum se afirmă din unele surse in
formate, noua poziție cu privire la problema 
cipriotă ai fi fost adusă la cunoștința An
gliei de către ministrul de externe al Turciei, 
cu prilejul vizitei făcute de către acesta la 
Londra, în cursul săptămînii trecute.

Dacă informațiile privind noua atitudine a 
Turciei vor fi confirmate oficial, va fi inte
resantă de urmărit atitudinea adoptată de 
celelalte părți interesate și, în primul rînd, 
de populația cipriotă.

EUGEN PHOEBUS

Chombe încearcă justificarea
acțiunilor sale

m-

LEOFOLDV1LLE — Nu
meroase cercuri polibee și de 
de presă africane împărtășesc 
xfeea că „problema congo' 
tră iotx-e nraă fază'. Ev
•eâe care >■ ccm^noat aceasta 
s^emere siat cifî—ria la Bruxe'- 
les a tnstuiu» pccmâex. CynBe 
.VSxola și iatrmerea dxn localita
tea Mhala a șefilor de state din 
Tanzaira, Uganda «; Kenya.

Intr-o declarație făcută la 
Roma. CyriEe .Adoula mențio
na că ..planul său de reconcielie- 
re in Congo, care il exclude pe 
Chcmbe- din activitatea guver
namentală a fost primit cu inte
res de mmistrui afacerilor exter
ne a! Belgie:. Paul Henri Spaak. 
Potmit declarație: fui Adoula, 
Spaak a spus că „va studia pla
nul iu amănunțime". Ceva mai 
cult, obdasuf „Al-Ahram" din 
RA U„ consideră că întrevederea 
dintie Adoula s Spaak ar fi pri- 
rită cu srmpate de președintele 
ccngolez Kasavu'ou. ceea ce 
presupune in orice caz o răcire 
a relațiilor, dacă na o ruptură 
Îrrtre el si premierul Chombe.

iX-.i
la

Totodată, in presa țărilor afri
cane au apărut in ultimele zile 
materiale in care premierul con
solez este acuzat foarte categoric 
de faptul că prin acțiunile sale 
a creat un focar de încordare 
periculos in Africa. Publicația 
ghaneză „Sunday Nation" arată 
in numărul său din 17 ianuarie 
că „numeroase state africane nu 
vor mai recunoaște regimul de la 
Leopodville", deoarece primul 
ministru Moise Chombe „conti
nuă să ignoreze apelul O.U.A. de 
a evacua mercenarii și de a duce 
tratative cu forțele naționaliste".

Un alt organ de presă, „Vigi- 
lence", care apare la Dar Es Sa
lam. arată că în prezent Moise 
Chombe este preocupat de justi
ficarea acțiunilor sale și că a 
adunat în acest sens numeroase 
documente pe care intenționează 
să le dea publicității, în cazul 
cînd „anumite cercuri politice 
occidentale vor încerca să-l acuze 
pentru tasurile pe care 

luat".
le-a

Săptămiaa

politică 

britanică

După instalarea 
in

noului guvern 
Britanică

Incertitudinile
GEORGETOWN. — Primul 

ministni al G-jyanei Britani
ce. Forbes Bumham. a decla
ra: in cadrul unei conferințe 
oe presă că după părerea sa. 
Guyar.x Trecere să obțină in
dependența dt mai curind. El 
a adăugat că va susține acest 
punct de vedere cu prilejul 
convorbirile r pe care le va a- 
vea ai ministrul britanic pen
tru probleme A coioauior. An
thony Greenwood, care ur
mează să sosească la 3 febru-

I
i
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ITALIA. Aspect din timpul unei recente manifestații a muncitorilor metalurgiști din Roma, în 
sprijinul revendicărilor lor
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se mențin
arie la Georgetown, pentru o 
vizită de cinci zile. Primul mi
nistru a spus că guvernul său 
a inițiat acțiuni pentru o e- 
ventuală renegociere a acor
dului cu privire ia baza mili
tară Watkinson, cedată în a- 
nul 1940 de guvernul englez 
Statelor Unite.

Pe de altă parte, după cum 
transmite agenția Reuter, fos
tul prim-ministru și lider al 
partidului de opoziție Congre
sul național al poporului, Che- 
ddi Jagan. a expediat o tele- 

' gramă ministrului englez ai 
coloniilor, in care protestează 
împotriva refuzului 
ministru. Burnham, 
mite sosirea unei 
britanice care să 
cazurile de discriminare 
sialâ în cadrul forțelor 
securitate și a serviciilor pu. 
blice. în telegramă, se arată 
că noul guvern a instaurat 

- regim discriminatoriu la 
dresa populației de origină 
diană din această țară.

Corespondentul din George
town al agenției Reuter trans
mite, totodată, că, în Guyana 
Britanică, a fost creată o „U- 
niune a organizațiilor indiene" 
care a arătat că va cere o îm
părțire a tării, întrucit „nu 
are încredere în actualul gu
vern". într-o declarație ofici
ală, dată publicității, această 
uniune a acuzat guvernul 
Burnham de a fi „declanșat 
un val de violențe și agresiuni 
împotriva comunității indiene" 
care reprezintă peste jumăta
te din populația de 640 000 de 
persoane a acestei țări.

Fostul premier, Cheddi Ja
gan, a arătat că nu sprijină o 
asemenea împărțire a țării, 
dar a subliniat că oamenii 
muncii de origină indiană au 
motive justificate de nemulțu
mire, întrucit ei nu sînt re- 
nrezentați în guvern.

primului 
de a per- 

delegații 
ancheteze 

ra
de

un 
a- 

in_

„O saptămind politică impor
tantă, ale cărei consecințe pot fi 
decisive, începe marți în Marea 
Britanic". transmite agenția 
FRANCE PRESSE în comenta
riul său asupra situației politice 
din Anglia. In această zi, potrivit 
agenției, se reiau dezbaterile par
lamentare, marcate printr-o de
clarație importantă a primului 
ministru, Harold Wilson, prin 
care se va cere-tuturor englezilor 
„să angajeze o veritabilă bătălie 
a exporturilor".

Agenția consideră că în acest 
apel, primul ministru va anunța 
măsuri proprii de stimulare a ex
portatorilor, printre care împru
mutul pe termen lung, precum și 
alte facilități. Măsurile prevăzu
te, subliniază FRANCE PRESSE, 
nu vor fi, totuși, protecționiste și 
nu vor constitui o subvenție de
ghizată.

Se așteaptă ca, în cursul dez
baterilor, ministrul aviației. Roy 
Jenkins, să fie solicitat, să răs
pundă la o serie de întrebări în 
legătură cu viitorul proiectului 
anglo-francez de construire a 
avionului „Concorde", precum și 
în legătură cu contractele guver
namentale aflate în suspensie, 
privind construirea bombardieru
lui „T.S.R.-2", avionului de vînă- 
toare cu decolare verticală 
„P-2 154“ și avionului de trans
port „H.S.-681".

Se pare, după cum menționea
ză A.F.P., că în ce privește avio
nul „T.S.R.-2“, „totul pare con
sumat, acesta fiind un avion de 
viitor, dar inexportabil, al cărui 
preț (750 milioane lire sterline) 
constituie o povară insuportabilă 
în situația actuală a finanțelor 
britanice".

Săptămîna politică din Anglia 
este marcată, de asemenea, de 
alegerile parțiale din circum
scripțiile electorale Leyton și 
N’uneanton pentru completarea 
locurilor rămase vacante în Ca
mera Comunelor. La aceste ale
geri și-au pus candidatura doi 
membri ai cabinetului britanic, 
ministrul de externe, Patrick 
Walker — în circumscripția Ley- 
ton și Frank Cousins, ministrul 
tehnologiei — in circumscripția 
Nuneanton. Rezultatele acestor 
două confruntări electorale, pre
cum și cele ale altor patru alegeri 
parțiale prevăzute pentru luna fe
bruarie, subliniază observatorii 
de la Londra, constituie un im
portant test al popularității labu
riștilor în rîndul opiniei publice, 
ele puțind hotărî, în cadrul unui 
rezultat favorabil fixarea de că
tre primul ministru Harold Wil
son a unei noi consultări gene
rale care să asigure laburiștilor o 
majoritate mai mare în Camera 
Comunelor.

France Presse consideră că mi
nistrul tehnologiei, Frank Cou
sins, va fi ales cu o largă majori
tate în circumscripția Nuneanton, 
unde candidatul laburist l'a ale
gerile trecute fusese ales cu o 
majoritate de 11 000 voturi. în 
ce privește alegerile din Leyton, 
observatorii notează că ministrul 
de externe Patrick Gordon Wal
ker are de făcut fată unei pu
ternice opoziții.
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