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cursuri
Mai

nu 
nici 
pu-

. sunat în aceste

minute"„Ingineri fără

în ziua de 20 ianuarie 1965 
Plenara Comitetului Central 
Tineretului Muncitor. La lucrările Plena
rei au participat membrii și membrii su- 
pleanți ai C.C. al U.T.M., primii secretari 
ai comitetelor regionale ale U.T.M., acti
viști ai C.C. al U.T.M., redactorii șefi ai 
publicațiilor de tineret și copii. La Plenară 
au luat parte, de asemenea, activiști cu 
munci de răspundere din aparatul C.C. al 
P.M.R., reprezentanți ai Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Consiliului Național 
al Femeilor, Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, ai unor ministere și instituții cen
trale.

Plenara a analizat contribuția tineretu
lui la realizarea și depășirea planului de 
stat pe anul 1964 și a stabilit, în lumina 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 
noiembrie—1 decembrie 1964, sarcinile ce

a avut loc 
al Uniunii

revin organelor și organizațiilor U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului la îndepli
nirea Planului de Stat pe anul 1965.

De asemenea, Plenara a adoptat măsu
rile privind participarea Uniunii Tinere
tului Muncitor la activitatea Frontului 
Democrației Populare în campania electo
rală pentru alegerea de deputați în Marea 
Adunare Națională și sfaturile populare.

Dezbaterile Plenarei C.C. al U.T.M. au 
scos în evidență hotărîrea nestrămutată a 
tineretului patriei noastre de a pune în
treaga capacitate, energia creatoare și en
tuziasmul său în slujba înfăptuirii sarci
nilor Planului de Stat pe anul 1965, a po
liticii Partidului Muncitoresc Romîn de 
dezvoltare a economiei naționale, de ridi
care continuă a nivelului de trai al po
porului.
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La o „casă

alegătorului"

din Capitala
e Calea Victoriei, 
în sala de lectură 
a clădirii Ministe
rului Industriei 
Construcției de 
Mașini, s-a des
chis „Casa alegă-

rului". Chiar de la intrare 
‘virea e atrasă de o expozi- 

originală intitulată su- 
stiv: „1944—1964 — Ani de 
alizări". Pe cîteva panouri 
ari sînt orînduite într-o suc- 
siune semnificativă, foto- 
ontaje care vorbesc despre 
alizările regimului nostru 
mocrat-popular în principa
le domenii ale vieții econo- 
ice, social-științifice și cul- 
rale din întreaga țară. 
Televizorul, aparatul de ra- 
o, colecțiile de ziare și mi
eroasele broșuri, precum și 
gea electorală sînt doar cî- 
va din punctele de atracție 
ntru oricare cetățean. Prin- 
e cele mai solicitate broșuri 
nt „București în al 20-lea an 

la Eliberarea patriei noa- 
e“, „Grijă pentru sănătatea 
menilor muncii din Capita- 
“, „București — puternic 
ntru industrial" care, în ci- 

și date sintetice, oglindesc 
iașele transformări petre- 
te în anii puterii populare, 
in politica înțeleaptă a 
rtidului, în Capitala țării, 
ate aceste cifre sînt traduse 
oi, în imagini fotografice 
re alcătuiesc un pliant. Răs- 
indu-1, ai în față Bucureș- 

1 zilelor noastre, cu noi an- 
mbluri de locuințe, cu noile 
gistrale, cu principalele o- 
ctive economice și social-

CONSTANȚA (de 
la corespondentul 
nostru). — Cele peste 
1000 de formații ar
tistice de amatori ale 
caselor de cultură fi 
ale căminelor cultura
le din regiunea Do- 
brogea, fac intense 
oregătiri pentru a 
prezenta în perioada 
campaniei electorale 
programe special de
dicate alegerilor de la 
7 martie. In acest 
scop, casa regională a 
creației populare a 
trimis în toate raioa
nele recomandări de 
repertoriu cu conținut 
legat de alegeri și a

editat o culegere de 
scenete, monologări, 
cuplete, poezii intitu
late : „Votăm bună
starea". Brigăzile ar
tistice de agitație ale 
caselor de cultură 
din Babadag, Birțova 
ți Medgidia fac ulti
mele repetiții- Spec
tacolele pe care le 
pregătesc cdndac ia 
cintec fi certuri reali
zări care cu acut loc 
în talele regnuri â 
ani» patera poțndere. 
De asemenea, brigă
zile artistice de agita
ție de căminelor cul
turale din Mihail No-

u cunoșteam expre
sia. Bănuiam însă 
că ea trebuie să 
existe. Părea greu 
de crezut că, în 
vocabularul studen
țesc, ătît de pito
resc și de spiritual,

din anul I să se numească 
boci", în vreme ce bătrînii 
ultimul an să rămînă fără 

corespondent lexic care să le 
acterizeze situația de viitori 
olvenți. Bănuiam că termenul 
uie să existe și bănuiala mi-a 
confirmată. In institutele 

nice, studenții anului V, mai 
ct cei care au sfîrșit cursurile 
stui an și se află în pragul 
'melor examene sînt numiți 
gineri fără... 5 minute I" Re- 
roașteți că expresia e cuceri
re. Nu-i lipsită nici de poezie, 
i de haz, iar în ceea ce ne 
ește, mărturisim că ne-ar 

ce s-o vedem concretizată în- 
n titlu de roman despre viața

Cent <•Biblioteca
peg’.ona ă I

Proletari din toate țările, uniți-vă I

Muncitor

Joi 21 ianuarie 1965
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Insuflețitoaie angajamente luate de oamenii muncii
in întrecerea socialista pentru îndeplinirea

sarcinilor de plan pe anul 1965
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studenților. Ne-am gîndit însă 
să nu pierdem vremea pînă a- 
tunci...

Și iată-ne în mijlocul cîtorva 
din miile de viitori absolvenți ai 
institutelor tehnice, promoția a- 
nului 1965, deocamdată „ingineri 
fără... 5 minute" ! .

La institutul de petrol, gaze 
și geologie din București a 

zile ultimul 
clopoțel chemînd la 
pe studenții anului V. 
au examene, lucrări de di 
plomă, perioada de practică, dar 
cursurile s-au sfîrșit. „Inginerii 
fără... 5 minute" de aici au as
cultat emoționați cel din urmă 
clopoțel și s-au adunat, invitîn- 
du-și profesorii și colegii din alți 
ani de studii, la ceea ce, cu o 
încăpățînare explicabilă, nici pînă 
în ultima clipă n-au vrut să inti
tuleze „adunare de rămas bun". 
I-au zis „adunare" pur și simplu. 
Și poate că n-au greșit. S-au

strîns ca să mulțumească în pri
mul rînd partidului nostru pen
tru dragostea și grija cu care li 
s-a veghiat timp de cinci ani în- 
vățătura, pentru condițiile de 
stadiu și de viață, pe care, 
bunicii ori străbunicii, dar 
măcar părinții lor nu le-ar fi 
tut visa, s-au strins ca să vor- 
be^scă despre visurile lor din se
cunda cînd acul ceasornicului nu 
va mai arăta „fără 5“, ci va in
dica ora plină a ingineriei ; au 
simțit nevoia să se afle îm
preună pentru toate acestea și 
multe altele, dar nu pentru a-.și 
lua „rămas bun". De la cine să-și 
ia „rămas bun" ? De la viața de 
student ? Nu, viața de student, 
tot ce a însemnat ea mai roman
tic, mai trainic, mai înălțător, o 
vor lua cu ei mai departe. Tot 
ce-au învățat aici — și cum spu
nea unul dintre ei: „aici am în
vățat totul, am pătruns nu numai 
tainele profesiei, ci ne-am lăsat

mărire 
ătire* proceselor de 

U eitragă peste

Dctanai largă, pa sdwnburi și brigăzi, a sarcinilor de plan 
z--. acest o» a prlefuit harnicilor mineri de la Lupeni scoaterea 
la ireali a amor noi rezerve interne a căror punere în valoare se 
ca reflecta ta hnbmităfirea calității cărbunelui cocsificabil și 
crepenM productivității muncii. In cuvîntul lor, numeroși mineri 
au arătat ci earcmde sporite, mobilizatoare, din acest an sînt pe 
depbt realizabile, angnjmdu-se ca în întrecerea socialistă organi-

(Continuare în pag. a 11-a)

pătrunși de cele mai generoase 
adevăruri ale vieții noastre noi" 
— cor lua cu ei. Să-i spunem și 
noi deci acestei ultime adunări, 
pur și simplu, ^adunare"._

Așadar, a sunat cel din urmă 
clopoțel... Adunarea celor din a- 
nul V începe cu un gest simbo
lic. Fruntașii anului înminează 
celor din anul TV un tom volu
minos : „Cursul de geologia ză
cămintelor de petrol și gaze". 
Este cursul principal al profesiei 
lor. Cuvintele care însoțesc ges
tul sînt simple: „Și noi l-am pri
mit din miini bune. Vi-l predăm 
vouă, ca pe o ștafetă. Fiți con
vinși că nu veți regreta că l-ați 
primit din miinile noastre. Sîn- 
tem o promoție de studenți care 
n-am făcut nici o clipă de rușine 
prestigiul institutului nostru. Așa 
va fi și promoția voastră, numai 
așa pot fi toate promoțiile de ab
solvenți ai acestui institut".

Cuvintele „prestigiul institu
tului nostru" revin necontenit în

ducuțiL Și pe bună dreptate. 
Ard se pregătesc specialiști cu o 
înaltă calificare. Faima lui a tre
cui de mult hotarele tării noas
tre. Alături de colegii lor romîni, 
studutză aici tineri din peste 30 
de țâri; prin naționalitatea stu
denților institutului, sînt repre
zentate patru continente!

Este, ni se pare, suficient un 
singur exemplu ca dovadă grăi
toare a grijii existente aici pen
tru pregătirea cadrelor de spe- 
cialiști în domeniul geologiei, ex
ploatării, tehnologiei și chimi
zării petrolului și gazelor. Iată-l: 
grupa 241 a anului V, „foraj", 
a intrat imediat după adunarea 
pomenită la examenul cursului 
de „Extracția țițeiului". Grupa 
cuprinde 22 de studenți. Rezul
tatul la examen : 19 calificative 
de „foarte bine" (note între 8 și 
10), toți au trecut examenul. Și 
mai trebuie notat că o asemenea 
situație are loc în condițiile unei 
maxime exigențe. Printre profe-

sorii institutului se numără sa- 
vanți bine cunoscuți în lumea 
științifică, membri ai Academiei 
R.P.R., laureați ai Premiului de 
Stat pentru valoroase contribuții 
științifice și tehnice.

Conducerea institutului apre
ciază ca deosebit de bine pregă
tită promoția cate va absolvi 
anul acesta. „înregistrăm cu fie
care nouă promoție o curbă as
cendents?. Sint aprecieri care, să 
recunoaștem, nu fac nici cel mai 
mic ocol pentru a întîlni inimele 
actualilor „ingineri fără... 5 mi
nute". Numele lui Marius Albu, 
Virgil Grigore, Gheorghe Iones- 
cti, Aurelian Nedelcu și al atitor 
altora pe care vocabularul stu
dențesc îi include în această sa
vuroasă expresie generică, vor 
rămîne și in „cartea de aur" a 
institutului, atestînd efortul ma-

Uzina Republica: Imagine din hala pregătire-expediție 
Foto : AGERPRES

UZINA „REPUBLICA"

BUCUREȘTI

Peste plan - laminate de calitate

Încheind anul 1964 cu un rodnic bilanț în întrecerea so
cialistă, harnicii laminoriști de Za Uzina de țevi „Republica" din 
Capitală au dezbătut cu mult interes sarcinile de plan ce le revin 
în ultimul, an al șesenalului. Hotărîți să obțină noi succese în în
trecerea socialistă, muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei au a- 
nalizat posibilitățile existente menite să ducă la îmbunătățirea ca
lității laminatelor, la ridicarea indicilor de folosire a capacității 
de producție și a utilajelor, la gospodărirea judicioasă a metalului.

Folosind experiența acumulată în anii precedenți, colectivul 
Uzinei de țevi „Republica" și-a luat următoarele angajamente:

— Să depășească sarcinile anuale de plan cu :
— 4 OOO OOO lei la producția globală ;
— 5 OOO OOO lei la producția marfă ;
— 2 500 tone țevi finite, din care 200 tone țevi 

trase la rece;
— 1 la sută la productivitatea muncii ;
— 500 OOO lei economii la prețul de cost;
— 350 000 lei la beneficii;
— să sporească ponderea volumului de țevi de 

calitatea I de la 86 la sută, la 87 Ia sută ;
Din care pînă la 1 Mal:
— 1 300 OOO lei la producția globală ;
— 1 600 000 lei la producția marfă;
— 800 tone țevi finite ;
— 100 000 lei economii la prețul de cost;
— 100 000 Iei beneficii.
Majoritatea propunerilor făcute cu prilejul dezbaterii sarcinilor 

de producție pe anul 1965 au fost incluse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, creîndu-se astfel condițiile materiale pen
tru îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă pe acest an.

Printre cele mai importante măsuri tehnico-organizatorice cu
prinse în plan sînt: îmbunătățirea tehnologiei de fabricație la 
țevile cu diametrele de 83 și 93 mm, măsură care va duce la 
creșterea producției de țevi finite cu 600 tone; perfecționarea 
constructivă a căruciorului de extras domuri la laminorul de 3 
țoii, care va avea ca efect sporirea capacității de producție cu 200 
tone țevi finite; introducerea inhibitorilor la băile de decapare, 
care asigură protecția împotriva gazelor.

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni este hotărît să 
înfăptuiască și să îmbogățească, în continuare, planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, să-și mobilizeze toate forțele pentru reali
zarea și depășirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă.

TELEGRAMĂ
Tovarășului SANTIAGO CARRILLO, 

secretar general al C.C. al P.C. din Spania

Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a zilei de naștere, 
C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite dv., condu
cător de seamă al P.C. din Spania, calde și sincere felicitări.

Vă urăm, dragă tovarășe Santiago Carrillo, multi ani de 
viață, activitate rodnică și noi succese în lupta pe care o des
fășoară P.C. din Spania pentru înfăptuirea celor mai arză
toare aspirații ale oamenilor muncii spanioli de la orașe si 
sate, pentru pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMiN



41 de ani de la moartea lui V. I. Lenin

LEN IN-O MUL
...Era de ajuns să stai puțin de 

vorbă cu el pentru a-ți da sea
ma că din el emana o forță și 
o energie cu adevărat eferves
centă, de luptător pasionat, in
ventiv, plin de succes și cu o 
vastă erudiție. Minunatul, său bun 
simț natural era încadrat din 
toate părțile intr-un fel special, 
leninist, de un talent subtil și 
multilateral, de o excepțională 
„culme a înțelepciunii".

Se știe că maestrul Liszt l-a 
sfătuit pe Borodin să țină minte, 
în primul rînd, că oamenii care 
au realizat ceva de seamă nu 
s-au temut niciodată să fie ei în
șiși.

Și tocmai această strălucită 
și adevărată personalitate, care 
nu căuta niciodată să pară mai 
mult decît era, o simțeai ime
diat ce-l întîlnefli pe Vladimir 
Ilici, iar o cunoaștere mai apro
fundată nu făcea decît să contu
reze și mai mult această trăsă
tură a lui.

Fie că mergea la o ședință 
importantă a C. C., sau își 
propunea să ia cuvîntul în 
fața unei numeroase adunări 
de muncitori într-o mare secție 
de uzină (și aceste expuneri erau 
deosebit de emoționante pentru 
el), sau se pregătea să ia cuvîn
tul la Teatrul Mare, sau aștepta 
la el acasă, în micile și primitoa
rele lui camere de la Kremlin, 
pe cutare sau cutare vizitator — 
Vladimir Ilici era întotdeauna a- 
celăși, întotdeauna concentrat 
într-un fel aparte, întotdeauna 
înarmat într-un fel special îm
potriva a tot ce-i împiedică pe 
oameni să trăiască omenește, atît 
de simplu și de irezistibil prin 
clara putere de convingere care 
emana din tot ce spunea el.

Și oamenilor care-l așteptau 
le spunea numai ceea ce consi
dera el că este deosebit de im
portant, ceea ce corespundea 
principalului adevăr al vieții, le 
spunea deschis, fără să țină sea
ma că, poate mulți dintre cei ce-l 
ascultau nu se simțeau bine pri
vind acest adevăr drept în față.

...Nu poate fi dat un sfat 
mai bun oamenilor decît acela 
de a citi cît mai des operele lui 
Lenin, de a studia imensa bogă
ție pe care a lăsat-o el oameni
lor în operele sale, în exemplul 
vieții sale.

...Cît de plastic se exprima 
A. M. Gorki cînd scria:

„Avea un fel de magnetism 
care atrăgea spre el inimile și 
simpatiile oamenilor muncii". Și 
mai departe: „Rîsul lui era fer
mecător' — rîsul „din inimă" al 
omului care, deși vedea deopo
trivă de limpede stîr.găcia pros
tiei omenești și echilibristica a- 
bilă a minții, știa să guste din 
plin naivitatea copilărească a 
celor „simpli".

Un bătrîn pescar, Giocanni 
Spadaro, a spus despre el:

— Numai un om cinstit poate 
să rida astfel.

Îmi aduc aminte cum o dată 
eu și cu unul dintre comisarii 
poporului de atunci, cu care nu 
mă înțelegeam niciodată, am dat 
buzna în cabinetul lui Vladimir 
Ilici, care se afla alături de sala 
de ședințe a C.C.P. — de data 
aceea el transmisese altcuiva sar
cina de a prezida ședința — a-

Manifestări culturale 
în satele regiunii Crișana

Comisia regională 
Crișana pentru răs
pândirea cunoștințe
lor cultural-științifice 
organizează periodic 
acțiuni interesante 
de respîndire a cu
noștințelor științifice. 
Duminică, un grup 
de lectori ai acestei 
comisii s-au deplasat 
în satele regiunii 
Crișana. Dintre te
mele prezentate in 

cele 20 localități ale 
regiunii, amintim sim
pozionul, „Ce a adus 
nou in viața politi
că internă ți interna
țională, in știință, in 
medicină și alte do
menii de activitate, 
anul 1964 In a- 
celași timp, la Ca
sa raională de cultu
ră din Salonta a fost 
inițiat un ciclu pe

runeînd unul celuilalt un potop 
de învinuiri. Vladimir Ilici a în
cercat să asculte ce-i spuneam, 
dar am observat de îndată că o- 
brajii i se înroșesc, ochii încep 
să-i strălucească de veselie și în
cepe să rîdă cu obișnuitul său rîs 
sincer, pină la lacrimi, spunind :

— Ia uitați-vă la ei; își în
chipuie că ași putea înțelege 
ceva din acest torent de vorbe !...

Și noi, adversarii furioși, n-am 
avut altceva de făcut decît să ne 
asociem acestui rîs.

Intr-adevăr, era un om-mag- 
net 1

Dacă am spune că Vladimir 
Ilici căuta întotdeauna să se în
conjoare de oameni înzestrați cu 
mult talent și cu multă energie 
ar fi prea puțin. El era pur și 
simplu gata „să facă curte" unor 
astfel de oameni, se bucura de 
succesele lor, le ierta adesea 

multe din „slăbiciunile" lor, care, 
după cit se pare, nu puteau scă
pa ochiului său atent.

...Vladimir Ilici scria și citea 
extraordinar de repede, iar aceste 
îndeletniciri aveau specificul lor 
leninist, care ne era atît de drag.

Scrisul lui era citeț, frumos și 
„mărunt" și fără ștersături, li 
plăcea să sublinieze ceea ce i se 
părea deosebit de esențial (in 
special în bilețelele cu caracter 
particular): sublinia cu o linie, 
iar cîteodată chiar cu două... 
Ceea ce suna deseori ca o aver
tizare prietenească, dar catego
rică : vezi să nu greșești m acest 
punct !

Felul lui de a citi acea și rf 
un caracter aparte.- ochii vii, 
scinteietori urmăreau cu repezi
ciune paginile de carte sau de 
manuscris, ei erau intr-adevăr 
„atotvăzători": nu le scăpa ni
mic.

Dacă în prezența mea lua în 
mină o carte nouă, zimbeam 
fără să vreau... Știam din proprie 

tema „Să ne cunoaș
tem patria", inaugu
rat cu simpozionul 
,.Azi, în regiunea 
Crișana", iar la Ca
sa raională de cultu
ră din Șimleu, un 
ciclu asemănător a 
fost deschis cu sim
pozionul ..Monumen
te naturale și istori
ce din regiunea 
Crișana".

C BEJAN 

experiență că va fi vai și amar 
pentru orice șiretlic de gindire al 
autorului, pentru Orice tentativă 
servilă de conformism.

Chiar dacă era vorba de o 
carte a lui proprie, Ilici nu pre
geta să facă, cu creionul, scurte 
și necruțătoare adnotări.

Dacă sublinia și punea două 
semne de întrebare, puteți fi si
guri că autorul fusese prins cu 
ocaua mică, dacă nota pe mar
gine expresivul său „hm, hm!", 
însenina că aici era de ajuns să 
zgindărești puțin pentru ca au
torul să fie demascat...

Firea tumultuoasă a lui Vla
dimir Ilici se manifesta și în 
rapiditatea și armonia mișcări
lor lui, în privirea ironică, isco
ditoare a minunaților lui ochi, 
într-o anumită bună dispoziție, 
firească și obișnuită pentru în

treaga lui ființă, într-o anumită 
ascuțime de a percepe tot ce se 
întîmplă în jurul său...

O dată, în ultimii ani ai acti
vității lut, l-am întrebat:

— Vladimir Ilici, de ce n-ai 
încerca să te distrezi măcar cu 
puțină muzică bună ?

— Nu pot, Gleb Maksimilia- 
novici, mă impresionează prea 
puternic.

Și simțeai că omul acesta, care 
avea atîta putere asupra cela- 
din jurul său, are o putere și 
mc: mare asupra lui irisuri

Desigur, această „educație" 

Vladimir Ilici o datora atît în
râuririi exercitate asupra lui de 
familia sa excepțional de strins 
unită și de talentată, cît și călirii 
lui în luptă de-a lungul eveni
mentelor excepționale în a că
ror viitoare fusese aruncat de 
destinul revoluționar al patriei 
noastre ; în primul rînd însă și 
mai ales și-o datora lui însuși, 
disciplinei de fier impuse sieși 
prin voința ce-l caracteriza pe 
Vladimir Ilici încă din tinerețe 
și pe care el și-a păstrat-o pină 
la sfîrșitul zilelor sale. El avea 
dreptul să fie exigent față de 
alții, pentru că era extrem de 
exigent cu sine însuși.

Pe Vladimir Ilici îl puteai su
păra repede dacă făceai o carac
terizare vagă a unui om, spunind 
despre el că este, in general, un 
om „cumsecade". „Ce rost are 
aici „cumsecădenia ?" — obiecta 
el. Mai bine spuneți-mi care este 
linia lui de conduită politică...".

Vladimir Ilici a fost un tova
răș de partid în sensul cel mai 
bun al cuvîntului, și sub acest 
raport nu-și avea egal. Cit timp 
a trăit el, am simțit cu toții că 
ochiul lui atent de prieten ne 
urmărește necontenit; cu multă 
delicatețe era întotdeauna gata 
să sară numaidecît în ajutor, de 
îndată ce se convingea că tova
rășii se află într-o situație difi
cilă. Intr-un cerc de prieteni, 
Vladimir Ilici devenea imediat 
sufletul întregii societăți. In 
preajma lui se iscau discuțiile 
cele mai pasionante și rîsul cel 
mai vesel. El cunoștea foarte 
bine particularitățile fiecărui to
varăș și se pricepea minunat de 
bine să se apropie de oameni, 
finind seamă tocmai de aceste 
particularități. Un singur lucru 
nu putea suferi Vladimir Ilici, 
ca și Marx de altfel: ipocrizia, 
poza, frazeologia.

Lenin și-a pus întreaga ener
gie in slujba celei mai men re
voluții din lume. Cu puțin înainte 
de ultima criză, cere i-a fast fa
tală, după ce abia-și revenue 
de pe urma crizei precedente, 
mi-a spur o dată, cu un zimbet 
jenat: ,JDa, mi se pere ci mg 
împovăram cam mult-". Spunea 
acest lucru pe un ton întrebă
tor. Murind. el nu era încă sxgur 
daci contribuția hă, adsci m- 
su.fi sacrificiul vieți: hă, este su
ficient.

(Din ’TJintirile lai G M.
KRJUAN'OVSKD

„Noutăți" anunțate săienilot 
de aiișierul cinematografic 
al Căminului cultural din 
Smeeni, raionul Buzău, re

giunea Ploiești

Foto :AGERPRES

BAIA MARE

Expoziție 
de artă plastică

In scla ce festivități a Com
binatului chinuco-metalurgic 
din orașul Baia Mare s-a des
chis c expoziție ce artă plas
tică. Organizate din inițiativa 
Uniunii artiștilor plastic. din 
Ba-.a Mere în colaborare cu 
Muzeu! regional expoziția este 
un punct de atracție. Tineri 
și rirstnici își verifică cu acest 
prilej cunoștințele despre pic
tură. Opt dintre tinerii pictori 
băsmăreni, amintim pe Traian 
Hrișcă, Alexandru Sainelic, 
Mihai Oloș, Augustin Vesd și 
alții, care expu-i aici o parte 
din lucrările lor, dau vizitato
rilor lămuriri în legătură cu 
unele probleme din domeniul 
c-telor plastice. Gustul pentru 
frumos, dorința multora din
tre tupttori, diimiști, strun
gari și constructori din acea
stă ma-e unitate industrială 
de a pătrunde in conținutul 
tablourilor o confirmă și fap
tul ei pină acum această inte
resantă expoziție a fost vizi
tată de 1 500 de salariați.

Expoziții asemănătoare vor 
fi orgar.-^ate în viitorul apro- 
pdit la Exploatarea minieră 
Săsar. precum și în alte între
prinderi și instituții din oraș 
și regiune.

V. MOTNEAGU

c mp'ex comercici 
din Anina

Foto :AGFRPRES

PRODUCȚIILE MARI-
țin și de gospodărirea furajelor

Fără îndoială, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Totești, ra
ionul Hațeg, tovarășul Pavel 
Turcu. avea perfectă dreptate, 
spunind că buna gospodărire 
a furajelor începe odată cu a- 
sigurarea lor in cantități sufi
ciente pentru toată perioada 
de stabulație. încă din vară și 
oină toamna tirziu. in unitatea 
lor s-a acordat o deosebită a- 
tenție stringerii cu grijă a tu
turor rezervelor de nutrețuri. 
Este acțiunea la care tinerii au 
adus o contribuție apreciată 
mult de conducerea cooperati
vei agricole de producție. Nici 
un petec de fineață n-a ră
mas necosit, stringîndu-se 
chiar și miriștea de trifo- 
liene sau cea bogată în ier
buri. S-au depozitat pentru 
cele 600 de bovine cantitatea 
de 357 de tone de finețe dife
rite, 681 tone de grosiere, 100 
tone concentrate, 370 tone su
culente etc.

— Etapa următoare în gos
podărirea furajelor, spunea to
varășul Pavel Turcu, a con
stituit-o transportul și de
pozitarea lor. Transportul 
lor în apropierea ferme
lor de animale s-a efectuat 
imediat, înaintea începerii 
ploilor de toamnă, iar așeza
rea in șire și stoguri s-a fă
cut cu cea mai mare grijă 
pentru a se păstra bine pe 
timpul iernii.

O vizită în preajma grajdu
rilor. acolo unde se află depo
zitate fînurile și cocenii de 
porumb, este edificatoare. Pe. 
cărările ce duc de la grajduri 
la stogurile împrejmuite în a- 
propierea acestora, nu se ză
rește nici un fir de nutreț. în
grijitorii le transportă cu gri
jă la cîntar, iar de aici la ies
le. în urma lor se greblează. 
După consum, ieslele se cură
ță, iar resturile, atunci cînd 
există, se adună și se distri
buie din nou în tainul următor 
stropite cu sare sau în ames
tec cu alte furaje.

— Pentru a evita risipa, 
spunea ing. unității, Cvașa 
Visarion, am făcut mai în- 
tîi lotizarea animalelor pen
tru o furajare diferențiată. 
Iată rațiile zilnice stabiliie pe 
luna ianuarie pentru fiecare 
categorie de bovine în parte : 
vacile în lactație : 3 kg fîn, 7 
kg coceni, 1/2 kg tărîțe, 0,30 
kg cretă furajeră, și 5 kg sfe
clă furajeră (la rîndul lor, a- 
ceste cantități se administrea
ză diferențiat în funcție de 
producția medie a fiecărui lot); 
vacile gestante : 2 kg fîn, 7 kg 
coceni, 1/2 kg uruială de po
rumb ; cele reformate pentru 
îngrășat: 4 kg fîn, 6 kg coceni 

și 4 kg uruială ; cele sterpe și 
tineretul taurin : 2 kg fîn, 5 kg 
grosiere, 1/2 kg uruială. Aces
te rații se respectă întocmai. 
Nutrețurile însilozate le vom 
administra numai de la 1 fe
bruarie, cînd finul, și trifoiul 
devin prea uscate și se consu
mă mai greu.

Rațiile despre care ne-a vor
bit ing. agronom sînt afi
șate la loc vizibil la grajduri, 
în atenția fiecărui îngrijitor. 
Ei nu se pot abate de la ele, 
deoarece furajele au fost îm
părțite de la începutul perioa
dei de stabulație celor trei 
șefi de ferme. Aceștia le-au 
distribuit îngrijitorilor urmă
rind pe parcurs administrarea 
lor. De altfel, îngrijitori ca Ion 
Stănămirescu, Axente Băran și 
alții sînt prea buni gospodari 
pentru a nu depune ei înșiși 
tot interesul în furajarea știin
țifică și cu chibzuință a ani
malelor pe care le au în pri
mire. Din inițiativa comitetu
lui U.T.M., inginerul agronom 
al cooperativei și brigadierul 
zootehnic au fost invitați în 
adunările generale ale organi
zației U.T.M. și prin sugestiile 
lor au ajutat la stabilirea pre
cisă a contribuției pe care ti
nerii o pot aduce la dezvolta
rea bazei furajere a cooperati
vei, la strîngerea și păstrarea 
nutrețurilor. Cea mai mare 
parte din nutrețurile aflate 
acum în depozite au fost strîn- 
se de către tineri prin acțiu
nile organizate și coordonate de 
comitetul U.T.M. din unitate. 
Cu îngrijitorii se țin periodic, 
cînd se schimbă.,rațiile, in
structaje scurte, dîndu-li-se la 
timp îndrumările necesare. în 
cadrul cursurilor zootehnice, 
în care sînt cuprinși toți în
grijitorii, lecțiile referitoare la 
furajarea animalelor îmbracă 
de fiecare dată altă formă 
practică, din care învățămin
tele se trag și se aplică ime
diat.

★
...La cooperativa agricolă de 

producție clin Ruși situația se 
prezintă cu totul altfel. Fap
tul că și acum se mai găsesc 
coceni de porumb neadunați 
de pe cimp ne oferă o imagi
ne concludentă despre „aten
ția" care s-a acordat în această 
unitate stringerii unor canti
tăți suficiente de furaje pen
tru animale pe timpul iernii. 
Cocenii au fost așezați în șire 
în mod necorespunzător, ori 
depozitați înainte de a se zvîn- 
ta de apă și au început să se 
degradeze.

— li mai consumă vitele ? 
— l-am întrebat pe tovarășul 
Ion Cîmpeanu, șeful fermei.

— Ca pe otavă, a fost el de 
părere.

Cursuri pentri 

brigadieri 
legumicoli

DEVA. — (de la corespoi 
dentul nostru):

Multe cooperative agricol 
de producție din regiunea Hu 
nedoara cultivă pe suprafeț 
întinse legume și zarzavatur. 
Anul acesta, se prevede ex 
tinderea în continuare a aces 
tor culturi. Pentru a le ven 
în sprijin, Consiliul agricol re 
gional a organizat recent, 1 
Casa agronomului din Mintie 
raionul Ilia, un curs de pregă 
tire cu o durată de 5 zile, 1 
care au participat peste 80 d 
brigadieri legumicoli din re 
giune. Specialiști de la Sta 
țiunea experimentală din Gi 
oagiu și de la consiliile agri 
cole au susținut în faț 
cursanților un ciclu de expe 
riențe însoțite de demonstra 
ții practice, lucrări de labora 
tor și în sere, în legătură ci 
producerea legumelor forțat, 
și a celor timpurii.

Animalele care, de-altfe\ 
primesc rații incomplete, ni 
țin însă seama de părerea to 
varășului Ion Cîmpeanu. Co 
cenii degradați sînt numa 
parțial consumați, iar uni 
snopi rămîn în iesle așa cun 
au fost aduși.

Nici celelalte nutrețuri ni 
au o soartă mai bună. Stogu 
rile de fîn și trifoi sînt clă 
dite necorespunzător, iar îi 
jurul lor e numai nutreț a 
runcat, pe care rațele îl scor 
monesc toată ziua. De jur îm
prejur, clăile sînt ciuntite d< 
caii fermei, care de multe or 
sînt lăsați liberi să se ospăte 
ze după voie din aceste rezer 
ve, ca și cînd aceștia ar fi puș 
la îngrășat.

Munca la grajd este și et 
slab organizată. Trei grupe di 
vaci n-au îngrijitori, sînt „în 
grijite", pe rînd, de... tot sa 
tul. Alți îngrijitori sînt neco 
respunzători pentru aceasti 
meserie.

Au fost și aici întocmite ra 
ții de furajare, și afișate li 
grajd dar ele nu sînt res 
pectate. îngrijitorii admini 
strează hrana animalelor dupi 
ochi și nu după cîntar. Di 
altfel, dacă îngrijitorii si 
schimbă zilnic, e normal să s 
întîmple așa. Deci, nu intim 
plător la ferma de vaci dii 
comuna Ruși producția medii 
de lapte este cu mult ma 
mică decît la Totești.

Ce măsuri se impun aici ? li 
primul rînd completarea nu 
mărului de îngrijitori cu ce 
mai buni și pricepuți țăran 
cooperatori din sat. In aceasti 
privință, organizația U.T.M 
poate recomanda conduceri 
unității trei tineri pentru a 
ceasta muncă. Apoi este nevo 
ie să se ia neîntîrziat măsur 
pentru îmbunătățirea organi 
zării muncii la grajduri, pen 
tru întărirea disciplinei în rin 
dul îngrijitorilor, măsuri car 
să determine respectarea pro 
gramului de grajd și aplica 
rea unei furajări chibzuite 
după rațiile stabilite și nu l- 
voia întîmplării. Mai multi 
curățenie la grajduri și, fireș 
te, mai multă atenție în mî 
nuirea și păstrarea furajelo 
sînt, de asemenea, foarte ne 
cesare.

Numai astfel se vor pute 
crea condiții pentru ca cel 
257 taurine să fie bine întreți 
nute pe toată perioada ierni 
și astfel să se asigure produc 
ția de lapte și carne planifi 
cată.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteii tine 
retului" pentru regiunea Hu 

nedoara

Tinerii uzinei
își însușesc tehnica nouă

zina mecanică 
Sinaia execută 
produse cu un 
înalt grad de teh
nicitate. Este su
ficient să amin
tesc că aici se 

produc pompele de injecție 
pentru tractoare, pentru loco
motivele Diesel electrice, ini
mile care pun în mișcare aces
te mașini moderne.

Executarea unor produse cu 
o asemenea tehnicitate a im
pus și impune perfecționarea 
continuă a procesului de pro
ducție, promovarea celor mai 
noi și moderne metode și pro
cedee de lucru.

în uzina noastră există în 
această privință o preocupare 
sporită. Organizația U.T.M., 
sub îndrumarea comitetului 
de partid, și-a orientat și ea 
activitatea spre înarmarea ti
nerilor cu noutățile care apar 
în tehnică, spre generalizarea 
experienței înaintate în mun
că. Ce am făcut practic în a- 
cest scop ? Comitetul U.T.M., 
în colaborare cu sindicatul, a 
întreprins o seamă de acțiuni 
care i-au ajutat pe tineri să-și 
însușească tehnica nouă.

Comitetul U.T.M., cu spri
jinul cabinetului tehnic, a 
luat inițiativa de a prezenta 
tinerilor, în fiecare lună, un 

referat tehnic. Despre ce este 
vorba ? în interval de o lună 
de zile, în fiecare secție apar 
probleme noi : fie că este vor
ba de introducerea unei ma
șini noi, a unei tehnologii noi, 
fie că este vorba de apariția 
unei metode avansate de mun
că. Noi ne-am gîndit că pre
zentarea acestor noutăți, sub 
forma unui referat tehnic, 
constituie un ajutor pentru 
munca tinerilor. Aș vrea să 
dau un exemplu. în secția

(Preocuparea organizației U. T. M. de la 
Uzina mecanică-Sinaia pentru generalizarea 

experienței înaintate)

prelucrări mecanice fine s-a 
ivit la un moment dat ne
cesitatea introduceri; unor 
paste abrazive not Referatul 
tehnic ținut în luna respecti
vă a abordat chiar această 
problemă. Inginerul care a 
prezentat materialul a expli
cat tinerilor care sînt noile 
paste abrazive, ce proprietăți 
și caracteristici au ele. După 
prezentarea referatului, tinerii 
pun întrebări, cer explicații și 
lămuriri la anumite proble
me. în cazul de față, tinerii 

s-au interesat la care repere 
pot fi folosite noile materiale 
și au cerut să se facă de
monstrații practice.

$i în secția automate, și la 
turnătorie referatele tehnice 
au tratat probleme practice de 
actualitate. De pildă, în secția 
automate li s-a vorbit tineri
lor despre posibilitățile extin
derii numărului de repere pe 
strungurile automate. Refera
tul a fost prezentat de ingi
nerul Ștefan Teodorescu, teh

nologul secției. In urma aces
tei acțiuni, a documentației 
întocmite de tehnolog, s-a ex
tins prelucrarea pe strungu
rile automate a încă 34 de re
pere. Rezultatul ? Productivi
tatea muncii a crescut in mod 
simțitor (s-au economisit cir
ca 20 000 de ore), iar calitatea 
Pieselor prelucrate pe mașini
le automate este indiscutabil 
mai bună.

O altă acțiune inițiată de 
comitetul U.T.M, cu sprijinul 
conducerii uzinei, este cunoaș

terea mașinilor noi, a metode
lor de lucru la acestea. Ac
țiunea aceasta s-a născut din 
necesități practice. Așa cum 
spuneam la început, uzina 
noastră execută produse cu 
un înalt grad de tehnicitate. 
Acest fapt a făcut ca uzina 
să fie mereu înzestrată cu 
mașini noi, moderne, de înaltă 
precizie. De pildă, secția auto
mate a fost înzestrată cu 
mașini speciale de rectifi
cat. Metoda de lucru la 
noile mașini era complet no
uă. La primele mașini au fost 
repartizați să lucreze trei ti
neri : Nicolae Bucur, Virgil 
Tănase și Stanciu Fieraru. 
Specialistul care a participat la 
punerea în funcțiune a mași
nilor i-a învățat pe acești ti
neri să mînuiască noile utila
je. După plecarea specialistu
lui, organizația U.T.M. din 
secție, împreună cu maiștrii, 
a inițiat mai multe de
monstrații practice. Cei trei 
tineri au devenit instruc
tori pentru ceilalți muncitori 
repartizați să lucreze la ma
șinile noi. Ion Marin, Călin 
Costache, Ștefan Secăreanu, 
Ion Dumitrache și alți tineri 
au învățat într-un timp foar
te scurt să mînuiască bine no

ile mașini. Acest fapt a creat 
posibilitatea ca în cîteva luni 
să fie manipulate două ma
șini de către un singur om. 
Productivitatea muncii, la a- 
ceste mașini, s-a dublat. A- 
ceastă metodă o vom extinde 
și la mașinile care s-au mon
tat recent în noua hală a 
uzinei.

De mult interes se bucură 
în rîndul tinerilor și „tribuna 
experienței înaintate" organi
zată trimestrial de comisia in
ginerilor și tehnicienilor. E- 
lementul principal îl constitu
ie faptul că „tribuna* se or
ganizează pe secții și servicii. 
Se stabilește din timp tema 
„tribunei" și cei care vor lua 
cuvîntul în cadrul ei. De obi
cei, la „tribună" vorbesc un 
inginer, un maistru și un 
muncitor. Intr-o „tribună a 
sculerului" s-au dezbătut ur
mătoarele probleme : „Tendin
țe noi în construcția SDV- 
urilor", „Gradul de echipare 
cu SD.V.-uri în uzina noas
tră*, „Folosirea rațională a 
sculelor în exploatare". în 
alta— „tribuna metalurgului" 
— s-a discutat despre meto
dele noi aplicate în turnăto
ria de precizie. Organizația 
U.T.M. se preocupă ca la a- 
ceste acțiuni care generalizea
ză experiența înaintată pe 
meserii, să ia parte toți tinerii. 
Și nu numai atît. Ne îngrijim 
ca ei să aplice în practică me
todele noi generalizate cu a- 
ceastă ocazie.

în luna decembrie, în toa
te organizațiile de bază U.T.M. 
din secții, s-a analizat con
tribuția tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul 
trecut. Una din concluziile 
care s-au desprins din aceste

analize a fost aceea că rezul
tatele obținute (uzina a înde
plinit planul anual cu 11 zile 
înainte de termen) se datoresc 
folosirii intensive a tehnicii 
noi, aplicării pe scară largă a 
metodelor înaintate de mun
că. Avînd în vedere acest lu
cru, comitetul U.T.M. și-a pro
pus ca în acest an să inițieze 
mai multe acțiuni pentru în
sușirea de către tineri a teh
nicii noi, pentru generalizarea 
experienței înaintate. S-au și 
conturat cîteva direcții prin
cipale : organizarea unor
schimburi de experiență între 
tinerii din sectoarele de pre
lucrare mecanică și cei de la 
montaj, prezentarea de către 
cadrele tehnice a performan
telor produselor noastre în 
comparație cu cele realizate 
în alte țări, prezentarea mași- 
nilor-agregate care se vor mon
ta la noile linii tehnologice 
etc. în același timp, vom con
tinua — dat fiind faptul că 
au dat rezultate — acțiunile 
inițiate anul trecut.

Sarcinile uzinei noastre pe 
acest an prezintă o creștere 
de 19 la sută față de cele din 
1964. îndeplinirea lor impune 
în continuare eforturi pentru 
perfecționarea procesului de 
producție, pentru promovarea 
tehnicii noi. Comitetul U.T.M., 
pe baza experienței acumulate 
pînă acum, va sprijini aceste 
eforturi prin desfășurarea u- 
nei munci susținute pentru 
generalizarea experienței îna
intate, pentru înarmarea tu
turor tinerilor cu tot ce apare 
nou în tehnică.

Ing. DANIEL SĂPOIU 
membru în comitetul U.T.M. 
al Uzinei mecanice Sinaia

Prin aplicarea metodelor avansate — 

mai mult cărbune pe post
(Urmare din pag. I)

zată pe baza Directivelor C.C. al P.M.R. să obțină depășiri atît în 
ceea ce privește calitatea cît și sporul de producție.

Pe baza angajamentelor luate de brigăzi și schimburi s-a însu
mat angajamentul întregului colectiv al exploatării, care prevede:

— reducerea cu 0,2 la sută a cenușei din cărbu
nele brut față de procentul admis de norma 
internă ;

— creșterea productivității muncii pe post cu 
1,275 tone în Ioc de 1,270 tone planificat;

— extragerea a 20 OOO tone cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului anual;

— 500 OOO lei economii la prețul de cost.
Din care pînă Ia 1 Mai :

— 6 000 tone cărbune cocsificabil ;
— 200 000 lei economii la prețul de cost.

Conducerea tehnico-administrativă, sub îndrumarea organiza
ției de partid și cu sprijinul comitetului sindicatului, a și început 
aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice care să asigure înde
plinirea angajamentelor. Printre măsurile prevăzute sînt: extinde
rea susținerii metalice în abatajele frontale; creșterea indicelui de 
mecanizare la operațiile de încărcare; organizarea de cursuri 
pentru ridicarea calificării.Pontoane - dormitor
Pe lingă reparațiile la na

ve, diverse construcții meta
lice și alte lucrări, la Șantie
rul naval din Constanța 
se execută și diferite am
barcațiuni. Printre acestea, 
de o mare importanță sînt 
pontoanele-dormitor, care a- 
sigură condiții optime de ca
zare muncitorilor ce lucrează 
la recoltarea stufului din 
Delta Dunării. Cele prevăzute 
a se construi anul acesta pre
zintă noi îmbunătățiri con

structive și de confort față d> 
cele realizate în anii trecuți 
au o capacitate mai mare 
sînt prevăzute cu instalație e 
lecțrică și încălzire centrală 
sală de mese, bucătărie etc.

Primul din cele 5 pontoane 
dormitor de acest fel, ce si 
vor construi în acest an, a ș 
fost terminat, urmînd ca îi 
luna următoare alte două si 
fie date în folosința munci 
torilor stuficoli din Deltă.

(Agerpres)
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Crescut
la școala

9uzinei
Despre ținând maistru Tuddr Bălâtică, de 

curînd desemr.at drept cand-.dat pentru ale
gerile de deputafi in Marea Adunare Na
țională în circumscripția ..Progresul", ne-au 
vorbit cîțiva dintre tovarășii săi de munca.

— 11 cunosc de 15 ani, de cind a venit în 
uzină și a intrat la școala profesională, ne-a 
spus șeful de echipă Iosif Die. S-ar putea 
spune că a crescu: aici in urină, lingă noi. 
Era unul din cei mai sirguincioși elevi, disci
plinat, cu o mare pasiune pentru meseria lut 
După absolvirea școlii, o vreme a lucrat ca 
strungar în sectorul nostru. Apoi uzina la tri
mis la școala de maiștri. Și, după absolvire, 
s-a întors tot în uzină. în scurtă vreme a de
venit maistru principal. El conduce astăzi 
sectorul cel mai greu: laminate neferoase. E 
o muncă de mare răspundere, dar toți sintem 
convinși că sectorul laminate a fost dat pe 
mîini bune.

...De 15 ani, tinărul maistru lucrează în ace
lași loc de muncă. Firește, toți muncitorii 
uzinei îl cunosc bine. .Maistrul principal, Va- 
sile Pilea, om în vîrstă, care muncește de pes
te 30 de ani în Uzina „Laromet", ne spune:

— Secția condusă de maistrul Tudor Bâlă- 
tică este fruntașă pe uzină: anul trecut și-o 
îndeplinit planul în proporție de 102,5 la sută, 
realizind și însemnate economii. Pe băiatul a- 
cesta îl cunosc ca pe copilul meu. Deși ti nar
are abia 30 de ani — prin calitățile lui și-a 
ciștigat stima întregului colectiv de muncă 
din sector, în care sînt peste 250 de muncitori, 
unii vîrstnici ea mine. Toți îl respectă pentru 
că e un om cu o mare dragoste față de mun
că si învățătură, un bun organizator al pro
ducției.

Iată părerea
Cioată:

— Lucrez de 3 
care am învățat
meserie este maistrul Bălătică. A organizat 
cursuri de calificare pe o durată de 6 luni, 
la care am participat și eu alături de alți zeci

fim

tînărului trasator Mihai

ani în uzină. Omul de ’< 
cele mai multe lucruri in

VASILF CABUIXA

Sosirea unei deleqații 
a R. D. ‘Germane

INOVATORUL Despre el. vorbesc

Ieșenii sint minclri

S3 fl

faptele

orașul

rre

C. SLAVIC

AGRONOMUL
NOSTRU

trtrv?

<£ .V

Miercuri la amiază, a sosit 
in Capitală o delegație a RD. 
Germane, condusă de dr. E- 
rich Apel, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, președintele Comi
siei de Stat a Planificării. Ea 
va purta discuții privind co
laborarea economică dintre 
cele două țări, pe perioada 
1966—1970.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii deiegației au fost în- 

Gas-

ton Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al 
C.S.P., funcționari superiori, 
precum 
sărcinat 
al R.D.

Și
‘.cinați de Gheorghe

rești, 
det

și Siegfried Bock, în- 
cu afaceri ad-interim 
Germane la Bucu- 
membri ai ambasa-

♦ ★

to- 
Ma-

rreuri d-ipă-amiază. 
ui Gheorghe Gaston 
i petosit pe dr. Erich A- 
-.sout ne Walter Falbrit- 
; Gentries- Wyschowsky. 
re$edLF.U ai Comisiei de 
a PLanzfidru dir. R. D. 
iară, șz a avut discuții in 
zri cu unele probleme 
vaterare ecunamicd «un

P. Romînă și R. D. Gertre R. 
mană.

La întrevedere a asistat 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te al C.S.P., precum și Sieg
fried Bock, însărcinat cu afa
ceri ad-interun al R. D. Ger
mane la București.

(Agerpres)

1 întilneșli in uzine
le, în fabricile, pe 
șantierele noastre 
pe muncitorol-cer- 

’ cetător, cu o mare 
pasiune pentru teh

nică, pentru tot ceea 
ce e nou. Promovând noul pe 
care-l descoperă sau pe care-l 
creează, el aduce o contribuție 
deosebită în lASepBnirel sarci
nilor la un nivel tot mai înalt

Un asemenea muncitor este și 
tovarășul Ion Adam, lăcătuș la 
Uzina de vagoane Arad de nu
mele căruia sint legate zeci de 
inovații aplicate în întreaga 
uzină.

Prin calitățile sale de munci
tor evidențiat lună de lună, în J 
întrecerea socialistă, prin grija 
și căldura cu care împărtășește 
din bogata sa experiență tovară
șilor de muncă, prin spiritul său 
gospodăresc, lăcătușul Ion Adam 
și-a atras stima nu numai a co- j 
lectivului uzinei, ci și a multor 
cetățeni din oraș. Luind cuvintul i 
în adunarea în care lăcătnfai loa 
Adam a fost prep-zs candidat al 
circumscripție: electorale nr. 5 
Arad pentru alegerile de oepataț. 
în Marea Adunare Naponaîă nu
meroși alegători s-au referit toc- ' 
mai la aceste calități. Tov. Vasde 
Abruda, directorul tehnic al Uzi
nei de vagoane, a arătat că sus
ține candidatura tov. Ion Adam 
pentru că este unul dmtre acei 
oameni care privesc interesele co
lectivului de muncă ca pe pro
priile lor interese, că toate sar
cinile ce i s-au încredințat pe li- ' 
nie de producție sau în activita
tea obștească le-a îndeplinit d_n 
toată inima. Dindu-și asentimen
tul pentru propunerea făcută, nu
meroși vorbitori printre care Ma
ria Stoenescu, de la Fabrica „Tri
coul roșu", Iosif Rotârescu de la 
Uzina de strunguri, Matei Gyure 
de la întreprinderea „7 Noiem
brie", Gheorghe Benețiu de la 
Fabrica de mobilă au înfățișat în 
cuvîntul lor un bogat tablou al 
realizărilor pe care le întîlnești la 
tot pasul și în orașul și circum
scripția lor.

Uzina de vagoane și Uzina de 
strunguri care se află în această 
circumscripție s-au dezvoltat și 
modernizat dînd vagoane și 
strunguri la un înalt nivel teh
nic. Uzina textilă „30 Decem
brie" trăiește azi adevărata ei ti-, 
nerețe; datorită dotării cu utilaje 
de mare productivitate producția 
filaturii de bumbac, de exemplu, 
a sporit față de 1958 cu 200 la 
sută. Dar înnoirile sînt prezente 
pretutindeni. în ultima vreme nu
mai în această parte a orașului au 
apărut blocuri noi de locuințe în- 
sumînd 180 de apartamente, s-a 
construit o școală nouă și s-au 
extins cele existente, au fost date 
în folosință 17 unități comerciale 
și au fost modernizate numeroase 
străzi.

— Cu toții știm că fiecare 
succes care încununează munoa 
noastră, a spus în adunare mun
citorul Iosif Rotărescu, fiecare 
realizare de binefacerile căreia ne 
bucurăm se datorează înfăptuirii 
cu consecvență a politicii parti
dului, conducerii sale înțelepte. 
Vom da votul nostru din toată 
inima candidaților Frontului De
mocrației Populare pentru că 
Programul său reprezintă cuvîn
tul partidului. în acest cuvînt a- 
vem o încredere deplină pentru 
că întotdeauna el devine faptă.

Asii sorvalL«=:-_L l. «u brszi- 
tușat și ta Soreav» eaer^a 
creatoare a mase.:: care aua- 
ugâ coi frumuseTi acestei re
giuni din nordul Mouăanei- 
Datorită valnriSeâru super.- 
oare a resurselor sale natu
rale, regiunea Suceava ocupă 
azi un loc ir.srngțat in ansa=- 

iJblul economiei nati.Tr-.ale Ea 
a produs in anul 19K3 aproa
pe 19 la sută din produma de 
celuloză sx hirtoe a țfet_ 29 
la sută din producția de che- 
restea rășznoase. sai rr_t de 
12 la suit ta pmtarxa oe 
zahăr a țării.

Un exemplu gratter al gri
jii partidului pentru dez-. c-îta
rea armoctoasă a tuturor re- 

1 grjcilor țărti D eocsttuâe vo
lumul mereu sport! de iurest- 
țzi pe care statul Q alocă an 
de an regi un;: Suceava. Ca 
urmare, in ami paterii popu
lare au fost date in funcțiu
ne 28 întreprinderi industriale 
noi. printre care întreprinde
rea șecpnică. Combinata^ «de • 
ce'.ulcA și hirtie și Comp’e- 

. xul pentru industrializarea 
lemnului de Ia Suceava. Fa- 

. brica de mobilă de la Rădăuți, 
Fabrica de zahăr Bucecea, U- 
zinele textile „Moldova" din 
Botoșani etc. Au fost reutiia- 
te și dotate cu tehnică moder
nă toate Întreprinderile exis
tente.

Transformarea socialistă a 
agriculturii, mecanizarea pe 
scară largă a producției agri- 

i cole, utilizarea rațională a te- 
j renurilor au dus la creșterea 
de la an la an a producției 

I agricole vegetale și animale.

-SOT

ca. 6e exea

revistă tabloul realizărilor din 
..r;_Tj:r.p’.;â Ier. participan- 
tii la adunare și-au exprimat 
recunoștința față de partid, 
făuritorul vieții noi din patria 
noastră.

— înnoirile se văd la tot 
pasul — spunea în cuvin tul 
său tovarășul Constantin Ba- 
hrin. în fiecare sat aparținind 
circumscripției regionale nr. 10 
există o școală nouă, cămine 
culturale. Sînt pe deplin în
credințat că în viitorii ani co
muna noastră va deveni și 
mai frumoasă.

Aiți vorbitori au subliniat 
faptele și calt^țiie candida- 
tului propus. „Tovarășul Ado- 
chiței. spunea Gheorghe Ignat, 
președintele cooperativei agri
cole de producție Coțușca, este 
unul dintre cetățenii circum
scripției care a dăruit multe 
cunoștințe prețioase tovarăși
lor săi, el însuși a dat dova
dă de o pilduitoare voință de 
a muncii și învăța continuu, 
încă din anii mai grei ai în
ceputurilor, cind gospodăria 
de stat Coțușca era abia 
organizare, el și-a pus zi 
zi. clipă de clipă, întreaga 
energie în slujba întăririi 
dezvoltării gospodăriei, 
meritul tovarășului Adochiței 
că a crescut numeroși îngriji
tori de animale, pasionați de 
meseria lor, mulți dintre ei 
devenind maiștri. Experiența 
bună a gospodăriei de stat în 
creșterea animalelor a fost ex
tinsă și la cooperativa agrico
lă din comună. De multe ori 
tovarășul Adochiței a venit în 
mijlocul îngrijitorilor de ani
male de la noi, dîndu-le sfa
turi pe care noi toți le prețu
im mult

în încheierea adunării, tova
rășul Adochiței Constantin a 
mulțumit pentru încrederea 
acordată, angajîndu-se să-și 
dăruiască și pe viitor întreaga 
sa putere de muncă pentru 
îndeplinirea tuturor sarcinilor 
puse de partid în fața agri
culturii socialiste, pentru în
florirea continuă a satelor 
noastre.

Ceoperetăca agri 
U de ;
Sinteea da Mvr 
obțin st «aaă 
reraire beate U aa«-
jontatea caharJcr 
ce toate ei con- 
dițide cianerice e — 
fost favorable. Ast
fel, pe O suprafa
ță de 500 hectare s-an 
recoltat in medte 
1 S73 kg. grm la hec
tar, iar producția me
die de porumb « fost 
de aproape 2500 kg 
la hectar. Veniturile 
bănești realizate de 
cooperatori au depășit 
4 milioane lei. Aces
te succese sint rezul
tatul aplicării reguli
lor agrotehnicii înain
tate și a ajutorului 
primit din partea sta
tului prin mașinile 
modeme de lucrare a 
pămintului, prin me
canizatori bine pregă
tiți. In pas cu dez
voltarea ji întărirea 
cooperativei se schim-

trecsa *-< cosutn^ o 
eoui școală de 8 «ni, 
cea atfaJ C,hie«ri, 
w dst ia foioeieM

«WtarM. dintre
partxtpenții la edma- 
rea ta case irtgnterul 
«gmaoet Mb Ko- 
cs*s a fort proșm-s 
candidei pattru ale
gerile de deputeți in 
Sfatul popular al ora
șului Tg. Mureș, vor
bind despre realizări
le din circumscripția 
lor, au sublimat că 
ele se datoresc gri
jii cu care parti
dul face să înflo
rească, prin politica 
sa, fiecare colțișor al 
patriei. In cuvinte cal
de ei și-au exprimat 
recunoștința pe care 
o poartă Partidului 
Muncitoresc Romîn 
pentru viața nouă yi 
frumoasă pe care o 
trăiesc.

Vorbind despre ca
litățile candidatului 
lor, partidpanții la a- 
dunare au subliniat 
dragostea lui de mun
ci, pasiunea cu care 
ii ahai pe țăranii coo
peratori să-și insu- 
șecscă și să aplice re- 
guide științei agro
zootehnice.

— In cei 6 ani, de 
cind lucrează ca ingi
ner agronom în coo
perativa de producție 
din Sîntana de Mureș 
— a spus Ion C. Cîm- 
pean — tovarășul Ko- 
csis Bela a desfășurat 
și o rodnică activitate 
pe tărim obștesc.

Adunarea s-a înche
iat cu hotărirea parti- 
cipanților ca și în vii
tor să muncească cu 
aceeași rivnă pentru 
traducerea in viață a 
sarcinilor trasate de 
partid.

ȘT. NECANIȚCHI

Teatrul Regional București a prezentat miercuri seara în premieră 
comedia lui Mollăre „Școala nevestelor". Din distribute iac parte 
Dimitrie Dunea, Victoria Dinu, Doru Atanasiu, Gh. Marinescu, Ion 
Molin, Eugen Petrescu, Jor) Valeu, George Costin, Niki Rădulescu, 
Aurel Tunsoiu, Șteiania Georgescu. Regia spectacolului este semnată 
de Ion Simionescu, scenografia aparține arh. Vladimir Popov, iar 
muzica este compusă de Ștefan Mangoianu. in iotografie : o scenă 

din piesă

INFORMAȚII

ILIE BRINDESCU

(Urmare din pag. I)

în 
de 
sa 
Și 

Este

culturale noi, cu aspecte din 
activitatea rodnică, însufleți- 
toare a oamenilor muncii de 
cele mai diferite profesiuni.

— Activitatea la „Casa ale
gătorului" — ne spune ingi
nerul Petre Budulan, respon
sabilul colectivului — se des
fășoară după un program 
zilnic și este organizată și în
drumată de un colectiv format 
din 15 tovarăși pe toată durata 
campaniei electorale. Progra
mul pentru zilele următoare 
prevede acțiuni de populari
zare a legii electorale, vizionări, 
la televizor, audiții colective 
la radio, întîlniri cu oameni 
de știință și cultură, cu scrii
tori și pictori, cu activiști de

partid și de stat. Fiecare,acți^ 
uhe este încheiată cu_ fin pro
gram muzical susținut de for
mația de muzică ușoară și 
populară a ministerului nos
tru, Alegătorii din circum
scripția noastră vor avea pri
lejul să asiste la programe 
culturale interesante la care 
iși vor da concursul formații 
artistice din Capitală.

Discuțiile care au loc despre 
profundul democratism al o- 
rînduirii noastre, realizările și 
perspectivele de dezvoltare a 
întregii economii naționale, 
sub conducerea partidului no
stru, manifestările cu caracter 
cultural-artistic, fac ca zilnic 
la „Casa alegătorului" din Ca
lea Victoriei numărul cetățe
nilor să fie tot mai mare.

în cadrul schimburilor cultu
rale dintre R. P. Romînă și 
Olanda, miercuri la amiază a 
avut loc în Capitală, vernisajul 
expoziției „Sistematizarea și ar
hitectura din Olanda".

Aia participat Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, Ladislau Adler, 
vicepreședinte al C.S.C.A.S., ar
tistul poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor pla
stici, membri ai conducerii Uni
unii arhitecților, conducători ai 
unor instituții culturale și știin
țifice din capitală, profesori de 
specialitate din învățămîntul su
perior.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic acre
ditați în ft P. Romînă.

Au ținut scurte cuvîntări Ti- 
beriu Niga, membru în Biroul 
Uniunii arhitecților din R. P. 
Romînă, Joost B. Haverkorn Van 
Rijsewijk, ministrul Olandei îu

R. P. Romînă și ing. Willem 
Dam, reprezentant al Ministeru
lui spațiului locativ și al con
strucțiilor din Olanda.

Asistența a vizitat apoi expo- 
■zițiajr «are ‘cuprinde numeroase 
reproduceri fotografice Și ma
chete ale celor mai reușite con
strucții industriale, agricole și so- 
cial-culturale, realizate în Olanda 
în ultimii 20 de ani.

Expoziția este deschisă în sala 
din Bd. magheru nr. 32—35.

★
O formație de muzică ușoară, 

condusă de Horia Moculescu, a 
plecat miercuri dimineața intr-un 
turneu în R.P. Bulgaria. Avind ca 
soliști 'pe Constantin Drăghici si 
Ilinca Cerbacev, formația va da, 
între 20 ianuarie și 20 februarie, 
o serie de concerte In mai mult» 
localități, printre care Sofia, Plov
div, Pleven, Varna, Russe, Stara 
Zagord, Gabrovo.

(Agerpres)

Medicamente noi

A. CĂRUNTU

(Urmare din pag. I)

CINEMATOGRAFE

dragostea și pasiunea cu 
s-au dedicat anilor de stu-

JOI 21 IANUARIE 1965
Orele 19,00 — Jurnalul televi

ziunii. 19,10 — Pentru copii: A- 
venturile echipajului Val-Vlrtej t 
„Săgeata irokeză“. 19,50 — Repor
tajul filmat „Drumuri". 20,00 
Filmul artistic „Gangsteri și 
lantropi** 21,30 — Seară de 
manțe. în încheiere t Buletin 
știri, buletin meteorologic.

Ingineri fără... 5 minute"

xim, 
care 
dii, profesiei viitoare.

.„Ultimul clopoțel a sunat 
pentru studenții anului V și la 
Institutul politehnic din Bucu
rești. Viitorii absolvenți, sau cum 
t;i spun ei: „aproape absol
venți" depășesc, ca număr, 800, 
anul acesta și cor trece de 2 000 
la promoțiile imediat următoare. 
Devine, dacă nu chiar obligato
rie, oricum, greu de refuzat com
parația cu numărul de locuitori 
ai unui întreg cartier, mai ales 
ci nd afli că toți studenții aces
tui institut pot alcătui populația 
unui orășel (depășesc 11.000 de 
tineri), iar numărul reprezentind 
membrii corpului didactic se 
scrie tot cu patru cifre— Cu toții 
au auzit ultimul clopoțel, dar la 
sunetul lui 800 de inimi au bătut 
mai puternic. Explicabil. Pentru 
acești 800 de studenți, acul cea
sului indica o clipă memorabilă: 
cea care ii anunța că mai au—5 
minute pină cind lua sfirșit stu
denția lor.

Nici aici, așa cum de altfel ne 
așteptam, nu-i agreată ideea de 
„rămas bun". Motivele sint ace
leași. Numai in ântecele desuete 
de muzică ușoară auzi pe cile 
unul care iși ia rămas bun de la 
dragoste. De o dragoste stator
nică nu te poți despărți; ea te 
întovărășește pretutindeni; o 
vei descoperi în tine, în tot ce ai 
mai bun și mai frumos, totdea
una. Firește, evenimentul termi-

nării ultimului curs al studenției 
trebuie sărbătorit. Și cei 800 de 
„aproape absolvenți" au dat săr
bătorii ce-i al ei. Și, în primul 
rind, amintirile celor cinci ani de 
studii. De la primul clopoțel, 
pină la ultimul. Știți cum încep 
amintirile... Ca și poveștile care-l 
repetă pe „a fost o dată", amin
tirile debutează și ele, reluînd 
același refren: „Nu voi uita..." 
O, și atît de multe nu vor uita, 
nu vor putea uita, cei 800 I

Țigleanu Ion, de pildă, din 
anul V al Facultății de Transpor
turi, iși amintește că înainte de 
a fi fost student, fusese șofer. 
Mai mult: că este primul din 
familia sa care urmează o școală 
superioară! In curînd va fi in
giner specialist în organizarea și 
exploatarea transporturilor rutie
re. Se întreabă: „Voi fi oare un 
inigner tot atît de bun pe cit, cu 
ani în urmă, am fost șofer ?“ Nu 
se pripește să-și dea un răspuns, 
sau mai exact, și-l dă pe ocolite: 
—Am făcut totul, am muncit, s-a 
mai intimplct din cind in cind 
să primesc și cite o notă de 9. 
însă in general, am luat 10— Dar 
și părinții mei au fort oameni 
harnici. Numai că pe atunci doar 
cu hărnicia nu răzbeai în ciafă. 
.Astăzi viața i{: cere să fii harnic, 
centru că ea iți dă însutit". A 
făcut și un calcul al cheltuidilo- 
materiale care cu costat statul 
rentu ca el si sfirțeaseă studiile, 
în medie, pe an, 11.000 de lei. 
La această sumă se ridică chel
tuielile materiale ale statului, in
tr-un singur an și pentru un »in-

gar student la politehnică. Dar 
dragostea, grija cu care a fost 
înconjurat în anii studenției nu 
pot fi calculate. Ultimul clopoțel 
îi amintește că s-a numărat prin
tre cei peste 60 la sută dintre 
studenții institutului care sint 
bursieri, printre cei aproape 
5.000 de studenți de aici care 
locuiesc în cămine și iau masa la 
cantină, printre miile de excursio
niști pe drumurile patriei, printre 
miile de studenți care practică 
una sau mai multe discipline 
sportive, au la îndemînă o biblio
tecă bogată, posibilitatea efectu
ării practicii în importante uni
tăți ale economiei naționale ți, 
mai presus de ori ce, că s-a nu
mărat printre studenții unui in
stitut unde nivelul înalt al cursu
rilor, capacitatea cadrelor didac
tice, l-a transformat într-o insti
tuție prestigioasă.

Amintirile lui Ion Țigleanu 
sînt ale tuturo' celor 800, deopo
trivă. Viitorii ingineri mecanici, 
metalurgiști, electroniști, spe
cialiști în automatică și chimie 
industrială iși încep cuvintele cu 
^tu vom uita..." și in glasul lor 
vibrează certitudinea că, prin 
munca viitoare, vor demonstra 
necontenit aceasta. Munca de 
viitori tpedaliști, dăruită patriei 
socialiste, ca fi concretizarea re
cunoștinței lor fierbinți pentru 
minunății ani ai studenției.

inginer fiiă.„ 5 minute"! 
Ora plină a profesiei se apropie; 
e suficient să pricești înainte ca 
șă-i distingi lumina, ca să-i simți 
dogoarea pe pleoape—

La atelierul de finisaj al secției tăbăcăz.e vegetală de la Fabri ca de și încălțăminte
„Pionierul" din Capitală a tost amenajet de curînd un loc special pentru fumat, pentru ser

virea micului dejun, etc„ unde muncitorii iși petrec timpul în pauze.
Foto : AGERPRES

CAN-CAN — film pentru ecran 
panoramic — rulează la : Patria 
(orele 9.30; 1230: 1530; 1830;
21,15). CÎNTÎND ÎN PLOAIE rulea
ză la : Republica (orele 9 45; 1X45: 
14.30; 17; 19. 21.15). București fo- 
rele 9; 11.15; 1X45= 16.15; 18.45;
21,15). Tonus (preia 8; 10.15: 1X45; 
15.15; 17.45; 20.15). Melodia (orele 
9; 1130: 14: 1630: 19; 2130). CU 
MÎTNTLE PE ORAȘ rulează Ia : Lu
ceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 17<
21) — ora 19 — RETROSPECTIVA 
MELIES; Grrrita (orele 
14; 16; 18.15; 2030). 
CINTA rulează la: 
rele 10; 12: 14: 16).
GHILGAMES rulează 
(orele 10: 12:

10. 12: 
MEXICUL 

Carpat; (o- 
UN NOU 

la s Capitol
14.15: 1630; 18.45: 

21). SOȚIE PENTRU UN AUSTRA
LIAN — cmemascoo — rulează ia : 
Aurora (orele 10; 12; 14; 16: 18.15: 
2030). AH. EV A 1 rulează la : Ex- 
ceir or (orele 9 45; 12; 14.15: 16,30. 
18,45; 21), Modem (orele 10, 12;

14: ’.6.15: 1830; 20.45). Festival 
□rele 10: 12; 14; 16,15: 18,30;

20 45). DRUM PERICULOS — 
c-zetnascop — rulează la : Vic
toria (orele 10; 12; 14, 16; 18,15: 
2030). Bacegi (orele 10, 12: 1430; 
1630; 1830; 2030). DIAVOLUL
DEȘERTULUI rulează la : Central 
(orele 930: 11.45; 14: 16.15; 18,30; 
20.45). Cultural (orele 15; 17, 19: 
21). INTILNIRE CU SPIONUL ru
lează la: Lumina (orele 9.30, 
u.45: 14; 16,15: 1830; 20.45), Ciu
lești (orele 9, 11,15; 13.30, 15,45; 
18; 20,15), Arta (orele 16. 18,15; 
2030). UMBRELELE DIN CHER
BOURG rulează Ia : Union (orele 
1430: 1630, 18.45- 21). Program 
pentru copii — dimineața — ora 
10 : Doina , CALABUCH — după- 
amiază — rulează la Doina, (orele 
1130: 13,45: 16, 18.15: 20,30), în
frățirea intre popoare (orele 10; 
15.30; 17.45; 20), Cosmos (ore
le 16; 18; 20), Floreasca (o-

iele 16; 18,30; 20,45). DRA
GOSTE LA ZERO GRADE ru
lează la : Timpuri Noi (orele 10-15 
In continuare, 17; 19; 21). CEI
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
— rulează la: Dacia (orele9| 12;
15| 18; 21). DOI IN STEPĂ rulea
ză Ia : Buzești (orele 15,30; 17,45: 
20). SĂLBATICII DE PE RÎUL 
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 10j 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:

16; 
(orele 15; 

Șl NEGRU 
Ia : Miorița 

20). HAM-

După cum informează directo
rul adjunct științific al Centrului 
de hematologie din Capitală, dr. 
C. Popa, s-a reușit să se pună la 
punct producerea Gamaglobuli- 
nei, un medicament prețios ob
ținut din serul sîngelui, care pini 
acum se importa. Acest medica
ment, care a intrat în planul de 
producție al centrului, are o în
trebuințare eficace în profilaxia 
anumitor boli infecto-contagioa- 
se. De asemenea, s-a obținut 
plasma uscată anțihemofilică, na 
important produs pentru trata
mentul hemofiliei. Acum, acea
sta este trimisă de Centrul de 
hematologie la cererea spitalelor. 
Tot aici s-a pus la punct realiza
rea unui nou medicament injecta
bil denumit „Trombină", foarte 
util în tratamentul anumitor 
forme de hemoragii.

(Agerpres)Televiziune
fi* 

ro
de

la lLET ■—> cinemascop — rulează — - 
Munca (orele 15,30; 19), Progresul 
(orele 15,30; 19). MARIA rulează 
la : Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30), 
SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ ru
lează las Viitorul (orele 16; 18,15; 
20,30). MUSAFIRI CIUDAȚI PB 
MUNTELE DE GHEAȚĂ rulează 
la : 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 
10,30; 16; 19,30). VESELIE LA 
ACAPULCO rulează la : Lira (ore
le 10.30, 14,30, 16,45; 19. 21,15). 
CASA NETERMINATĂ rulează 
la : Drumul Sării (orele 1530: 
17,45; 20) STRĂINUL — cinema
scop — (ambele seni) rulează 
la : Ferentari (orele 15; 19'. JU
DECĂTORUL DE MINORI ru
lează la : Cotroceni (orele 15.30: 
18; 20,30).



Cu privire la ședința 
Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

J»

Ambasadorul R.P. Romîne

de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală

VARȘOVIA 20 (Agerpres).— 
La 20 ianuarie 1965 a avut 

loc ședința de încheiere a Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală.

La ședință au luat parte:
Din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe, Dobri Dju- 
rov, ministrul apărării popu
lare, Demir Ianev, ambasado
rul R. P. Bulgaria în Repu
blica Populară Polonă.

Din partea Republicii So
cialiste Cehoslovace — Anto
nin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Cehoslovace, 
Josef Lenart, președintele gu
vernului, Vaclav David, mini
strul afacerilor externe, Bohu- 
mir Lomsky, ministrul apără
rii naționale, Oskar Jelen, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace 
în Republica Populară Polonă.

Din partea Republicii De
mocrate Germane — Walter 
Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de ■ Stat, Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, dr. Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministru al afa
cerilor externe, Heinz Hoff
mann, ministrul apărării na
ționale, Hermann Axsen, pre
ședintele Comisiei pentru pro
blemele de politică exter
nă de pe lingă Biroul Politic 
al C.C. al P.S.U.G., Otto 
Winzer, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, 
Peter Florin, șeful secției de 
relații internaționale a C.C. al 
P.S.V.G., Karl Mewis, amba
sadorul R. D. Germane în Re
publica Populară Polonă.

Din partea R. P. Polone — 
Wladislaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., Jo- 
zef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, Zenon 
Klisko, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Adam Rapacki, mi-

Plecarea 
a delegației

VARȘOVIA 20 Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță, transmite : în seara zilei 
de 20 ianuarie a părăsit Var
șovia, îndreptîndu-se spre țară, 
delegația R. P. Romine con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a partici
pat la ședința Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La plecare, pe peronul gării 
centrale din Varșovia, delega
ția romînă a fost salutată de 
tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi-

Recepția oferită
VARȘOVIA 20 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția 
P.A.P., Ia 19 ianuarie, E. O- 
chab, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, a ofe
rit o recepție în cinstea dele
gațiilor care participă la șe
dința Comitetului Politic Con
sultativ al statelor partici
pante al Tratatul de la Var
șovia.

La recepție au participat 
membrii delegațiilor, în frunte 
cu Todor Jivkov (R.P. Bulga
ria), Antonin Novotny și J. 
Lenart (R.S. Cehoslovacă), W. 
Ulbricht și Willi Stoph

nistrul afacerilor externe, Ma
rian Spychalskl, ministrul 
apărării.

Din partea R. P. Romîne 
— Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Leontin Sălăjan, ministrul for
țelor armate, Gheorghe Dia- 
conescu, ambasadorul R.P.R. 
în Republica Populară Polonă.

Din partea R. P. Ungare — 
Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, preșe
dintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc un
gar, Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe, Lajos Czi- 
nege, ministrul apărării națio
nale, Karoly Erdelyi, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Ferencz Martin, amba
sadorul R. P. Ungare în Re
publica Populară Polonă.

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — 
L. I. Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., I. V. 
Andropov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., R. I. Malinovski, 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
A. B. Aristov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Popu
lară Polonă.

La lucrările ședinței a luat 
parte, de asemenea, mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite ale 
Tratatului de la Varșovia.

La ședința de încheiere a 
fost semnat comunicatul co
mun asupra problemelor dis
cutate, care va fi dat publici
tății.

Lucrările Comitetului Poli
tic Consultativ au decurs in
tr-o atmosferă de prietenie 
frățească și deplină unitate de 
păreri asupra tuturor proble
melor examinate.

spre patrie 
R.P. Romine

niștri, mareșalul Poloniei, Ma
rian Spychalski, ministrul a- 
părării, Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față, de aseme
nea, membrii ambasadei R. P. 
Romîne la Varșovia.

Delegația romînă a fost în
soțită pînă la frontiera R. S. 
Cehoslovace de către tov. 
Franciszek Waniolka, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. M. U. P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Diaconescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Polonă, 
și general-maior Ion Oprenea, 
atașat militar al R. P. Romîne 
în R. P. Polonă.

de E. Ochab
(R. D. Germană), Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer (R. P. Romînă), Janos 
Kadar (R.P. Ungară), L. Brej
nev și A. Kosîghin (U.R.S.S.).

Din partea poloneză au 
participat membri ai condu
cerii de partid și de stat, în 
frunte cu W. Gomulka și J. 
Cyrankiewicz. Au participat, 
de asemenea, consilieri și ex
pert,!.

E. Ochab a toastat pentru 
noi succese în*dezvoltarea ță
rilor socialiste, pentru uni
tate și colaborare.

in Danemarca 

și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
COPENHAGA 20 (Agerpres). 

— Regele Danemarcei, Frede- 
rik al IX-lea, l-a primit în au
diență pe dr. Petre Mânu, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne în Danemarca. 
După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, regele Danemarcei 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul R P. Romîne. In 
cursul aceleași zile, regina Dane
marcei, Idrich, a primit în au
diență de prezentare pe ambasa
dorul R.P.R. și soția acestuia.

------•-----

Vizita tov.
M. Florescu

în India
DELHI 20 (Agerpres . — Con 

tinuind vizita prin India, Miliții 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, însoții de Au
rel Ardeleanu, ambasadorul R.F. 
Romîne la New Delhi, a sosit la 
Gauhati, unde a fost întâmpinat 
de Bharua, ministrul educației 
din statul Assam, de Rama Brah
man, directorul general al rafină
riei, de ingineri și tehnicieni ai 
rafinăriei. Bharua a rostit o cu- 
vîntare în care a subliniat efortu
rile inginerilor și tehnicienilor ro- 
mîni pentru construcția rafinăriei 
de la Gauhati. dată în exploatare 
la 1 ianuarie 1962.

Mihail Florescu și-a exprimat 
satisfacția de a vizita pentru a 
doua oară rafinăria Gauhati, a că
rei dare în exploatare este rezul
tatul colaborării între experții ro
mâni și indieni, adăugind că se 
împlinește aproape un an de cind 
rafinăria este în întregime condu
să cu succes de personalul iudsaa. 

nute prin acești prim pași ai co
laborării rormno-indsroe în do
meniul industriei petrobese — a 
spus Mihail Florescu — s-an des
chis noi perspective pentru lărgi
rea relațiilor reciproc avantajoase 
dintre cele două țări și in alte do
menii importante.

Întorcîndu-se de la Gauhati. de
legația romînă s-a oprit in orașul 
Calcutta, unde a fost în timp'-.ară 
de N. N. Kashyap, directorul ge
neral al companiei de stat „Tndwn 
Oil Refineries".

------•------

ianuarie a avut loc la Wa
shington ceremonia instalării 
oficiale a lui Lyndon B. John
son in calitate de cel de-al 
36-lea președinte al Statelor 
Unite ale Americii. El urmea
ză să rămînă în această func
ție timp de 4 ani.

CAIRO. — în ședința sa de 
miercuri dimineața, Comitetul 
parlamentar al Partidului U- 
niunea Socialistă din R.A.U. a 
hotărit să supună Adunării 
Naționale desemnarea candi
daturii lui Gamal Abdel 
Nasser pentru alegerile prezi
dențiale ce vor avea loc la 
26 martie. Adunarea Națională, 
care s-a întrunit în seara a- 
celeași zile a adoptat în unani
mitate propunerea prezentată.

SAIGON. — La Palatul pre
zidențial Gia Long din Saigon 
a avut loc miercuri după- 
amiază ceremonia depunerii 
jurămîntului noului cabinet 
sud-vietnamez după ce cu o 
zi înainte fusese amânată pe 
o perioadă nedeterminată ca 
urmare a boicotului celor pa
tru generali numiți în guvern. 
Consiliul militar sud-vietna- 
mez, întrunit pentru a exami
na impasul creat, a ajuns la 
o soluție de compromis.

LONDRA. — Luind cuvintul 
la 20 ianuarie în Camera Co
munelor ministrul britanic «I 
aviației, Roy Jenkins, a infor
mat că premierul britanic Ha
rold Wilson a adresat marți 
premierului francez Geo-șe- 
Pompidou, un mesaj in care 
este expusă poziția guvernu
lui britanic cu privire la con
struirea in comun a arionslsu 
supersonic de pasageri „Con
corde". Referindu-se la con
ținutul mesajului, Jenkins a 
declarat tn Camera Comune
lor că Marea Britanic a ho
tărât să-și respecte obtipațxăie 
ce decurg din tratatul frts- 
co-britanic relativ la avionul 
„Concorde".

WASHINGTON. — Mir. r ura- 
ția naționali pentru 
aeronanlicii si cercetare* 
lui cosmic (N_AS_A.) a r n mjir 
câ zborul cabinei spcticje . Gean
ta", amtmt parftal Ue dai ma
loti mecanici', a rost lucsn^a 
de succes. La o ort si 45 ce sur 
ante cupă izzscre. csbina c tata 
ridicau pe barâxl urne, pens- 
vaan . tete Cbmotsa^. U 3 95 
kta âe șmtrl oe piecsre.

CAIRO. — Șririje sasrie des 
capitala Sada—ztes^ă • 
nouă încordare a Wiațiri po
litice din această țară. După o 
scurtă perioadă de arai—ar 
in regiunile din sudul țării ac 
izbucnit noi tulburări. Organi
zația SANU a declarat că se 
opune categoric organ rră-ri de 
alegeri parlamentare ir.air.te 
de rezolvarea numeroaselor 
probleme ale regiunDor «fin 
sud.

PE SCURT

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S. U. A.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, V. Semionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a înmânat ambasadoru
lui la Moscova al S.U.A., Foy 
Kohler, o notă a guvernului so
vietic în legătură cu planurile 
de creare a „cordonului de mine 
atomice" pe teritoriul R.F.G., în 
apropierea frontierelor R.D.G. și 
Cehoslovaciei.

In notă se subliniază că reali
zarea acestor planuri „ar înră
utăți într-o măsură considerabilă 
atmosfera politică în Europa, ar 
intensifica încordarea internațio
nală, ar spori primejdia izbucni
rii unui conflict nuclear'.

In notă se arată că acțiunile 
cercurilor militare din R.F.G. și 
concursul pe care îl primesc din 
partea autorităților militare din 
S.U.A. în această chestiune, con
trazic obligațiile S.U.A. ce de

curg din acordul de la Potsdam 
și din alte acorduri corespunză
toare, și sînt incompatibile cu 
obligațiile care revin Republicii 
Federale Germane, ca una din 
succesoarele fostului Reich ger
man.

Guvernul sovietic menționează 
că în cazul înfăptuirii planului 
de creare a „cordonului de mine 
atomice", răspunderea pentru a- 
ceasta ar reveni, în primul rînd, 
guvernului S.U.A. Guvernul 
U.R.S.S. își exprimă speranța că 
guvernul american își va da si
lința să nu admită acțiuni incom
patibile cu sarcinile menținerii 
și consolidării păcii internațio
nale.

Copii ale acestei note au fost 
remise guvernelor Marii Britanii 
și Franței. In aceeași zi a fost 
înmînată ambasadorului R.F.G. 
la Moscova, Horst Gropper, o 
notă în aceeași problemă.

Relațiile 
inter-irlandeze

ntîinirea de Ia Stormont 
Castle din Beliast, dintre 
primul ministru al Irlandei 
de Nord (Ulster), Terence 
O'Neil și Drimul ministru ai 
Republicii Irlanda (statul 
Eire), Sean Le mass, a consti

tuit, ceea ce unii observatori au denumi: 
„o curiozitate istorică", deoarece din 
1921 nu «ni avut Joc contacte intre cele
două guverne.

„Insula verde' sau „Insula simților~. 
cum este denumită irlanda, a cunoscut 
soarta regiunilor rămase în urmă din 
punct de vedere economic. Lupta pentru 
independență, libertcle și unitate, durea
ză de opt secole, in cursul cărora patrio
tismul irlandez a devenit cunoscut în în
treaga lume. In urmă cu 200 de ani, The- 
obold Wolf Tone a condus mișcarea 
pentru drepturi democratice și unirea tu
turor irlandezilor. Această luptă a conti
nuat și în secolul nostru.

Coailictului de opt veacuri dintre An- 
gl:a și Irlanda i s-a dai, la începutul de
ceniului al doilea, o rezolvare care nu a 
piUut să satisfacă pe deplin pe irlan
dez;. 26 de comitate au alcătuit „statul 
!:ber irlar.def, in timp ce șase comitate 
din Irlanda de Nord, cu 1500 000 de lo
cuitori, au rămas sub controlul direct al 
Angliei, cs-irtd un guvern propriu. Ir

landa de Nord dispune de un parlament 
propriu (cu atribuții destul de limitate) și 
are reprezentanți, ca și oricare altă re
giune, in Camera Comunelor. Această 
soluție a fost adoptată de către autorită
țile engleze după eroica răscoală din a- 
prilie 1916 și continuarea ulterioară a 
luptei de eliberare națională.

De la împărțirea Irlandei în două state, 
distanța dintre respectivele guverne a 
fost întreținută cu grijă, in timp ce pre
zența capitalului englez in economia am
belor țări își făcea simțită dominația. In 
Irlanda de Nord, care face parte «lin Re
gatul Unit, șomajul a depășit cu mult ce
lelalte regiuni din Anglia, iar emigrația 
spre regiunile dezvoltate, iace ca și pe 
acest tărim apropierea dintre cele două 
Irlande să fie izbitoare. Salariile muncito
rilor din Ulster sini, în medie, cu 25 la 
sută mai mici decit din alte regiuni ale 
Angliei, iar după cum scria ziarul „TI- 
MES“ : ploile Întreprinderi mari aparțin 
aproape exclusiv unor companii dht afa
ra acestor regiuni'.

De altfel, și în Republica Irlanda nu
meroase ramuri ale economiei sînt con
trolate de capitalul străin. Intr-un anuar 
apărut la Dublin, se arată că din 40 de în
treprinderi noi, construite intr-un an (ce
ea ce marchează tendința de dezvoltare 
economică), 17 sînt controlate de capital 
vest-german, 14 de cel englez, 3 de cel 
sud-african, 2 de cel american, cile una 
de cel belgian și cel francez.

In legătură cu tendințele de dezvoltare 
economică, în 1962 s-a înregistrat o creș
tere cu 15 000 de oameni a populației de 
aproape 3 000 000 de locuitori ai Republi
cii Irlanda. Cifra este desigur modestă, 
dar fenomenul acesta a atra3 atenția pen
tru că in ultimul veac, populația Irlan
dei s-a redus cu o treime, în pofida unei

natalități neobișnuit de mari (familiile 
cu zece copii sînt destul de frecvente...). 
Racila emigrației, din pricina subdezvol
tării, a dus la o situație paradoxală : în 
Anglia locuiesc 1,2 milioane de emigranți 
irlandezi, adică mai bine de o treime din 
întreaga populație, Iar în Statele Unite 
ale Americii se află zece milioane de per
soane de origină irlandeză.

IntUnirea dintre cei doi prim-miniștri 
irlandezi a avut drept scop tocmai căuta
rea unor mijloace comune pentru dezvol
tarea celor două state. „Am discutat — 
se arată în comunicatul comun — proble
me de «interes comun, și am căzut de 
acord să explorăm mai departe ce mă
suri specilice pot li întreprinse în vede
rea continuării consultărilor practice și 
cooperării. Convorbirile noastre, care 
nu s-au reierit la probleme constituționa
le sau politice, s-au deslășurat într-o at
mosferă amicală, și ne-anf propus să con
tinuăm discuțiile la Dublin". Informațiile 
ulterioare au indicat că viitoarea întîlnire 
va avea loc încă luna aceasta.

Așadar, premierii O’Neill și Lemass 
n-au luat în considerare modificarea sta
tutului actual al celor două state, dar 
și-au manifestat preocuparea pentru gă
sirea unor mijloace în vederea dezvoltă
rii economice. „Se crede — scrie ziarul 
„NEW YORK TIMES" — că la Belfast 
s-au discutat probleme legate de dezvol
tarea comerțului și a turismului. De ase
menea, viitorul căii ferate Dublin—Bel
fast, care lucrează cu pierdere și care în 
momentul de față necesită un aranjament 
rapid pentru modificarea acestei stări de 
lucruri".

Intîlnirea O’Neill—Lemass promite, deci 
o soluție interesantă în relațiile inter- 
irlandeze.

Z. F.

Convorbirile de la Rambouillet

au luat sfirșit
împreună cu guvernele S.UJL 
și Angliei".

★
în cadrul unei conferințe de 

presă, purtătorul de cuvânt al 
guvernului vest-german. Karl 
Gunther von Hase, a declarat 
că partea vest-germană este 
,-foarte satisfăcută" de discu
țiile care au avut loc la Ram
bouillet. Răspunzând unei în
trebări privind poziția vest- 
germană față de proiectul de 
creare a FJLM, von Hase a 
menționat că „această proble
mă n-a fost discutată în mod 
amănunțit". El a subliniat 
„dorința guvernului R. F. Ger
mane de a participa la planifi
carea strategiei nucleare at- 
la—

Rurtătcr-l : a]
msteruhă Afacerilor Externe 
al Frztțet, Caade Lebel. vor- 
băd de peritia guvernului 
fi aaeex față «ie participarea 
R. F. Germaae la 
rea mx^eară a NA.T.O.*, a 
subliniat că „poziția guvernu
lui francez este bine cunoscu
tă", dar Franța consideră că 
participarea R. F. Germane la 
planificarea nucleară „este 
perfect legitimă*.

■■ ----- •— --------

Congo:

I
UjU arrientos nu maiHT candidează pen- 
3g tru fotoliul de

B președinte al Bo-
VI liviei. Declarația 
ml! provine din antu

rajul generalului. 
Unul dintre apropiații săi a fă
cut cunoscută intenția lui Bar
rientos de a renunța la candi
datură. Decizia de ultimă oră 
pare o surpriză. Succesorul 
lui Estenssoro afirmase hotărî- 
rea sa de a lua parte la lupta 
electorală. Dăduse chiar și ex
plicații .- hotărîrea îi fusese 
dictată de „incapacitatea parti
delor politice". Amicii săi, cu 
și fără galoane, începuseră să 
înjghebeze o formațiune politi
că sub egida căreia să acțio
neze.

Barrientos părea de neclintit 
în intenția sa de a-și prelungi 
prezența în fruntea țării, prin 
intermediul unui scrutin. A- 
ceastă intenție provocase o 
stare de tensiune între gene
ral și conducătorii unor parti
de politice, care îi reaminteau 
angajamentul luat, în momen
tul răsturnării lui Estenssoro, 
de a nu acapara puterea ,ci 
doar de a gira trecerea spre 
restabilirea democrației. Inve- 
ninarea raporturilor dintre Ba
rrientos și Lechin, unul din li-

Balon de încercare?
derii sindicalelor s-a tradus și 
prin măsurile de mină iorle ale 
juntei militare. Practica ares
tărilor s-a reintrodus. Din nou 
au început să fie descoperite 
comploturi reale sau Bețive. 
Atmosfera politică a devenit 
tot mai tulbure. Lechin a ce
rut ca viitorii candidați mili
tari să demisioneze «fin func
țiile oiiciale pe care le dețin, 
potrivit normelor constitutio
nale în vigoare. în replică, 
Barrientos l-a acuzat pe Le
chin de legături ascunse cu 
Estenssoro.

In plină agitație, intervine 
proaspăta declarație care a 
putut fi ascultată la Ucurena, 
în apropiere de Cochabamba : 
Barrientos nu mai candidează. 
Obiceiurile politice boliviene 
ne sugerează prudență in a- 
precierea acestui gest. Nu-i 
exclus ca declarația proveni
tă «lin „anturajul generalului" 
să fie un simplu balon de în
cercare, și să primească în 
următoarele 24 de ore o răsu
nătoare dezmințire. Dar, toto
dată, nu-i exclus ca o aseme
nea dezmințire să întîrzie 
peste 24 de ore și să vină abia 
peste cîteva luni, timp în care

spiritele, oarecum, se vor li
niști.

„Anturajul" lui Barrientos «i- 
firmă că șeful juntei preferă 
să fie el cel care să controle
ze alegerile, decit să se retra
gă din fruntea statului pentru 
a putea candida. „Controlul" 
viitoarelor alegeri este o for
mă convenabilă, cu atit mai 
mult cu cit data acestor ale
geri nici na a fost fixată, și 
poate fi amînată după bunul 
plac. în acest caz, cit timp va 
reuși el să-și mai prelungeas
că prezența în conducerea 
juntei ?

„FRANCE PRESSE" anunță 
că în bătălia electorală și-a 
făcut apariția un candidat in
fluent : Suazo, fost președinte 
al țării, intrat în conflict cu 
Estenssoro. Congresul mun
citorilor agricoli ar urma să-1 
propună pe Suazo drept candi
dat. Dar alegerile se găsesc 
departe. Pînă atunci, alte pro
bleme acute răscolesc viața 
politică boliviană. Tensiunea 
provine din aceea că Barrien
tos reeditează metodele de gu
vernare ale lui Estenssoro.

E. OBREA

t
I l'nul din conducătorii forțe

lor patriotice congoleze,

i Saston Soumialot, la o re- 

:entă conferință de presă 

ținută la Cairo

Semnificația unei invitații
Din Leopoldville se anunță 

că prunul ministru Moi
se Ghnrr.be a adresat o 

scrisoare secretarului general 
al Orga--zațări Unității Africa
ne (O UAI Diallo Telit prin 
care II invită pe acesta să vizi- 
teze Ccngoul înainte de reuni
unea Cocnivaei ad-hoc pentru 
Congo. Printre altele, Chom- 
be declară in această scri- 
scare că guvernul congolez 
rămine conștient de faptul 
că triferiiele rezoluții luate 
ce OUA privind situația 
politică «lin Congo nu vor 
fi eficace decit in măsu
ra in care această situa
ție va fi analizată cu impar
țialitate*.

Invitația pe care a făcut-o 
Chombe secretarului general 
al O.U_A. pare să aibă însă o 
semnificație mai adâncă. După 
cum se știe, fostul prim-mi- 
nistru rongolez. Cyrille Adou- 
la, devenit acum un adversar 
politic al lui Chombe, a între
prins o scurtă vizită la Bru
xelles, unde s-a întîlnit cu 
ministrul de externe belgian, 
Spaak. La această întîlnire, 
Adoula a prezentat un plan de 
„reconciliere națională" care a 
provocat o reacție negativă 
promptă din partea lui Chom
be. în acest fel, „gestul de 
cooperare" a lui Chombe cu 
O.U.A. pare să fie o încercare 
de a adopta o linie mai mo
derată în momentul în care 
primul ministru congolez se 
simte amenințat de eventuali

tatea revenirii în viața politică 
congoleză a fostului prim-mi- 
nistru Adoula.

Nu se poate să nu se remar- 
ee că „gestul" lui Chombe are 
loc într-un moment în care 
unitățile forțelor patriotice 
și-au intensificat activitatea în 
regiunile din nord-estul Con- 
go-ului. După cum relatează 
corespondentul din Leopoldvil
le al agenției REUTER, răs- 
culații au recucerit importan
tul nod de comunicație fero
viară Aketi, din provincia de 
nord, obligînd trupele gu
vernamentale și un detașament 
de peste 60 de mercenari albi 
să se retragă în grabă. Surse 
militare congoleze au arătat 
că în ultima săptămînă s-au 
intensificat luptele și în îm
prejurimile orașului Uvira, si
tuat pe malul lacului Tanga- 
nica. Marți seara s-a anunțat 
că legătura prin radio cu 
Uvira este întreruptă de două 
zile, datorită acțiunii răscula- 
ților. Din alte comunicate mi
litare rezultă că forțele răs
culate au înconjurat localitatea 
Bukavu, centrul administrativ 
al provinției Kivu.

Observatorii străini în capi
tala congoleză, apreciind si
tuația pe baza comunicatelor, 
sînt de părere că speranțele 
privind învingerea răsculați- 
lor, după căderea Stanleyvil- 
leu-ului, s-au năruit. Activita
tea răsculaților se reorgani
zează și devine mai puternică.

Mesajul de răspuns al guvernului R. P. Ungare

adresat guvernului R. P. Chineze
BUDAPESTA 20 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția 
M.T.I., Jănos Kădăr, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, a declarat în
tr-un mesaj de răspuns că R.P. 
Ungară sprijină propunerea

guvernului R. P. Chineze pri
vind convocarea unei confe
rințe a șefilor de guverne în 
problema interzicerii și lichi
dării armei nucleare și este 
gata să participe la această 
conferință.

„Educație" 

tu ciomagul
i n ~,ua de 1 ianua-
I rie 1965, 24 de stu-

denți de la Institu- 
ț tul tehnic din Bang-

II kok (Tailanda) au
l lipsit de la un curs

de „apărare pasivă". 
Studenții în cauză s-au dus să 
viziteze o expoziție științifică în 
oraș. Ei au preferat să-și lăr
gească orizontul de cultură în 
loc să asiste la demonstrații de 
isterie războinică. Cînd a aflat 
„cazul", directorul institutului 
s-a făcut joc șl pară- După păre
rea lui, vizitarea expoziției știin
țifice a fost un „act de rebeliu
ne". Pentru a-i pedepsi pe stu
denții „recalcitranți", în așa fel 
incit să slujească și altora drept 
avertisment, directorul a organi
zat la 8 ianuarie o adevărată 
execuție publică. Toți cei 600 
de studenți ai institutului s-au 
așezat în careu și în mijlocul a- 
cestui careu a început „execu
ția" : fiecare din cei 24 de „re
beli" urma să primească 12 lo
vituri de baston. Primul din cei 
vinovați, un adolescent în vîrstă 
de 18 ani, cu o constituție mai 
delicată, a leșinat sub lovituri 
în primul minut. Studenții n-au 
putut suporta o asemenea bar
barie. Ei au format un cordon 
spre a-i apăra pe colegii lor, su
puși maltratării. Ei au transfor
mat „ceremonia bătăii" într-un 
miting spontan de protest. De
tașamentul de poliție chemat de 
director i-a împrăștiat pe stu
denți.

Ziarul vest-berlinez „TELE
GRAF", care relatează faptul de 
mai sus, relevă că asemenea ca
zuri nu constituie ceva neobiș
nuit la Bangkok. In puținele in
stituții de învățământ superior 
existente în Tailanda se practică 
pe scară largă o muștruluială 
brutală, inumană. Generalul Pra- 
phas Charustathren, rectorul u- 
niversității Chulalorigkorn, or
ganizează acum un corp special 
de „poliție universitară", care, 
potrivit declarației sale — va 
avea „misiunea să mențină ordi
nea și liniștea între zidurile uni
versității".

Cotidianul vest-berlinez își 
exprimă părerea că „ciomagul 
nu poate fi un mijloc de educa
ție". Ceea ce „TELEGRAF" se 
ferește însă să menționeze, este 
faptul că prezența generalilor 
în fruntea universităților tailan- 
deze, proiectele de „poliție uni
versitară" și folosirea „metodei 
ciomagului" reflectă încercările 
autorităților de la Bangkok de a 
înăbuși lupta mereu mai activă a 
studențimii împotriva regimului 
corupt, pentru asigurarea in
dependenței țării.

EM. RUCĂR
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