
I 111 I4ftl 11 ncheind cu rezultate bune IriMglll anul de producție 1964, an în s IsBi' care s_a °dtinut 0 bogată I experiență în toate dome-MBj niile de activitate, oamenii I MWWl III muncii de pe întreg cuprinsul patriei, din fabrici și uzine, de pe șantierele de construcții, din mine și schele petroliere, din unități agricole socialiste au trecut la îndeplinirea sarcinilor ultimului an al șesenalului.Pe baza experienței acumulate, folosind tot mai bine tehnica cu care sînt dotate unitățile industriale și agricole, oamenii muncii — hotărîți să traducă în viață Directivele celui de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, sarcinile reieșite din lucrările Plenarei

C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—1 decembrie 1964 și ale Sesiunii Marii Adunări Naționale din decembrie 1964 — își iau însuflețitoare angajamente în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea în mod ritmic și la toți indicatorii a planului pe anul 1965.In adunările de dezbatere a sarcinilor de plan numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri, analizînd temeinic posibilitățile existente, rezervele de care mai dispune producția au făcut propuneri valoroase pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice, extinderea procedeelor modeme de lucru, perfecționarea organizării producției. Aceste propuneri au fost cuprinse în planurile de măsuri tehnico-organi-
însuflețitoare angajamente

zatorice ale unităților respective, trecîn- du-se la înfăptuirea lor.în angajamentele pe care și le iau în aceste zile colectivele întreprinderilor își propun să dezvolte în continuare experiența acumulată în îmbunătățirea calității produselor, în îndeplinirea sarcinilor de export, în darea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați înainte de termen la noile obiective industriale, sporirea producției și productivității muncii și realizarea de însemnate economii și beneficii peste plan.Alături de ceilalți oameni ai muncii, tinerii din unitățile industriale și agricole, mobilizați de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid se angajează să contribuie cu toate cunoștințele și puterea lor de muncă la înfăptuirea acestor obiective.Publicăm mai jos angajamentele luate de cîteva colective de muncă pentru îndeplinirea exemplară a planului de stat pe anul 1965.
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luate de oamenii muncii 

în întrecerea socialistă 

pentru îndeplinirea 

sarcinilor de plan 

pe anul 1965

AZI MAI BINE CA IERI,
MtINE MAI BINE CA AZI

HUNEDOARA:

Tehnologii perfecționate-produse 

siderurgice mai multe și mai bune

Siderurgiștii hunedoreni au primit cu entuziasm sarcinile mobi
lizatoare de plan ce le revin în acest an. Acind o bogată expe
riență căpătată în întrecerea socialistă desfășurată in cinstea celei 
de-a XX-a aniversări d eliberării patriei, cocsarU, fumahftii, oțe-
larii și laminoriștii au dovedit inițiativă, spirit creator, descopere-h
importante rezerve interne.

In centrul dezbaterii largi a sarcinilor de plan, la care au par
ticipat mii de siderurgiști din toate secțiile combinatului au stat 
calitatea superioară a produselor și ridicarea indicilor de utili
zare a agregatelor.

Intr-o recentă adunare, colectivul combinatului fi-a defi-at-c-xt 
următoarele angajamente anuale, cu etapă la 1 Mai :

— să îmbunătățească calitatea cocsului metal ur
gie, atingînd o rezistență medie lunară de 71,5 la 
sută la toba Micum ;

— să reducă cu 10 procente coeficientul admis 
de declasate la tontă ;

»— să reducă în primul semestru al anului cu 1 la 
sută și în semestrul al doilea cu 1,5 la sută coefi
cientul admis de rebuturi la oțel;

— să sporească producția de țagle pentru țevi 
de calitatea I la 87 la sută in loc de 86 la sută pla
nificată ;

— să elaboreze noi mărci de oțeluri aliate si 
oțel carbon de calitate superioară. Tehnologia de 
elaborare a oțelurilor pentru rulmenți, țagle, țevi, 
axe, sape cu role pentru fora] va fi perfecționată, 
permanent, obținîndu-se produse superioare î

— să îndeplinească ritmic și în cele mal bune con
diții calitative planul de export.

TR. MĂGURELE;

întreaga producție-la nivelul 

performanțelor mondiale

— Să realizeze întreaga cantitate de add sulfuric 
la nivelul calității addului de pe piața mondială, 
reducind conținutul de arsen cu 1 la sută, iar cel 
de Her si de bioxid de sulf cn 10 la sută sub preve
derile standardelor in vigoare.

Să realizeze peste planul anual:

— 1 170 000 lei la producția globală ;
— 1 000 000 lei la producția marfă ;
— 1 600 tone add sulfuric monohidrat ;
— Depășirea cu 3 la sută a productivității

Din aceste angajamente să realizeze pisă la 
1 Mal :

— 440 000 lei la producția globală ;
— 370 000 lei la producția marfă ;
— 600 tone acid sulfuric monohidrat.
Pentru ăuiepiimrea acestor rr.gsjemerrte s-a iutccuut un plen cu

prinzător de măsuri uhataf-orgsBuzatoric» care, pnstre cheie, pre
cede: reducerea contuutarilor specifice priu folasâea rsțic-rAi a 
materiei prime, orgaăzartu de cursuri pentru ridicata calificării 
fi specializării lucrătorilor din sectoarele de bază ale combinatului.

Prin mai buna folosire 

a agregatelor

Ew--zta.-i«sa Farațm, care aa obținut aiul trecut succese 
deoeebae m espicoemea termocentralei, ta eprocizsonarea cu

taere de pios pe 1965, s-au aa&sjst si folosească pe scară mai 
largi metadeie tremsme p experiența erâumdati, pentru a obține

— creșterea cu 0,3 procente a productivității 
■■i fl. prin sporirea indicelui de utilizare a insta
lațiilor, ca urmare a introducerii șl extinderii me
canizărilor și automatizărilor în procesele tehnolo
gice ;

— obținerea unul spor de 8 milioane kWh la pro
ducția anuală de energie electrică a termocentralei 
Paroseni prin funcționarea el la o durată de utili
zare anuală a puterii instalate de 300 Mw de cel pu
țin 7 850 ore ;

— economisirea prin reducerea consumului sped- 
fic de combustibil pentru producția de energie 
electrică cu 0,6 g pe kWh a 1 410 tone cărbune.

— 550 000 lei economii suplimentare Ia prețul de 
cost.

— 400 000 lei beneficii peste plan.

(Continuare tn pag. a Ill-a)

Vebere ee czs-Xj c Cozxtn natului de îngrășăminte chimi
ce Tarsa Mă—zreje. In prim plan : fabrica de acid sulfuric

Foto: AGERPRES

in nou sediu al Facultății 

dc horticultura din iașiIn imediata apcopăere a crasului Iași, in fastul local ai saațnmii bortivîtscoie. se coc- I strsiește un nea sediu pentru i Facultatea de bcrtxczdtură a | Institutului agrcoorxnc. Noul sediu al Facultății de horticulture. ce va avea o suprafață de 4 300 metri pătrați, va cuprinde săli de cursuri, de se- mmarii, sală de proiecte pen- I tru studențț o vastă bibliote

că de specialitate, precum si numeroase laboratoare moderne, bine utilate. In preajma noului sediu, studenții vor executa lucrări practice în gospodăria didactică.Alături de sediul nou al facultății se construiesc un cămin studențesc cu o capacitate de 400 de locuri și o cantină pentru studențt(Agerpres)

Tinerii pe care-i vedeți în fotografie lac parte din brigada de 
constructori a lui Simion Heitner de pe șimtierul nr. 2 Ber- 
ceni-Sud. Lucrările efectuate de ei primesc calificative bune

Pe baza angajamentelor individuale ale echipe
lor, brigăzilor, secțiilor și schimburilor, colectivul 
combinatului se angajează să realizeze în anul 
1965, peste plan, următoarele produse :

— 22 000 tone aglomerat pentru furnale »
— 3 000 tone cocs metalurgic ;
— 12 000 tone fontă, ce se va realiza exclusiv din 

cocs economisit;
— 10 000 tone oțel;
— 6 000 tone blumuri ;
— 4 000 tone laminate finite ;

Din care pînă Ia 1 Mai t

— 6 000 tone aglomerat pentru furnale t
— 1 000 tone cocs metalurgic ;
— 4 000 tone fontă, ce se va realiza exclusiv din 

cocs economisit;
— 3 000 tone oțel;
— 3 000 tone blumuri ;
— 1 400 tone laminate finite.

Să depășească principalii indicatori de plan cu:

— 14 800Q00 lei Ia producția globală ț
— 17 000 000 lei la producția marfă ;
— 0,5 Ia sută la productivitatea muncii ;
— 4 000 000 lei economii la prețul de cost î
— 1 500 000 lei Ia beneficii.

Din angajamentul anual să realizeze pînă Ia
1 Mai :

— 4 500 000 lei la producția globală |
— 5 500 000 lei la producția marfă ;
— 1 500 000 lei economii la prețul de cost i
— 500 000 Iei beneficii.

— Pentru reducerea continuă a prețului de cost, 
siderurgiștii s-au angajat să reducă consumurile 
specifice Ia încărcătura de cărbune la tona de cocs 
metalurgic cu 2 kg, iar în oțelărille Martin, să mic
șoreze consumul de combustibil convențional cu 1 
la sută pe tona de oțel și să depășească cu 5 la sută 
sarcina de laminare la toleranțe restrinse, față de 
nivelul prevăzut în planul tehnic.

Printre măsurile tehnico-organizatorice cuprinse în planul intern, 
sînt: îmbunătățirea aprovizionării secțiilor pe bază de 
grafic, scurtarea termenelor de executare a reparațiilor la 
cald în oțelării; îmbunătățirea instrucțiunilor tehnologice la oțe- 
lării și laminoare, verificarea tehnologiilor pentru 10 mărci de 
oțeluri; îmbunătățirea încălzirii oțelului la laminoare; completări 
cu utilaje la ajustajele laminoarelor; instruirea și școlarizarea mun
citorilor, maiștrilor și tehnicienilor în scopul ridicării nivelului 
tehnico-profesional.

F. C. T. București Confecții și tricotaje de calitate superioară

Munritora, inginerii fi tehmaensi Fabricii de Confecții fi Tri
cotaje București, dezcol&sd experiența buni dobândită in «nai 
trecut, fi-cu luat, in lumina Directivelor CC. al PJ4JI. cu privire 
la criteriile principale ele întrecerii sccmliste, noi angajamente 
menite si ducă la continua îmbunătățire a calstățu produselor, la 
realizarea exemplari a sardndor pentru export fi ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a prestigiului nărcu fabricii pe piața interni fi 
externă.

Colectivul fabricii fi-a luat următoarele angajamente peste sar
cinile anuale de plan :

— să îmbunătățească calitatea produselor pentru 
a saHsface gustul și exigența sporită a consumato

rilor, depășind în acest scop sarcinile de cali
tate cu :

— 1 la sută la confecții de țesături ;
— 0,7 Ia sută Ia tricotaje de bumbac și la ciorapi.

Să depășească principalii indicatori al planului pe 
anul 1965 cu :

— 1,2 la sută la producția globală ;
— 0,5 la sută Ia productivitatea muncii.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tinerii de la Uzina mecani- 
că-Sinaia, datorită pregătirii 
lor profesionale, mînuiesc 
cu pricepere mașini dintre 
cele mai moderne. Iată-i în 
prim plan, pe Gh. Olaru și 
Ion Roșea lucrînd la o ma
șină de rectificat pulveriza- 
toare, care are 16 000 de 

ture pe minut

îmbunătățirea comunicațiilor intre localități prin construirea de noi drumuri și modernizarea celor existente constituie una din preocupările permanente ale sfaturilor populare.în regiunea Argeș, de pildă de la Pitești la Bradu, din comuna Valea Mare pînă la Ște- fănești și în alte localități din această parte a țării a fost extinsă rețeaua de drumuri modernizate, numai în anul trecut, cu peste 100 km. în regiunea Suceava s-au terminat de mo

Foto : O. PLEC AN

Citiți în pag. a lll-a 
DEMNI

DE ÎNCREDEREA 
POPORULUI 

relatări de la adunările oamenilor 
muncii in care sînt propuși candidați 
ai Frontului Democrației Populare in 
alegerile de deputați in Marea 
Adunare Națională și sfaturile 

populare

Extinderea rețelei de

modernizate

drumuri

dernizat drumurile Suceava- Rădăuți și Suceava-Siret. în prezent se lucrează intens la asfaltarea șoselei Suceava-Boto- șani-Dorohoi. Lungimea drumurilor asfaltate pînă acum în a- ceastă regiune atinge 270 km. Și în regiunea Cluj au fost modernizate prin asfaltarea cu balast bitumizat la cald peste 100 km de drumuri. Totodată, au fost realizate pe mai bine de 4 000 km lucrări de întreținere și reparație a drumurilor. Lungimea șoselelor nou con-

struite în regiunea Brașov în anul 1964 se ridică la peste 160 km.La aceste lucrări și-au adus aportul, în cadrul întrecerii patriotice dintre orașe și sate, organizată pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, numeroși cetățeni, în frunte cu deputății lor, care din proprie inițiativă au participat la diferite lucrări, contribuind la realizarea unor însemnate economii. (Agerpres)



Se extind podgoriile
pe dealurile Drăgășanilor

« o săptămînă in 
urmă au început 
lucrările de des
fundări pe terito

riul viitoarelor
podgorii din raio
nul Drăgășani.

Sînt folosite terenurile în pan
tă, erodate, cu productivitate 
scăzută. In comuna Dienci, în 
primăvară, la cele 19 hectare 
plantate anul trecut, se vor a- 
dăuga încă 25. Suprafața tota
lă ocupată cu viță de vie va 
ajunge la 97 de hectare. Că 
planul de perspectivă stabilit 
de țăranii cooperatori (în anul 
1970 suprafața totală de vie va 
ajunge la 300 de ha) va fi rea
lizat se întrevede de pe acum. 
Se lucrează in trei puncte. în prima zi de lucru au partici
pat 48 de cooperatori, dar în 
ziua de 15 ianuarie, pe Dealul 
Intrupini, Dealul Viei ți Dea
lul cu Piatră, s-au prezentat 
încă din zori peste 200. Mulți 
dintre aceștia erau tineri. Sea
ra, cînd s-a făcut bilanțul 
muncii, alte 4 hectare erau 
pregătite pentru viitoarele 
plantări de viță de vie.

Valorificarea superioară a 
terenurilor, acum neproducti
ve, este unul din principalele

obiective de muncă la a cărui realizare tinerii din Dienci au 
hotărît în adunarea generală 
de dare de seamă ți alegeri a 
organizației U.TM. si aducă o 
contribuție însemnată. Și lu
crurile se desfășoară așa cum s-a stabilit. Exemplul utemiț- 
tilor Nistor Costescu, Constan
tin Dulugeac, Ion M. Dincă, 
Ion C. Dincă—din satul Vlăn- 
gărești, al lui Ion D. Rotam, 
Gheorghe S. Chiriță, Florea D. 
Geicu — din Dienci ți al multor altora care execută zilnic în jur de două norme, a fost 
urmat de toți tinerii din cooperativa agricolă de producție. Alți tineri au participat alături de i'îrstnici la confecționând a 6 000 de picheți (țăruși), 4 000 
de araci pentru via care intră în anul al doilea etc. Tot ei au procurat ți materialul lemnos necesar, prin defrișarea 
unor arborete din teritoriul unității cu slabă valoare economică.

Acțiunea de refacere ți de 
dezvoltare a patrimoniului viticol începută în anul 1959 în 
podgoria Drăgășanilor este 
continuată în numeroase alte 
cooperative agricole de pro
ducție. Cu fiecare an la vechi

le podgorii se adaugă noi su
prafețe. De la 124 de hectare în 1959, se ajunge în 1964 la 1 740 hectare plantate anual, în 1965 alte 1210 hectare vor 
fi plantate cu viță de vie. In 
viitorii ani, suprafața ocupată 
cu vii in podgoria Drăgișani- 
lor va crește simțitor. Mai

0 largă particpare 

a tineretului ia acțiunile 

de valorificare superioară 

a terenurilor cu fertilitate

scăzută

mult de jumătate vor fi vii tinere. Se vor valorifica ast
fel în această parte a re
giunii Argeș, importante su
prafețe de terenuri care acum nu produc nimic sau aproape nimic.

— Nu numai în comuna Dienci se muncește cu rîvnă la 
desfundatul terenurilor pentru 
vii, ne spunea tovarășul Con

stantin Vasiîe. prim-secre- tar al comitetului raional 
U.TM. Drăgășani. în toate organizațiile U.TM„ cu prilejul adundrilo* pentru dc-e de seamă ți alegeri, tinerii cu hctă- rit să-ți aducă o contribuție insemnctă ia valorificarea de noi terenuri agricole. în aceste zile angajamentele încep să devină fapte. în comisele Șutești, Dejațti. Orlești, Zlătărei, 
Stefănești, Orloiasca ți altele, ies zilnic la lucru aproape 
3 000 de tineri. Pe raza întregului raion s-cu desfundat pină acum aproape 400 ha. Iar acțiunea, este la început. Membrii biroului raional U.TJf, 
activiștii, urmăresc în permanență ți îndrumă organizațiile 
U.TM. în atragerea tinerilor 
la acțiunea de redare de noi terenuri agriculturii. Timpul prielnic de lucru trebuie folo
sit din plin.Tinerii contribuie, de ase
menea la asigurarea materialelor de susținere, (araci, spaliere) la repararea utilajului pentru lucrările din vii, la asigurarea ți repararea inventarului școlilor de viță de vie (lăzi, lădițe, mese de altoit.

vase de îmbăiat). în tot raionul s-au recrutat deja 1 800 de 
altoitori, dintre care cei mai mulți sint tineri. La cooperative agricolă de producție Orloiasca sint școlarizați ca alto
itori încă 50 de tineri. Pentru ca toți tinerii din raionul nostru să cunoască importanța e- xeeutdrii la timp a acestei lucrări și să participe la realizarea ei, comitetele U.TM. ; discută cu fiecare, folosesc la ' căminele culturale serile de calcul pe tema culturii viței j de vie.La căminul cultural din co- : mana Ștefcnețti — ca să dau j un singur exemplu — a fost I organizau o asemenea seară de calcul. Cu acest prilej ță- ' rănii din cooperativa agricolă 1 de producție au aflat că de pe ' cele 32 hectare de vie tfnără ; 
fânul IV) s-a obtinut o produc- | ție medie de 9200 kg de stru- i guri la hectar, pe cită creme producția medie a viilor bătri- ne a fost de numai 4 700 kg.

Perioada care urmează va fi 
folosită din plin la efectuarea 
acestor lucrări.

X. COTIGĂ
Nota 10! Cel care a obținut acest calificativ maxim Ia exa- 
me-.-.' ce teo-,a mecanismelor ți mașinilor se numește loan 
Banu și este student în anul III al Facultății de mecanică din 

Timișoara Foto •• AGERPRES

Pe urmele
materialelor

expozitiei

Tinerețea Sucevei

Vernisajul

1 R. P
2- L.- e

e.

(Agerpres) MIRCEA RADU IACOBAN

ecran 
Patria 
18,30) 
rulea- 
12,45; de arheologie și

i pro:e- 
de Ia 

iala de 8 ani din comuna 
or. raionul Beiuș, călă- 
te. deocamdată, 

glob prin lume

latice acreditațiS C-

Cinematografe
r- -irr'

CAN-CAN — film pentru 
panoramic — rulează la : 
(orele 9,30; 12,30; 15,30;
21.15) . ClNTlND IN PLOAIE
ză la : Republica (orele 9,45; 
14,30; 17; 19; 21,15), București (o- 
rele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , Tomis (orele 8; 10,15; 12,45;
15,15; 17,45; 20,15), Melodia (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). CU 
MÎINILE PE ORAȘ rulează la : Lu
ceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 17;
21) — ora 19 — RETROSPECTIVA 
MfiLIES ; Grivita (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). VALSUL NE
MURITOR rulează la : Carpați (o- 
rele 10; 12; 14; 16). UN NOU
GHILGAMEȘ rulează la : Capitol 
(orele 10; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 
21). SOȚIE PENTRU UN AUSTRA
LIAN — cinemascop — rulează la : 
Aurora (orele 10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) . AH, EVA I rulează la : Ex
celsior (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Modern (orele 10; 12;
14; 16,15; 18,30; 20,45). Festival 
(oreio 10; 12; 14; 16,15: 18,30;
20.45) . DRUM PERICULOS - 
cinemascop — rulează la : Vic
toria (orele 10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) , Bucegi (orele 10; 12; 14.30;
16,30; 18,30; 20,30). DIAVOLUL
DEȘERTULUI rulează la : Central 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20.45) , Cultural (orele 15: 17; 19; 
21). ÎNTlLNIRE CU SPIONUL ru
lează la : Lumina (orele 9.30; 
11,45; 14: 16,15: 18.30; 20,45). Giu- 
lești (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Aria (orele 16, 18,15;
20.30) . UMBRELELE DIN CHER-
BOURG rulează la : Union (oreie 
14,30; 16,30; 18,45; 21). Program
pentru copii — dimineața — ora 
10 : Doina : CALABUCH — după- 
amiază — rulează la Doina, (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), In- 
frățirea între popoare (orele IC; 
15,30; 17,45; 20). ȘEFUL rulează 
la : Cosmos (orele 16; 18; 20), 
Floreasca (orele 16; 18,30; 20,45). 
DRAGOSTE LA ZERO GRADE ru
lează la : Timpuri Noi (orele 10-15 
în continuare, 17; 19; 21). CEI
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
— rulează la : Dacia (orele 9; 12:
15; 18; 21). DOI IN STEPA rulea
ză la : Buzești (orele 15,30; 17,45; 
20). SĂLBATICII DE PE RIUL 
MORȚII — cinemascop — rulează 
la : Crîngași (orele 16;
20,30).  LA PATRU PAȘI DE 
NIT rulează la : Feroviar 
9,15; 11,30; 13,45; 16;

18.15; 
INFI- 
(orele 
18,15;

20.30) , Flamura (orele 10; 12: 14;
16; 18; 20). REBELUL MAGNIFIC 
rulează la: Unirea (orele 11; 16;
18,15; 20,30). VII ȘI MORȚI — ci
nemascop (ambele serii) rulează 
la : Flacăra (orele 15,30; 19). IVAI- 
LO rulează la : Vitan (orele 
18,15; 20,30), Popular 
17; 19; 21). ROȘU 
(ambele serii) rulează 
(orele 9,30; 13; 16,30;
LET — cinemascop — rulează Ia : 
Munca (orele 15,30; 19), Progresul 
(orele 15,30; 19). MARIA rulează 
la : Moșilor (orele 15,30: 18; 20,30), 
SEDUSA ȘI ABANDONATĂ ru
lează la : Viitorul (orele 16; 18,15;
20.30) . MUSAFIRI CIUDAȚI PE
MUNTELE DE GHEAȚĂ rulează 
la : Colentina (orele 15,30; 17,45; 
20). CLIMATE — cinemascop — 
rulează Ia : Volga (orele 10; 14.30; 
17,30; 20,30). HATARI — ambele 
serii — rulează la : Rahova (orele 
10,30; 16; 19,30), VESELIE LA 
ACAPULCO rulează la : Lira (ore
le 10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
CASA NE TERMINATĂ 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
lează la • Co’roceni (orele 15,30; 
18; 20,30),

16; 
(orele 15; 

ȘI NEGRU 
Ia : Miorița 
20). HAM-

Sub auspiciile Comisiei naționale a R. P. Romine pentru U.N.E.S.C O., a avut loc marți la amiază vernisajul expoziției de arheologie și artă din Turcia.Au participat acad. Athana- se Joja, președintele Comisiei naționale a R. P. Romine pentru U.N.E.S.C.O., Octav Uve- zeanu, vicepreședinte al Institutului romin pentru relațiile culturale cu străinătatea, acad Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romine, acad. Emil Condurachi, secretar general al Asociației internaționale de studii sud-est europene, artistul poporului Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, numeroși academicieni, profesori de specialitate din învătămintul superior, studenți.Din partea Comisie: r.a-

...Sînt cerințe care trebuie să 
devină caracteristice și pentru 
stilul de muncă al organizatei 
U.T.M. a Școlii medii nr. 1 din 
Oltenița in noul trimestru de ac
tivitate școlară. Spun aceasta 
pentru că bilanțul încheiat la 
sfîrșitul trimestrului I a consem
nat pentru această școală un 
procent de promovare scăzut și 
un mare număr de elevi care au 
obținut rezultate mediocre.

Cauzele acestei situații ?
Insuficiența studiului indivi

dual al deșilor — cauza cea mai 
importantă ! — lipsuri în cunoș
tințele predate în anii anteriori, 
absențele nemotivate, indisci
plina.

Normal era ca munca politi- 
că-educatrvă a organizației U.T.M. 
din școală să aibă ca principal 
obiectiv mobilizarea deșilor la 
însușirea cit mai temeinică a cu
noștințelor, îndrumarea acestora 
spre un studiu ritmic, perseve
rent, dezvoltarea simțului de răs
pundere în actisitatea zilnică de 
învățătură. In acest caz, și-a fă
cut oare organizația U.T.M. a 
școlii datoria ?

De la bun început trebuie spus 
că activitatea organizației U.T.M. 
din această școală s-a reluat greu, 
încet, în noul an școlar, redu- 
cîndu-se în lunile septembrie și 
octombrie la pregătirea dărilor 
de seamă și desfășurarea adună
rilor generale de alegeri.

Imediat după alegeri, noul co
mitet U.T.M. pe școală și-a în-

artă din Turcia

Am in față, cînd scriu aceste rinduri, o carte poștală ilustrată cu legenda „vede
re din Suceava", tipărită acum vreo 20 
de ani. Cercetind-o cu ceva mai multă 
atenție, se poate constata cu ușurință strădania fotografului de a găsi un colțișor al orașului moldovean cit de cit mai 
atrăgător, mai „fotogenic" — ca să spu
nem așa. Mai ales pentru cel ce a cu
noscut Suceava de odinioară, strădania și inventivitatea fotografului sînt evidente. Fiindcă autorul „vederii din Su
ceava”, dorind să fotografieze și altceva dectt bătrinele ziduri ale cetății de scaun, 
a ales bustul lui Ciprian Porumbescu, din 
parcul central. Interesant este unghiul 
din care a fost fotografiat chipul de bronz 
al compozitorului sucevean; aparatul a 
fost așezat undeva, aproape de sol, și în
dreptat către coroanele bătrînilor tei din 
parc. De ce a fost ales acest unghi atit 
de incomod ? Fiindcă era singurul prin 
care se putea evita pătrunderea între la- turile clișeului și a zecilor de căsuțe prea 
puțin arătoase ce alcătuiau „centrul" Su
cevei. Un centimetru dacă s-ar fi mișcat 
obiectivul spre dreapta, ilustrata ar fi cu
prins într-o margine grupul de case coș
covite de pe fosta stradă a „Băii", dacă 
ar fi fost mișcat spre stingă, ar fi apărut 
pe dreptunghiul de carton gropile de ca
nalizare rămase neastupate ani în șir. Fiindcă Suceava de altă dată — oraș cu vechime de sute de ani — se reducea la 
o singură stradă principală, așa-numita „strada mare", prezentă in toate tîrgurile de provincie. în vale, Ițcanii și Burduje- nii, cartiere înecate în colb, cu casele 
primejduite mai în fiecare primăvară de 
puhoiul cenușiu al apelor Sucevei, umflate 
de zăpezile topite pe coastele munților din jurul Brodinei și Putnei. Aceasta era 
Suceava de altădată. Am evocat tabloul ei nu pentru o simplă aducere aminte, ci

Noi blocuri de locuințe in oraș

Athanase Mardm. a in R P. RomiAcad. S. A. Turciei ținut scurte cuvjul vernisajuh.Asistenta a poziția deschisă la Insti de arhiteet-ră -Ion Mii care cuprinde peste 100 re duceri fotografice după monumente arheologice și de artă aparțmind celor mai importante etape ale istoriei culturii de pe teritoriul Turciei de azi.

tocmit un plan de muncă. Ne 
opmn asupra acestuia pentru a 
releva faptul că, atft în alcătui
rea lui, cit și în activitatea ulte
rioară a comitetului și birourilor 
U.TM. pe clase, s-a pierdut din 
vedere obiectivul principal al 
muncii — determinarea fiecărui 
elev la un efort personal susți
nut, la seriozitate și perseverentă 
in studiul individual. In schimb, 
s-a acordat o importanță exage
rată formării grupelor de întraju
torare. mobilizării la consultații 
și meditații, acestea fiind socotite 
cele mai potrivite măsuri de ri
dicare a nivelului de pregătire al 
elevilor, în defavoarea acțiunilor 
educative, menite să trezească 
spiritul de răspundere al fiecărui 
elev. Astfel, încercarea birourilor 
U.T.M. de clasă de a extinde sis
temul întrajutorării, fără discer- 
nămînt, n-a dat roade. Unii elevi 
slabi la învățătură au refuzat 
ajutorul, alții s-au bucurat că-și 
pot copia lecțiile de la colegi. 
Pe de altă parte, elevii buni au 
fost nevoiți să cheltuiască zadar
nic timp prețios cu elevi care 
n-aveau nevoie de dădăceală, ci de 
o exigentă preocupare pentru a-i 
determina să muncească singuri, 
zi de zi, cu seriozitate. Deci ceea 
ce trebuia urmărit, în primul 
rînd, era schimbarea concepției 
despre învățătură a elevilor ră
mași în urmă, antrenarea lor la o 
muncă personală susținută. In 
primul rînd, în această direcție 

trebuia solicitat ajutorul elevilor 
buni.

Alte măsuri preconizate în pla
nul de muncă pentru ridicarea 
nivelului la învățătură n-au fost 
îndeplinite decât parțial (vizite 
ale membrilor comitetului, împre
ună cu tovarășii diriginți, la do
miciliul elevilor cu rezultate sla
be) sau, pur și simplu, au rămas 
neîndeplinite. Singura măsură, de 
pildă, cu referire concretă privind 
clasa a Xl-a a rămas, de aseme
nea, pe hîrtie ; n-au avut loc în- 
tîlniri cu muncitori, ingineri, pro
fesori etc. în vederea orientării 
elevilor în alegerea profesiunii, 
acțiuni care ar fi avut menirea 
să-i mobilizeze la învățătură, să-i 
determine să se simtă răspunză
tori pentru pregătirea pe care 
le-o va cere viitoarea profesie. De 
altfel, planul, ca și cercetarea 
activității comitetului U.T.M., o- 
glindește lipsa de preocupare 
pentru o muncă diferențiată cu 
grupele de clase din același an 
de studiu, ca și cu fiecare clasă 
în parte. Prevederile generale din 
planul de muncă n-aveau cum 
să-i orienteze pe membrii comi
tetului, care, în acest fel, s-au 
rezumat deseori la îndeplinirea 
unor sarcini de moment, de cele 
mai multe ori strict organizatorice 
(cotizații, abonamente, organiza
rea unor acțiuni culturale), în 
dauna unei munci de perspectivă, 
judicios concepute, care să aibă 
în vedere, în primul rînd, educa
ția elevilor. In ședințele de co

s-au trasat și repartizat 
s-a discutat despre orga- 
adunărilor generale, dar

mitet 
sarcini, 
nizarea u ___
niciodată nu s-a analizat munca 
unui membru al său, a unui birou 
U.T.M. de clasă, nu s-a analizat 
îndeplinirea unor sarcini din plan, 
nu s-a discutat atitudinea neco
respunzătoare față de învățătură 
a unor utemiști, pentru a ajunge 
astfel la descoperirea cauzelor ce 
determină atitudinea lor, măsurile 
ce trebuie luate. De altfel, e 
și foarte greu ca membrii comi
tetului să desfășoare a muncă 

susținută de îndrumare a organi
zațiilor U.T.M. pe clase, deoarece 
12 din ei sînt și membri în co
mitet și secretari sau membri ai 
biroului U.T.M. pe clasă. Este și 
aceasta una din cauzele care a 
împiedicat desfășurarea de către 
comitetul U.T.M. a unei munci 
eficiente de îndrumare și control 
a activității birourilor U.T.M. pe 
clase.

După adunările de alegeri, 
desfășurate la sfîrșitul lunii oc

tombrie, nu s-au mai ținut adu
nări generale U.T.M. decât la 
jumătatea lui decembrie, după 
teze (exceptînd câteva clase unde 
au avut loc în luna noiembrie 
adunări generale pentru primiri 
de noi membri). O astfel de o- 
rientare s-a dovedit nepotrivită. 
Ținute tocmai la sfîrșitul trimes
trului, aceste adunări de analiză 
a muncii — cum au fost carac
terizate — n-au mai putut avea, 
în general, eficiență. Oricât de 
profunde ar fi fost discuțiile asu
pra situației la învățătură și ori- 
cîte recomandări folositoare se 
vor fi făcut atunci, era tîrziu ca 
la sfîrșitul trimestrului cei ame
nințați cu corigența să se mai 
poată îndrepta. Cu adevărat utilă 
ar fi fost o asemenea adunare 
inainte de teze. Atunci trebuia să 
se discute cu răspundere în adu
nările U.T.M. despre ce înseamnă 
să fii elev, despre munca perso
nală — ca bază a însușirii temei
nice a cunoștințelor, despre sta
diul de pregătire al fiecărui elev. 
La sfîrșitul trimestrului, adunările 
pentru analiza muncii n-au fost 
decît niște bilanțuri ale unor 
insuccese ce vor putea fi evitate 
abia în trimestrul II, iar în unele 
cazuri simple formalități (adună
rile claselor a IX-a F, a X-a D 
și a IX-a D).

Am aflat în schimb că în in
tervalul octombrie—decembrie au 
avut loc adunări-fulger (de 15-20 
minute) numeroase. Este bună re

pentru că acea carte poștală ilustrată de 
care aminteam la începutul reportajului, 
o am pusă alături de o alta, editată anul 
acesta și intitulată : „Suceava văzută din 
avion".

Mai întîi, o primă constatare : pentru 
cel care a cunoscut tîrgul Sucevei de odi
nioară, nici un punct de reper nu mai 
este valabil.

Înfăptuirea politicii partidului de in
dustrializare și dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor țării a făcut să se 
schimbe cu totul și înfățișarea Sucevei. 
Drumul lemnului din masivele păduroa- 
se — bogăție de preț a regiunii — pe 
parcursul căruia se întîlnesc ferăstraie 
electrice, funiculare, autocamioane care 
au înlocuit tot mai mult munca manuală și au permis totodată o valorificare su
perioară a masei lemnoase, se oprește 
în cele din urmă în două din cele mai 
mari și mai moderne obiective indus
triale ale țării: Combinatul pentru in
dustrializarea și prelucrarea lemnului și 
Combinatul de celuloză și hîrtie — noile 
cetăți ale Sucevei. Ele schimba destinul 
lemnului din Țara de Sus, determinînd 
totodată înflorirea continuă a orașului.

Vechiul oraș se revarsă astăzi literal
mente de-a lungul largilor artere, ele
mentul dominant în noul peisaj citadin 
fiind constituit de blocurile moderne. Din 
axul de perspectivă în care s-a ridicat 
clădirea elegant curbată a noii policlinici, 
un unghi imens îmbrățișează centrul Su
cevei, cuprinzînd între laturile sale 
blocuri moderne și spatii verzi, sute de 
noi apartamente. Suceava este în pli
nă transformare și, ca în multe orașe 
ale patriei, vechiul se retrage, rămînînd 
doar în amintire. Intr-un anumit cartier 
al Sucevei însă, trecutul își impune ca
tegoric prezența — este vorba de vesti
giile unui trecut eroic cu care Suceava — și nu numai Suceava — se mîndrește pe 
bună dreptate. Despărțită printr-o adin- 
că vale de oraș, cetatea de scaun a lui 
Ștefan cel Mare veghează și acum în
tinderile, și de pe înălțimea turnurilor 
sprijinite în contraforturi, aștepți să auzi 
chemări de corn sau de bucium. Trecut și prezent, ieri și azi, față în față. Inte
resant este însă că, dacă întreg orașul s-a 
înveștmîntat în dantelăria schelelor, a- 
ceste schele n-au ocolit nici cetatea lui 
Ștefan. Constructorii suceveni, cei care 
dau tinerețe orașului, se îngrijesc și 
de tinerețea acestor ziduri cîndva trainice, 
acum pe jumătate măcinate de scurgerea 
deceniilor și lina trecere a veacurilor.

întinerirea Sucevei continuă zi de zi, 
ceas de ceas. Vizitînd sălile de proiectare fn care lucrează arhitecții suceveni, se 
pot desprinde din păienjenișul liniilor 
trasate pe foile de calc, noile lui etaje 
de frumusețe.

comandarea făcută de comitetul 
U.T.M. pe școală, de a fi discu
tată imediat fiecare notă slabă și 
abatere de la disciplină, dar nu 
și forma recomandată (organiza
rea abuzivă a unor astfel de 
„adunări fulger" de muștruluială). 
Rezultatele au arătat ineficacita
tea recurgerii prea des la aceste 
adunări. Cei criticați au sfîrșit 
prin a se obișnui să fie criticați 
și să se angajeze formal să în
vețe. Iată de ce era nevoie de 
adunări bine organizate, în care 
să vorbească despre răspunderile 
elevului, să analizeze atent com
portarea utemistului pus în dis
cuție, în care să se manifeste 
spiritul critic și opinia colectivu
lui, și care, mai ales, să desco
pere cauzele indisciplinei, ale 
lipsei de răspundere și să stabi
lească măsuri eficiente de în
dreptare.

Trimestrul al doilea, după cum 
se vede, ridică numeroase sarcini 
în fața activului U.T.M. din Școa
la medie nr. 1. Trebuie să sub
liniem însă că activul U.T.M. al 
acestei școli are nevoie de o în
drumare atentă, îndelungată din 
partea Comitetului orășenesc și 
raional U.T.M. Oltenița. Slab au 
ajutat activiștii, organizația 
U.T.M. din această școală. Și e 
neapărat nevoie de acest ajutor, 
pentru că cei aleși în comitetul 
U.T.M. al acestei școli nu știu 
încă cum să muncească, se pierd 
in rezolvarea unor sarcini mă-

publicate
„Dialog:

Brașov *Sibiu“Articolul cu titlul de mai sus a apărut la rubrica „Pregătirea profesională la nivelul tehnicii moderne", în ziarul nostru din data de 16 octombrie 1964. El cuprindea constatările brigăzii „Scînteii tineretului" pe această temă în două din întreprinderile industriei ușoare din regiunea Brașov: „Partizanul roșu“ — Brașov și „Libertatea" — Sibiu.în articol erau relatate punctele de vedere ale unor cadre tehnice ale întreprinderilor din care reieșea limpede necesitatea ca, pe lîngă formele indicate de minister, să se mai organizeze și altele pentru ridicarea calificării profesionale a muncitorilor.în urma apariției în ziar a articolului, din partea întreprinderii „Partizanul roșu" — Brașov am primit următorul răspuns :„Critica ce ne-a fost făcută privitor la insuficienta preocupare în vederea ridicării calificării muncitorilor, este foarte justă și ne-o însușim în întregime. Ea a constituit un ajutor prețios în activitatea noastră viitoare.Găsim necesar că, în etapa actuală, cînd întreprinderea noastră este înzestrată cu utilaje noi și moderne, cînd se introduc tehnologii noi de fabricație care duc la ridicarea necontenită a productivității muncii, cadrele de muncitori, tehnicieni și maiștri, trebuie să aibă un nivel de pregătire profesional corespunzător.In acest scop, în planul de școlarizare pentru anul 1965 s-a prevăzut să școlarizăm 100 de muncitori din care 50 filatori și 50 țesători.La cererea noastră Ministerul Industriei Ușoare a aprobat și organizarea de cursuri de ridicare a calificării pentru muncitoarele care lucrează la războaiele de țesut automate „Textima". Aceste cursuri se vor deschide în luna ianuarie.Pe lingă cursurile care vor fi finanțate de minister, am prevăzut să organizăm noi forme de ridicare a nivelului de pregătire profesională și a calificării cadrelor ca : ținerea unor conferințe sau cicluri de conferințe, recenzii și simpozioane pe teme tehnice, potrivit necesităților specifice întreprinderii noastre.La aceste forme vom atrage pe toți muncitorii întreprinderii noastre".

activitatea fiecărei 
să îndrume comitetul

runte, nu știu să ajute în mod 
diferențiat fiecare organizație 
U.T.M. de clasă. Un activist al 
comitetului orășenesc U.T.M. va 
trebui să stea, poate, cîteva săp- 
tămîni în această școală, să stu
dieze atent 
clase,
U.T.M. cum să muncească cu e- 
levii claselor a IX-a, care au 
obținut cele mai slabe rezultate 
la învățătură, ce acțiuni să orga
nizeze pentru a se închega mai 
mult colectivele claselor a X-a, 
ce activități să se inițieze pentru 
îndrumarea și ajutorarea celor 
dintr-a Xl-a, aflați în prag de 
maturitate, cum să lucreze cu 
fiecare elev, cum să discute cu 
ei pentru a evita dădăceala, dis
cuțiile sterile și, mai ales, să 
ajute fiecărui birou U.T.M. de 
clasă în pregătirea adunărilor ge
nerale, în elaborarea unor pla
nuri de măsuri care să răspundă 
cerințelor, problemelor concreta 
din clase și a căror finalizare să 
fie îmbunătățirea situației la în
vățătură. O discuție cu conduce
rea școlii, cu tovarășii profesori, 
cu elevi fruntași și chiar 
rinți ai elevilor poate fi 
în învățăminte, și 
realizată acum, în 
ceput de trimestru.

cu pă- 
bogată 
trebui 

de în-
ea ar 
zilele

ION TRONAC
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ondele petroliere rominețti, tractoaveie romineyu. autocamioanele rcminești poartă pret-jhr.ien; mesajul Hunedoarei și a tinereții sale. Cînrind-o. poeții o numesc inima de oțel a patriei. Pe nemxmârate artere ea pulsează Intr-adevăr ca o inimă uriașă, ritmic și necontenit spre toa^ uzinele și șantierele țării, mai mult de 64 la sută din producția naUcnalăde oțel, 69 la sută din producția de fontă. 87 la sută din pradne- ția de cocs, 50 la sută din producția de lamiișate. întreaga industrie constructoare de mașini și alte ramuri industriale se sprijină pe umerii uriași ai Hunedoarei. Istoria acestui ora* siderurgic este străveche. Din tot ce-a fost Insă nu au mai rămas decît mărturii pentru rafturile muzeelor. Pină și comparațiile între realizările din ultimii ani ai regimului burghezo-mn*ierrsr și ceea ce s-a înfăptuit in anii socialismului, au devenit .".posibile. Nu mai este pentru nimeni senzațional faptul ci producția siderurgică a Hunedoarei din Întregul an 1938 se realizează astăzi doar in 10—15 zile. Acum comparațiile se fac de la un an la altul, de la o lună la alta, de la o zi' la alta. Hunedoara se dezvoltă ascendent și rapid, în urmă cu 3 ani s-a terminat de construit cel mai mare furnal al țării și numeroase alte obiective. Acum 2 ani a intrat în funcțiune o nouă secție de aglomerare și un nou cuptor Siemens Martin de 400 tone. Anul trecut au început să producă oțel alte 2 cuptoare Siemens Martin de mare capacitate, iar grupurilor de laminoare de la Pești* li s-au alăturat alta linii de laminoare continue dintre cele mai moderne din Europa. In arest an constructorii vor ataca noi obiective industriale. Orașul se dezvoltă paralel cu împreună peisajul marelui centru în urmă orașul era resfirat mai Chizidului. Acum s-a revărsat buri uriașe, albe și policrome, peste apartamente au fost ridicate aici pe vertical pini la 1# meds între pereții de beton și sticlă. Iar alături de ele. ceea ce m poate să lipsească unui ora* modern: lăcașuri de cultură *i artă, instituții, întreprinderi și cooperativ» de deservii» a populației, spații comerciale, parcuri. în anii puterii populare. Hoaedoara a devenit unul din marile obiective induatriale Înscrise as semne de aur în harta economică a patriei prin politica eocsecventă. marxist-leninistă, a Partidului Muncitoresc Romin, de indosirin- lizare socialistă a țârii.O dată cu Hunedoaz* cresc oasnaoK ei. la viata Hnnadaares. In viața combinatului tineretul repreaint* un uaadr d» addejd». Colectivul de siderurgiști se împrospătează in fiecare an e- ssăte de muncitori tineri, absolvenți ai CR*uhd scalar — o adevărată universitate pentru pregătirea oteiarilor. ftuaaUștilar, landa», lorilor. Media vârstei oțelarilor este eub 27 d» am.Unul din oamenii care Intrudapeasă cel asai via. ia tzăaăta- rile și calitățile sale, spiritul *i abnadsfia anarii cetăți iadostrial» a fost prop„s :e- candidat -. alegerrie de cep-tat. Marea Adunare Națională. Siderurgiștii, ■anarii. eonatnactarii, intelectualitatea orașului, țărăctfcnra rnnperatiată an daaamnat. Intr-o adunare însuflețitoure, drept candidat al dranaacriptiai electorale nr. 2 Hunedoara-Vest în aleperile d» deputați in Marca Adunare Națională pe anMrul principal Ștefan Tripsa, Erou al Muncii Socialiste.— Numele acestid ttnir este bine cunoacut — aptmea tovarășul său de muncă, prim tnprtnrul. Ue Wlcotu, an numai in Hunedoara dar *i In bztiea*a țară. Q este unul dintre cei mai vrednici oțelari a; țării, autorul m_îtor metode și inovații de mare valoare In fabricarea oțetului *1 repararea agregatelor.Cuvinte de laudă au avut despre maistrul Ștefan Tripșa toți cei care au vorbit în adunare pentru a-*i exprima uteri unsa lor la propunerea făcută. Printre aceștia se numără alături de oțelari oameni al muncS din nea circumeeripției printre care Ciorîță Ion, directorul Școlii de * ani Teliuc, Jenau Ion. secretarul comitet':. . ce partid de la mina Ghelar, Zar.a Ion, directorul minei Teliuc și alții.Vorbind despre marile înfăptuiri ale regimului democrat popular, despre viața nouă a oamenilor muncii, despre succesele mereu mai f-amc-ase ale siderurgiștilor, participanta la adunare au exprimat în numele colectivelor din care fac parte, baj.hotărîrea de a da Hunedoarei, prin munca lor, noi străluciri

LAL ROMULUS

combinatul. întregind și armonizind industriaL Cu 3—t ani mult rus pe dealurile ca o mare de cu- Cimpia Cerneî. 10 090 de

.«I K

casă da cultură, biblioteci, cinematografe.Despre toate acestea s-a vorbit cu căldură la adunarea celorai i• peste 1 000 cetățeni, oameni muncii din întreprinderile si
ÎN ORAȘUL

V

FĂRĂ TRECUT
instituțiile orașului Dr. Petru Grota și țărani cooperatori din satele vecine, care fac parte dm circumscripția electorală ar. 15. Partidpantii la adunare șs-en desemnat in unanimitate cand:- soc

C BE J AN

Schiță de portret

PRIETEN Șl SFĂTUITOR

PENTRU NOI
ÎNFĂPTUIRI

Di v iatrepal seni—.b. dinrol este cei n«aî î* crestă, caml cel -nai na- tar. Rest*!, ceilalți. a-«a aici douăzeci 
de sm. rotează a- c«m peatra prima dară.

Le cei X de ci săi toverășu in urme de prestigiul omului integrat p—,n toate faptele sale ia m-ncc și viața colectivului. profund preocupat de tot ce-I înconjoară, om cu o gindzre limpede a cărui juderaM și al cărui spirit gospodăresc este, după cum span ei, demn de Marea Adunare.
Biografia i-o știu mulți, aproape pe 

de rost. Ucenic la Grivița prin 1942— 
46, actualul meșter 
a cunoscut din a- 
proape spiritul re
voluționar al mun
citorilor ceferiști,

OKI
4-

acolo, intre ei. s-a 
format ca tinăr muncitor. La IS ani c fost primit in partid. Era prin 
1943—1946, in toiul luptei cu reacțn.- nea, ia anii ciad tinerii mobilizați de comuniști, începuseră seria marilor ccțtuai patriotice, cind eeftipeie de tineri muncitori vindeau m toate cartierele _Stintria" sau cereau să li se fncredmțeee sarcina 
de a fzee parte dtn gernie care cpărc- scduîe r^oastre. ale ceatearișOor. în a- irti aceia, cind proas-

gar a- 
cna iarre ia pre - cârpe. era greu să-l remarce ciaera intre miile și miile de cetățeni ai Ca
pitalei cere, ori de 
cite ori se organiza n mitinguri Ia ca-e vorbeau con- ducătorii partidului nostru, stăteau ore in șir ca să-i asculte.Azi, pe chipul o- mului, anii și expe
riența au desenat 
linii noi. Strungar 
(4 ani la Grivița, 2 
la Atelierele „9 Mai", 10 la „Semă
nătoarea") a fost

uiu4 dintre cei mai buni i'cctegc-ia 8-a O recomandăm Ca meșter—Ei da, ca meșter O mosc băieții de cfnd a ieșit din șeoc.'ă S-a creat, cv 35 dintre ei, vn schimb întreg și dinsuivi i s-a dat serctna să conducă acest «rtumb (difi
cil, fiindcă. eu toții n-eres'- a'ecit 17— I! ani și erau firi 
erper^nțik Le-a pretins malt și asta i-« bwcvrat. Au văzut lucrările sale 
făcute pe cind lucra la marrițerie, (unele rămase ina- nalale uzinei pentru 
preăna de-a drep
tul artistici) și asta le-a cat încredere. Le-a cerut să gin- dească nu doar la ntreîul șurubului pe care-l lin in mină, ci la nivelul combir.ei care seceră-n miile de lanuri, și asta le-a 
dat aripi. Chițules- 
cu, Călin, Bontea, 
Cirjan — s-au înscris la școala se
rală. Stan a învățat 
tainele și satisfac
ția meseriei. Bîrcă 
a înțeles micimea 
mediocrității, Ghe- 
orghe Gheorghe a

SCfetei

EtG. FLOHESCUPria c:»-

șt ei ia
Kerea Advacre-

APRECIERE

tea oamenilor muncii. Despre realizările obținute de oamenii muncii din această circumscripție, sub conducerea organizațiilor de partid, s-a vorbit pe larg fa adunarea de desemnare a candidatului circumscripției electorale nr. 21 Li- pova in alegerile de deputat! In Marea Adunare Națională.— în munca ce zi eu zi, alături de vârstnici — a spus în cuvintul său tov. Radu Bălan, membru al Consiliului regional FD.P. — o valoroasă contribute a adus-o tineretul. Peste tot in întreprinderi, in cooperativele agricole de producție s-a făcut simțită prezența activă a tinerilor care își dăruiesc cu dragoste puterea ce muncă și entuziasmul lor îndeplinirii sarcinilor de produc* tie. înfloririi orașelor £ satelor noastre.Vorbitorul a făcut apoi pro. punerea ca pentru circumscripta electorală nr. 21 Lipo- va să candideze în alegerile de deputat în Marea Adunare Naticaală tovarășul Winter Richard, membru al Biroului CC al U.TAL, cunoscut de alegătorii din circumscripție din munca de îndrumare a organizațiilor U.TJM. de aici.Propunerea a fost primită cu căldură de toți participant! la adunare. Ei și-au exprimat, în numele colectivelor din care fac parte, hotărârea de » ir> timpina alegerile de la 7 mar. tie cu noi succese în realizarea sarcinilor trasate de partid.
I. BRINDESCU

UNANIMĂ
producție de 2 750 kg griu ți 
peste 3 500 kg porumb la hectar. 
De asemenea, fermele de animale 
au sporit simțitor și odată cu ele 
și producția de lapte, came și 
lînă. Pentru adăpostirea efectivu
lui sporit de păsări, cooperatorii 
au construit anul trecut încă 4 
puiernițe de cîte 2 500 păsări 
fiecare. Ca urmare a creșterii pu
terii economice a cooperativei 
agricole de producție și a venitu
rilor membrilor ei, peste 100 de 
locuitori și-au construit case noi, 
alții și-au cumpărat televizoare, 
mașini de cusut, aragaze etc. în 
comună s-a construit de curînd 
o școală nouă și s-a amenajat un 
cămin cultural dotat cu mobilier 
nou. etc. Cu sprijinul deputaților 
s-au inițiat numeroase acțiuni de 
înfrumusețare și de gospodărire. 
Astfel' au fost construite trotuare,

orașului Constanța. Erau de fată, 
la adunarea din satul Lazu, cite- 
va sute de cooperatori, munci
tori de la GAS., salariați ai coo
perativei de consum, intelectuali.

Rind pe rînd, s-au înscris la 
cuvînt țăranul cooperator Bol- 
deanu Dumitru, directorul G.A.S. 
Agigea, Ion Radu, directorul că
minului cultural1 din Agigea, 
Omer Murvet și alții. Ei au înfă
țișat tabloul realizărilor care «u 
avut loc, sub conducerea organi*" 
zațiilor de partid, în anii puterii 
popui'are și în comunele din a- 
ceastă circumscripție. Unitățile 
agricole socialiste din Agigea își 
aduc o mare contribuție la apro
vizionarea oamenilor muncii din 
orașul Constanța și de pe litoral 
cu produse agroalimentare. Nu
mai în anul' care a trecut coope
ratorii din Agigea au obținut o

garduri tip, s-au amenajat spatii 
verzi și s-au plantat pomi.

— Aceste realizări au fost cu 
putință datorită sprijinului per
manent acordat de statul nostru, 
a spus tovarășul Ion Radu, direc
torul G.A.S. Agigea — prin în
zestrarea agriculturii cu tractoare 
și cu alte mașini agricole, prin 
asigurarea unor semințe din so
iuri mai productive, prin furniza
rea unităților agricole a unor 
cantități tot mai mari de îngrășă
minte minerale.

Sprijinind propunerea făcută 
toți cei care au luat cuvîptul 
s-au angajat să-l ajute pe tînărul 
lor candidat la toate acțiunile 
care vor fi inițiate de-aci încolo, 
să contribuie din plin la obține
rea unor noi și importante reali
zări în producție și pe tărîm 
obștesc.

eși este tinăr, Mir
cea Gardm, pre
ședintele cooperati
vei agricole de pro
ducție Agigea, din 
raza orașului Con
stanța, este bine cu

noscut de locuitorii satelor și co
munelor din jur. Ales în anii tre- 
cuți secretar al organizației 
U.T.M. din comună, apoi în 
fruntea cooperativei de produc
ție, el s-a dovedit un tînăr cu 
inițiativă, un bun organizator, 
preocupat în permanență pentru 
întărirea continuă a unității so
cialiste pe care o conduce.

Acestea au fost cuvintele cu 
care a fost caracterizat tov. Mir
cea Gardin atunci and a fost 
propus candidatul circumscripției 
electorale nr. 248 în alegeril'e de 
deputați pentru Sfatul popular al G. MIHĂESCU

Lucrări
de restaurare

a cetății Făgărașului

In raionul PașcaniINFORMAȚII
concursul de grafică la coresponden-

★a

(Agerpres)

★
5 “

Confecții și tricotaje de calitate superioară
(Urmare din pag. I)

— 7 000 000 lei economii la prețul de cost.

Să dea peste planul anual următoarele produse *

Foto : AGERPRES (Agerpres)
Din care pină la 1 Mal:

ticipa la de carte.

înapoiat artist alun con-Ankara.
— 10 000 confecții pentru bărbați ;
— 10 000 confecții pentru femei;
— 50 000 cămăși bărbătești;
— 400 000 tricotaje de bumbac ;
— 100 000 perechi ciorapi.

anului trecut, 
Pașcaniavut loc la o conferință de

Marți seara s-a din Turcia Ion Voicu, poporului, care a dat cert și un recital laîn Gara de Nord, Ion Voicu a fost întâmpinat de reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și de la O.S.T.A.

Printre ce.'e aproape 1 000 de 
monumente istorice rriifeeH în regiunea Brașov, se ■>■*- 
ră și Cetatea Făg/nțuM. con
struită în anii 1300-1310. Ea 
are 3 nivele cu 78 i-căperi s. 
ziduri de 1-2,50 metri care asi
gurau o bună operare.

Recent, au început luatrik 
de restaurare a cetătil; s-au e- 
fecluat lucrări de rmenlitim 
a unor Încăperi și s-a refăcut 
tencuiala, amenajinta-oe, tot
odată, un lac în jurul ceMfti. în încăperile cetătri vor fi in
stalate Muzeul orașului FOgO- 
raș, biblioteca raională ți un 
club central al orașului.

Circa 1 780 de salariat; de la 
Uzina „1 Mai’ Plătești sîr.t 
cuprinși în diferite forate de 
ridicare a pregătirii profe
sionale. în iotografie: 
aspect din timpul unei lec;.: 
la cursul ce se ține cu mun
citorii de la operațiile de 
prelucrare prin așchiere di

secția sape de foraj

Consiliul artistic, recent constituit pe lîngă Centrala editurilor și difuzării cărții, a luat marți în discuție cele mai izbutite realizări ale producției editoriale propuse de edituri pentru Expoziția Internațională de Artă a Cărții ce va avea loc la Leipzig în iulie.La Expoziția de la Leipzig țara noastră va participa cu peste 150 de lucrări în cadrul expoziției noastre naționale și cu alte 100 la expozițiile speciale : „Cartea pentru copii", „Cartea de artă", „Cartea teh- nico-științifică". Vom mai participa, de asemenea, cu circa 15 lucrări elaborate de diverse colective din întreprinderile poligrafice din București și provincie la concursuri de lucrări tipografice cu tema „Shakespeare", iar un număr de graficieni, membri ai Uniunii artiștilor plastici, vor par-

Marți i Centrocoop presă cu privire la desfășurarea manifestărilor care vor a- vea loc în „Luna cărții la sate" — acțiune organizată sub egida Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și a Centrocoopului, cu participarea directă a unor ministere și organizații obștești.

IAȘI. — (de 
tul nostru) :

La Începutul 
cetăjenii din raionul 
s-au angajat să realizeze econo
mii prin muncă patriotică în 
valoare de 7 200 000 lei. Tinerii 
și-au asumat sarcina ca din a- 
ceastă sumă ei Să realizeze 
1 500 000 lei. In raion s-au 
construit 26 săli de clasă noi, 5 școli și cămine culturale, nu
meroase unităfi ale cooperației 
de consum, s-au plantat 
248 000 pomi, și s-au construit

6 kilometri și întreținut 147 ki
lometri drumuri, a tost introdus 
curentul electric în 9 sate. Ti
nerii au contribuit pretutindeni 
la realizarea obiectivelor pe 
care sfaturile populare și coo
perativele agricole de produc
ție și le-au propus. Și, firește, 
bilanful este pe măsura hărni
ciei oamenilor. Tinerii și-au 
depășit angajamentul cu aproa
pe 200 000 lei, în timp ce va
loarea totală a economiilor rea
lizate prin muncă patriotică se 
ridică la peste 9 milioane lei.

Sport • Sport • Sport • Sport • Sport • Sport
• Duminici 24 

ianuarie, la Li
sabona se va des
fășura prima în- 
tîlnire din cadrul 
grupei a IV-a (din 
care face parte 
și R. P. Romînă) 
a preliminariilor 

mondial de fotbal. 
Portugaliei va în- 

Turciei. Cele

R. D. Germa.-.e și Suediei, victorie 
revenind gazdelor cu 4h55 44". fată 
de 5hO8T7" cit au realizat suede
zii. Clasament 
Schnabel 
puncte) ;
11138 04”

primul loc t-a clasat echipa 
U.R.S.S. (Vartanova. Acikina. Cer
nova) — lhl5'57". Echipa Finlandei 
a ocupat locul doi — lhl6 16”, iar 
Suedia locul trei — lhl6’26".

— 4 000 confecții pentru bărbați;
— 4 000 confecții pentru femei ;
— 20 000 cămăși bărbătești;
— 180 000 tricotaje de bumbac ;
— 35 000 perechi de ciorapi.

ampionatului 
teprezentativa 
îlni selecționata 
louă formații s-au pregătit întens 
n vederea acestei întîlniri. Din lo- 
ul portughez nu vor lipsi tu- 
loscuții internaționali, Eusebio, 
imoes, Augusto, Colona. Poarta 
eprezentativei Turciei nu va fi 
părată, probabil, de cunoscutul 
'Ortar Ozoan, deoarece clubul 
distria Viena, unde activează a- 
esta, a refuzat deocamdată să-l 
edeze pentru meciul de la Lisa- 
ona.

individual : 1.
(R.D.G.) lh37O9" (18
2. Olsson (Suedia) 

(20 puncte) ; 3. Kluge 
(R.D.G.) Îh38’49” (18 puncte).

In concursul de la Zinnwald. 
la care au participat schiori sovie
tici și germani, pe primul loc s-a 
clasat Falin (Dinamo Moscova) — 

puncte), urmat de 
Zinnwald) lh39’39"

• Concursul international de 
sărituri cu schiurile de la trambu
lină, desfășurat la Chicago, in fata 
a 6 000 de spectatori și pe o tem-

ne : atletism, baschet, volei, tenis 
de cimp, lupte, înot, polo pe apă si 
scrimă. Se așteaptă o participare 
numeroasă a studenților sportivi 
din diferite țări ale lumii. Asocia
țiile studențești din Japonia au 
anunțat că vor trimite la Buda
pesta o delegație de peste 100 de 
sportivi și sportive. Pentru prima 
oară, vor lua parte la Jocurile uni-

PE SCURT PE SCURT

avut loc la Duisburg, a fost stabi
lit programul de desfășurare a 
competiției. Astfel, seriile probelor 
feminine se vor disputa la 20 au
gust, recalificările la 21 și finalele 
la 22 august. Seriile campionatelor 
europene masculine se vor desfă
șura la 26 august, calificările o zi 
mai tirziu, întrecerile pentru clasa
mentul de la 7—12 la 28 august și 
finalele la 29 august. în ziua de 24 
august, la Duisburg vor avea loc 
lucrările Congresului F.I.S.A.

meci, Papp l-a învins prin KO în 
rundul 8 pe spaniol.

în gala de la Paris, francezul Gon
zales, (vicecampion olimpic la To
kio), care a trecut la profesionism, 
a obținut a doua victorie consecu
tivă, dispunînd prin KO în prima 
repriză de germanul Nicolas Nany.

Printre prevederile planului de măsuri tehnico-organizatorice, 
stabilit în scopul îndeplinirii angajamentelor luate, figurează : or
ganizarea finisajului centralizat și îmbunătățirea fluxului tehno
logic ; îmbunătățirea sistemului de oprire automată a mașinilor 
interlok; creșterea gradului de mecanizare a operațiilor din pro
cesele tehnologice; organizarea unor cursuri de ridicare a califi
cării pentru muncitori și de specializare pentru maiștri și contro
lori tehnici de calitate.

® Zilele trecute s-au desfășurat 
n R. D. Germană două concursuri 
rternaționale de biatlon, premer- 
ătoare campionatelor mondiale, 
la Altenberg s-au întîlnit echipele

lh3459” (19
Speer (Dinamo 
(16 puncte).

• Schioare frun
tașe din U.R.S.S, 
Finlanda, Suedia. 
RR. D. Germană. 
R. P. Polonă și 
alte țări au parti, 
cipat la concursul 
internațional de 
desfășurat în sta-probe nordice.

țiunea de sporturi de iarnă Kli- 
genthal. Cursa de 10 kilometri a 
revenit sportivei sovietice Vera 
Cernova, cronometrată cu timpul 
de 34'20”. în ștafeta 3X5 km pe

peratură de minus 7 grade, a fost 
ciștigat de norvegianul Brandtzaeg. 
recentul învingător al turneului 
celor 4 trambuline. El a obținut 
227.2 puncte și a fost urmat în 
clasament de compatriotul său 
Torlaf Engan — 219 puncte și ame
ricanul Dave Hicks 214 puncte.

versitare, studenți din S.U.A. ca 
înotători, atleți, jucători de tenis și 
o echipă de baschet.

• Universiada, tradiționala com
petiție sportivă studențească, se 
va desfășura anul acesta la Buda
pesta, intre 20 și 29 august, și va 
cuprinde întreceri la opt discipli-

• La campionatele europene de 
canotaj academic, care vor avea 
loc între 20 și 29 august la Duis
burg, s-au înscris peste 500 de ca
notori, reprezentînd 25 țări. între
cerile feminine se vor disputa în
tre 20 și 22 august, iar cele mascu
line între 26 și 29 august. în cursul 
unei ședințe a Comitetului de or
ganizare a ,,europenelor", care a

a în cadrul u- 
nei reuniuni pro
fesioniste de box, 
desfășurată în 
Palatul Sporturi
lor din 
spaniolul 
Folledo l-a 
la puncte

• Marele maes
tru Viktor Korci
noi se menține 
lider în campio
natul unional de 
șah, după 14 run
de, avînd 10,5 
puncte și o parti- 
Tal. La diferență 

se află Stein și

Prin mai buna folosire a agregatelor
(Urmare din pag. I)

Din care pină la 1 Mal:

Paris, 
Luis 

învins 
după

10 reprize pe „mijlociul" jamaican 
Milo Calhoun. Folledo a fost de
semnat pentru a doua oară, de co
misia europeană de box, șalanger 
oficial Ia titlul Europei deținut de 
maghiarul Lăszlo Papp. In primul

dă întreruptă cu 
de un punct 
Bronștein. Partida întreruptă din
tre Korcinoi și Stein s-a terminat 
remiză. Alto rezultate din partidele 
întrerupte : Krogius-Bakulin 1—0 ; 
Samkovici-Borisenko 1—0 ; Golde- 
nov-Averbach ; Lutikov-Liavdanski 
remiză. (Agerpres)

— o economie de 400 tone cărbune ;
— 100 000 lei economii la prețul de cost;
— 100 000 lei beneficii peste plan.

In sprijinul traducerii în viață a acestor angajamente a fost ela
borat un plan de măsuri tehnico-organizatorice, care prevede prin
tre altele : executarea unor reparații de bună calitate la agregatele 
auxiliare în golurile de sarcină, fără oprirea agregatelor principale; 
darea în exploatare a instalațiilor automatizate de la grupul de 
150 Mw cu 10 zile înainte de termenul planificat; organizarea 
de cursuri pentru ridicarea calificării muncitorilor.



Deschiderea ședinței Comitetului

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 19 ianuarie s-a deschis ședința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.-

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Agenția P.AP. relatează că lâ 18 ianuarie, la Ministerul Apărării Naționale al R. P. Polone a avut loc o întilnire a miniștrilor apărării ai state-

participante la Tratatul

de la Varșovia

rostit un cuvint de

Sesiunea

lor participante la Tratatul de la Varșovia. La întilnire a luat parte și comandantul suprem al forțelor armate unite mareșalul A. A. Grecico.

Partidului Polonez, a salut.Muncitoresc Unit
întilnire a miniștrilor apărării

Wladyslaw Gomulka, prirn- secretar al C.C. al

Politic Consultativ al statelor

Un plan atribuit lui Galo Piaza

a Italiei in discuția
Situația economică Patru variante

NEW YORK 19 (Agerpres).In ședința de luni a Adunării Generale a O.N.U., prima după întreruperea intervenită la sfîrșitul anului trecut, a luat cuvîntul secretarul general al O.N.U., U Thant. El a chemat toate țările membre ale O.N.U. să colaboreze la căutarea unei soluții a crizei financiare a organizației. „Am convingerea, a spus el, că nu este imposibil să se găsească o formulă acceptabilă, dacă există dorința de a se realiza așa ceva, fără ca să fie necesar pentru aceasta ca vreuna din țările membre să-și modifice sau să abandoneze poziția sa de principiu adoptată în această problemă".A luat apoi cuvîntul președintele Adunării Generale, Alex Quaison-Sackey (Ghana), care a anunțat că dezbaterile generale vor continua pînă Ia 25 ianuarie, după care Adunarea va trebui să procedeze la alegerea vicepreședinților, a președinților diferitelor comitete, precum și la constituirea biroului ei.

mei nucleare și un acord privind începerea dezarmării nu
cleare chiar de către puterile 
nucleare. Reprezentantul Iu
goslaviei s-a referit apoi la 
necesitatea convocării unei 
conferințe de dezarmare cu 
participarea tuturor țărilor.

Ultimul vorbitor, Michel 
Gallin-Douathe, reprezentan
tul Republicii Africa Centrală, 
s-a pronunțat pentru interzi
cerea experiențelor nucleare 
în toate mediile și pentru de
clararea Africii drept zonă de- 
nuclearizată. El a subliniat că 
O.N.U. trebuie să contribuie la 
accelerarea procesului de de
colonizare.

Următoarea ședință va avea 
loc la 21 ianuarie.

prevede împărțirea CipruluiANKARA — Ziarul turc „Hur
riyet" publică o informație a co
respondentului său din Londra în care anunță că mediatorul 
O.N.U. din Cipru, Galo Piaza, ar 
fi propus un plan de împărțire a 
Ciprului, conform unui sistem de 
administrație federativă. Potrivit 
ziarului, acest plan prevede ca 
patru cincimi din suprafața și 
populația insulei să se afle sub 
administrația ciprioților greci. 
Aproximativ 60000 ciprioți greci 
ar urma să continue însă, să tră
iască pe teritoriul rezervat ciprio
ților turci. Planul mai prevede, 
după cum subliniază ziarul, îm-

R. P. POLONĂ. în soia de irt

NEW YORK. — în ședința 
de marți a Adunării Generale 
a O.N.U. au fost reluate dez
baterile generale.

Primul a luat cuvintul re
prezentantul permanent al 
Marii Britanii la O.N.U., lor
dul Caradon, care s-a referit 
pe larg la criza financiară a 
Organizației Națiunilor Unite. 
El a declarat că delegația bri
tanică este gata să sprijine în 
soluționarea acestei probleme, 
orice compromis care 
dăuna O.N.U. și Cartei 
nizației.

Următorul vorbitor, 
zentantul permanent al Iugo
slaviei la O.N.U., Danilo Lekic 
a arătat că după părerea țării 
sale, criza financiară a fost 
provocată de opunerea unor 
puteri la schimbările care se 
impun în O.N.U. El a sprijinit 
propunerea grupului țărilor 
afro-asiatice privind soluționa
rea acestei probleme. Referin- 
du-se la problemele actuale 
ale situației internaționale, 
Danilo Lekic a subliniat că 
măsurile parțiale privind de
zarmarea trebuie să prevadă 
înainte de toate obligația de a 
nu folosi arma nucleară, inter
zicerea tuturor experiențelor 
nucleare, prevenirea răspîndi- 
rii directe sau indirecte a ar-

nu va
Orga~repre-

du-se între 1 și 2 miliarde de dolari.Primul proiect prevede ca viitorul canal să aibă 24 km, și să străbată frontiera dintre Nicaragua și Costarica ; pe lîngă lungimea sa excesivă, acest canal străbate o regiune vulcanică, creînd primejdii de neînlăturat, atît în timpul lucrărilor, cit și ulterior, pentru navigație. Alte două proiecte au fost concepute ca „dublări" (cum arătam mai sus, nu în sensul strict) ale actualului canal, ele urmînd să treacă pe teritoriul statului Panama. înfăptuirea fiecăruia dintre a- ceste proiecte este considerată anevoioasă prin pricina vecinătății a numeroase localități, ceea ce impune prudență la efectuarea exploziilor. Actualul președinte al statului Panama, Marco Robles, a făcut aluzii la intenția de a obține ca și viitorul canal să străbată teritoriul acestui stat. In sfîrșit, al patrulea proiect prevede săpături pe o lungime de 163 km, care să traverseze nord-estul Columbiei, într-o zonă mlăștinoasă și cu păduri virgine. Acest proiect este considerat ca cel mai îndrăzneț, deoarece viitorul canal va a- vea 350 m lărgime și 80 m adîncime, fără nici o ecluză.Cele patru variante, enunțate de președintele Johnson, privesc, așadar, Columbia, Costa Rica, Nicaragua și Panama, ceea ce presupune că definitivarea proiectului depinde și de condițiile negocierii.

a Roma s-a anunțat că joi 
fi vineri se întrunește 
Consiliul de Miniștri pen

tru a discuta „planul de dezcol- 
tare economică al Italiei pe anii 
196-5—1970". ..Plana!" reprezin
tă linia Carii-Colombo, din care 
s-au înfăptuit pînă in prezent 
numai măsurile de restringere a 
consumului obiectelor de lux „cu 
scopul de a se ajunge la stabili
zarea monetară in Italia".

Știrea con c ocării ședinței Con
siliului de Miniștri a atras din 
nou atenția observatorilor politici 
asupra situației economice care, 
din cauza alegerilor preziden
țiale fi a disensiunilor din Parti
dul democrct-crețtin, a ieșit pen
tru o vreme din preocupările lor. 
Jn timp ce ne ațintisem atenția 
asupra problemelor politice, scrie 
ziarul ,Jl Tempo", situația eco
nomică i>» continua drumul des
cendent, transferind criza, ba chiar 
sccerttuind-o, in domeniul pro
ducției fi, în consecință, și în cel 
al folosirii miinii de lucru".

Obiectivele programului eco
nomic care va constitui subiectul 
Ședințelor Conciliului de Miniștri, 
neacind un contur foarte precis, 
ziarul „II Corriere della Sera" 
consideră că „nu trebuie să se 
creeze iluzii prea mari în ceea 
ce privește rezolvarea anumitor 
probleme, cum ar fi creșterea 
venitului național, folosirea de
plină a forței de muncă, precum 

atenuarea dezechilibrului între 
sectoarele economice".

a începe oare în 1965 săparea unui nou canal care să lege oceanele Atlantic și Pacific ? Proiectele se află intr-un stadiu avansat și, după cum este lesne de presupus, ele depășesc simpla „dublare" a actualului canal Panama, urmărind ca noua cale de apă să corespundă cit mai bine cerințelor modeme ale tehnicii și să înlăture inconvenientele existenței unui singur canal. Președintele Johnson a declarat: „Se ridică probleme enorme, dar nu putem ezita. Noua construcție este în interesul țării noastre".Motivele care au determinat autoritățile S.U.A. să proiecteze deschiderea unei noi căi navigabile între cele două oceane, sînt, în primul rînd. de ordin politic, dacă avem în vedere evenimentele din 1964 din Panama. Protestele panamezilor împotriva prezenței nordamericane au reliefat într-o asemenea măsură nesiguranța controlului asupra canalului încît — cu toate aranjamentele la care s-a ajuns cu fostul președinte Chiari — a fost grăbită elaborarea noilor proiecte. Unii observatori merg mai departe, considerînd că anunțarea construirii unui nou canal este menită să „potolească* nemulțumirea din Panama. Prin acest anunț, guvernul S.U.A. și-a făurit un instrument de presiune politică asupra statului Panama, astfel încît oricărui protest față de încălcarea suveranității, aplicarea unor condiții inferioare de lucru pentru salari- ații locali sau lezarea economiei naționale, i se poate replica cu sperietoarea viitorului canal. în fond, ar fi vorba de demonstrarea capacității de a găsi alternative în cazul cînd anumite guverne devin „recalcitrante".Nu trebuie omisă însemnătatea economică a unui nou canal, mai ales în lumina progreselor făcute de tehnica construcției în acest domeniu, în ultima jumătate de veac; oricîte modernizări i s-au adus canalului inaugurat în 1914, și oricît de bună ar fi întreținerea sa, totuși navigația pe un canal săpat acum ar avea anumite avantaje. Totodată, se apropie cu pași mari ziua cînd capacitatea canalului Panama va fi depășită de necesitățile tranzitului între cele două o- ceane. Din 1954 pînă în 1964, traficul prin canalul Panama a sporit de la 36 milioane tone la 65 milioane tone. Jumătate din volumul exportului spre Apus folosește acest drum. 75—90 la sută din comerțul exterior al unor state americane, cum ar fi Ecuador, Peru sau Chile, trece prin canalul Panama. Este limpede că o bună parte a acestui trafic va trece asupra viitorului canal, dar aceasta nu înseamnă că „bătrînul" va fi cu de- săvîrșire abandonat.Pentru săparea viitorului canal, sînt examinate mai multe variante, costul lor ridicîn-

cArzcze czztoxx.ă a bateriilor
părțirea Nicosiei fi importsnridai 
port Famagusta.

După cum transmite agenția 
France Presse, in cercurile oficia
le turce, informații corerpor-den- 
tului din Londra cl cierului „Hur
riyet" a fost primită cu rezervă. 
„Noi nu avem nici o mdiccțte po
zitivă asupra planurilor culoare 
ale lui Galo Piaza", a declarat 
Ismail Soysal, purtătorul de ca
lini d Ministerului de Exter-a 
turc.

La Ankara se afirmă ci Calo 
Piaza, care se află in prezent in 
Ecuador, nu are intenția să pre
zinte raportul său înainte ca pro
blema cipriotă să fie discutată » 
Adunarea Generală a O.N.U.

inere mine din Polonia
Ci , Înzestrată cu apara- GIORGIO PASTORE 

corespondentul Agerpres la 
Roma

Z. FLOREA
Documentar

PARIS

BELGRAD.
lui pe ccre-i întreprins 
Iugoslavia, pianistul 
Gheorghiu, artist emerit 
Romine, a susținut un recital 
sala Kolarcevo din Belgrad, 
program au figurat lucrări de 
ethoven, Schumann, Chopin 
Paul Constantinescu. Recitalul 
bucurat de un deosebit succes. La 
cererea publicului, pianistul romin 
a repetat unele bucăți. Ziarul ..Po
li tika", intr-o cronică intitulată 
„Valentin Gheorghiu, un pianist 
cu capacități excepționcle". arafă. 
printre altele, că pianistul romin 
este un „mare muzician" care po
sedă o „tehnică desăvirșită, pusă 
in serviciul gîndirii muzicale", fi 
că este „nu numai pianist, ci și 
un profund muzician".

ANGLIA. Vedere din față a clădirii în care a locuit Karl Marx 
(azi Casa și Biblioteca memorials Karl Marx).

VIENTIANE — Primul ministru al Laosului, prințul Su- vanna Fumma, a început luni o călătorie de zece zile prin țară. Potrivit agenției Associated Press, itinerariul său include o serie de „sectoare militare nevralgice, unde în ultimele două luni au avut loc incidente între trupele regaliste și forțele Patet Lao*. A- genția menționează că această călătorie reprezintă „o parte din programul anunțat de premier încă anul trecut". Primul ministru este însoțit de o delegație care cuprinde meroși generali. de-nu-
Ja

începerea tratativelor Burundi
de Gaulle - Erhard că

Din viața studenților lumii
TȚltimele două numere ale Buletinului de inlor- 
U mafii editat de U.I.S. aduc o serie de vești pri

vind situația, revendicările și lupta studenți
lor din diierlte țări ale lumii.

de
• Intr-un apel al Uniunii studenților portughezi care învață în Franța (apel reprodus în Buletin) se dezvăluie represiunile autorităților de la Lisabona împotriva studenți- mii portugheze. „Nemulțumin- du-se cu exmatriculările și a- restările de studenți pentru orice acțiuni revendicative — se arată în apel — guvernul Salazar a promulgat o lege decretînd pedeapsa cu moartea pentru toți studenții care refuză să participe la războaiele coloniale. Autoritățile organizează atentate împotriva acelor studenți care participă la acțiuni revendicative, așa cum a fost cazul cu Jose Luis Saldanha Sanchez student în drept, grav rănit în plină stradă, la Lisabona, de poliția politică (P.I.D.E.)". In apel se a- rată, totodată că studenții din Portugalia înfruntă cu curaj teroarea polițienească. Atunci cînd una din conducătoarele comitetului studențesc de la facultatea de litere din Lisabona, Maria Pao Gerardo, a fost arestată sub acuzația de „activități subversive" peste o mie de studenți s-au întrunit la un miting cerînd imediata eliberare a colegei lor. Zidurile universității au fost acoperite de pancarte cu inscripții antifasciste: „Libertate poporului „Jos teroarea sala-

zaristă". In apelul la care ne referim se relevă faptul că în ciuda prigoanei polițienești „se dezvoltă mișcarea studenților care revendică de- democratizarea învățămîntu- luî, înlăturarea barierei taxelor excesive, dreptul de liberă asociere, pune pe Națională tughezi".• Două despre acțiuni revendicative ale studenților din America Latină. AflămBuenos Aires, La Plata, Mendoza, Bahia, Blanca (Argentina) au avut loc demonstrații studențești în sprijinul măririi alocațiilor bugetare destinate învățămîntului. Multe din aceste manifestații, la care s-a alăturat și corpul didactic de la opt din cele mai importante universități ale țării, s-au soldat cu rănirea a zeci de studenți (manifestanții au fost atacați de poliție). Studenții și cadrele didactice ar- gentiniene cer ca bugetul învățămîntului superior să fie cel puțin dublat „pentru a se putea asigura condiții normale de învățătură".La rîndul lor, studenții guayeni au declarat o grevă generală de protest cerînd sporirea bugetului alocat învățămîntului superior. Greva

posibilitatea de a picioare o Uniune 
a Studenților Por-știri ne vorbescastfel că la

maiuru-

a fost împletită cu o serie demonstrații la Montevideo, mitinguri și adunări; au fost trimise parlamentului moțiuni cerîndu-se modificarea bugetului astfel încît să se a- sigure, așa cum se arată în una din aceste moțiuni „posibilitatea de a studia în condiții omenești".• O informație din Cam- bodgia relatează despre manifestațiile organizate de studenții cambodgieni împotriva provocărilor de frontieră ale autorităților sud-vietnameze. Un număr de 400 de studenți au demonstrat astfel la Pnom Penh, în fața clădirii Adunării Naționale a Cambodgiei sub lozinca „Să înceteze provocările guvernului de la Saigon".• Știri din Republica Sud- Africană relevă noi aspecte ale represiunilor prin care autoritățile de la Johannesburg încearcă să înăbușe orice acțiune studențească îndreptată împotriva samavolniciilor rasiste. Aflăm astfel despre promulgarea unei legi care prevede pedeapsa cu închisoarea pe termene între 5—10 ani pentru „orice propagare în incinta universităților a criticilor la adresa segregării". Poliția lui Werwoerd a arestat și a întemnițat mai mulți conducători ai Uniunii Naționale a Studenților sud-africani (N.U.S.A.S.) în frunte cu Jonty Driver, președintele acestei uniuni studențești.

TOKIO. — în capitala poniei s-a anunțat că rezervele de valută ale acestei țări e- rau evaluate la sfîrșitul acestui an la peste 2 000 000 000 dolari, cu 76 000 000 dolari mai mult decît la sfîrșitul lunii noiembrie 1964.La 30 decembrie 1964, în țară se afla în circulație o cantitate de yeni care o întrecea cu 261 300 000 000 yeni pe cea aflată în circulație la 30 decembrie 1963.

la A cancelarul a la castelul unde a început tratativele cu generalul de Gaulle. în același timp, la Paris, Couve de Murville a început convorbirile cu ministrulde externe vest-german, Gerhard Schroder. întrevederile de la Rambouillet continuă miercuri dimineața, ru participarea miniștrilor afacerilor externe și a unor experți.După părerea generală, cele trei subiecte principale abordate privesc: relansarea politică vest-europeană, situația din Germania și problemele militareCu toate că vizita cancelarului Erhard în Franța are loc potrivit prevederilor tratatului franco-vest-german in legătură cu intîlnirile periodice între reprezentanții celor două țări, aici i se acordă o atenție specială cu implicații de lungă durată. Această vizită este menită să precizeze dacă diplomația vest-germană este sau nu dispusă să renunțe la apropierea față de S.U-A pentru a reveni la spiritul tratatului dintre R-F.G. și Franța.Referindu-se la tratativele de la Rambouillet, ziarul „Le Figaro" scrie : „Vest-germanii doresc să participe la un sistem nuclear colectiv și dacă F.N.M. trebuie să fie abandonată, ei sînt gata să accepte o altă formulă cu condiția ca aceasta să nu fie discriminatorie față de ei. Reprezentanții francezi vor comite însă o mare greșeală de apreciere —

scrie ziarul — dacă cred Erhard va putea fi determinat să prefere umbrela franceză scutului nuclear al Statelor Unite'.în legătură cu relansarea europeană, cancelarul Erhard va deschide, după cum spune ziarul „Paris Jour*. dosarul Europei celor „șase", precum și dosarul Europei lărgite cu Marea Britanie.în fine, în ce privește situația din Germania, la Paris se apreciază că cancelarul Erhard are puține șanse de a fi ascultat favorabil. Astfel, ziarul „Combat" scrie că „cu greu se întrevede' ceea ce președintele republicii va putea oferi cererilor cancelarului. Meritul generalului de Gaulle poate fi acela să-1 facă pe cancelarul german să înțeleagă că nu există reglementare germană posibilă fără o abordare realistă a lucrurilor".

TA upă cum s-a anunțat, pri- 
U mul ministru al regatu

lui Burundi, Pierre Ngen- 
dandumwe, a lost asasinat în 
cursul zilei de 16 ianuarie. 
Ngendandumwe este al doilea 
prim ministru al acestui stat 
african, asasinat în exercițiul 
luncțiunii. Primul a fost prin
țul Louis Rwagasore, asasinat 
în octombrie 1961.

Unii observatori rețin faptul 
că asasinatul s-a produs Ia 
scurt timp după ce guvernul de 
Ia Leopoldville (țară vecină) a 
acuzat pe defunctul premier de 
a simpatiza cu forțele patrioti
ce din Congo, care s-au răscu
lat împotriva Iui Chombe.

★Micul regat Burundi se a- flă situat în Africa Centrală, înconjurat de Congo, Ruanda și Tanganica. Lacul Tangani- ca, pe malul căruia se întinde

„S. V. A. Muie să părăsească
Vietnamul"

O declarație a senatorului MorseNEW YORK. — Ziarul „New York Times Magazin“ a publicat un articol semnat de Wayne Morse, senator democrat din partea statului Oregon, in care acesta critică politica dusă de Statele Unite în Vietnamul de sud. După ce menționează că politica americană este prezentată ca o politică de ajutorare a unui guvern liber. Morse afirmă: „Vietnamul de sud nu a avut însă niciodată un guvern liber. In

cursul ultimilor 10 ani, guvernele din această țară au fost alese de S.U.A. și au existat numai datorită intensificării sprijinului financiar și militar acordat de Statele Unite". Morse este de părere că S.U.A. „trebuie să părăsească Vietnamul". Ca măsură imediată, Morse este de părere că „reglementarea conflictului pe calea tratativelor este prima din hotărîrile pe care noi trebuie să le adoptăm".

colocviu

AUSTRIA. Turme de căprioare și cerbi intr-un decor de iarnă la Voralsberg, in apropierea 
graniței cu Elveția

TOKIO. — După cum anunță 
din Tokio agenția France Piesse, o 
importantă delegație franceză, re
prezentând principalele sectoare 
ale activității economice, va face 
o vizită oficială în Japonia, In 
cursul lunii aprilie. Reprezentanții 
francezi vor avea întrevederi cu 
personalități japoneze, reprezen- 
tind sectoarele economice cores
punzătoare. Ei vor vizita, de ase
menea, centre industriale, uzine, 
ateliere si instalații comerciale si 
vor participa la un 
două zile la Tokio.KHARTUM. — a avut loc prima Frontului național al organizațiilor sindicale — centrul politic al forțelor progresiste care au condus mișcarea revoluționară din 21 octombrie. Din această organizație fac parte reprezentanți ai sindicatelor muncitorilor, țăranilor, funcționarilor guvernamentali și ai intelectualității. La lucrările conferinței au participat și o serie de miniștri.

La Khartum conferință a
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suprafața de 27 800 km pătrați a țării, provoacă locuitorilor destule pagube, deoarece apele lacului, care se revarsă la interval de cîțiva ani, ajung pînă în capitala țării, Usumbura.Populația se cifrează la 2 500 000 locuitori și este formată din două grupuri: populația băștinașă, aparținînd tribului Bahutu, care se ocupă îndeosebi cu agricultura, și membrii tribului Watussi, imigrat în secolul al XVII-lea din Etiopia. în afara acestui ultim trib, care reprezintă 15 la sută din populație, în Burundi mai trăiesc și cîteva triburi de pigmei.Economia regatului se află în stare de înapoiere. Bogățiile țării (cafeaua, tutunul, bumbacul, aurul, cositorul, wolframul etc.) sînt exploatate de către monopolurile străine.Cele mai vechi date asupra acestui teritoriu le avem din secolul al XVII-lea. Primii călători europeni au pătruns însă în această regiune abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cînd teritoriul a devenit obiect de dispută între diferite puteri coloniale. Apartenența teritoriului a fost reglementată prin Tratatul de la Versailles, din 1919, cînd Ruanda-Urundi (denumire sub care Burundi forma un singur stat împreună cu Ruanda, înainte de obținerea independenței), a fost predată Belgiei, în 1922, Belgia a continuat să dețină acest teritoriu, încredințat de Liga Națiunilor, sub forma unui teritoriu sub mandat.Regatul Burundi a devenit stat independent la 1 iulie 1962, împreună cu statul vecin Ruanda, în conformitate cu rezoluția Consiliului de Tutelă și a Adunării Generale a O.N.U. V. URSU


