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Agrotehnică diferențiată
producții sporite de sfeclă de zahăr

erenurile coopera
tivei agricole de 
producție din Goi
cea Mare sînt for
mate din cerno
ziom ciocolatiu. 
Aceste soluri asi

gură realizarea unor producții 
ridicate la hectar. De-a lungul 
anilor noi am căpătat o expe
riență bună în cultura griului, 
a porumbului, iar în ultimul 
timp și a sfeclei de zahăr. La 
sfeclă de zahăr, în 1962 reali
zam o producție de numai 11 800 
kg la hectar, în 1963 recoltam de 
pe 170 de hectare în medie 
16 450 kg, pentru ca în anul 
1964 să ajungem la 30 142 kg 
la hectar, pe suprafața de 
181 ha. Așadar, în ultimii 
3 ani a crescut simțitor supra
fața, dar a crescut (și acesta 
este lucrul cel mai important) 
producția medie la hectar.

Firește, realizările n-au apă
rut de la sine. Ele sînt rezulta
tul activității rodnice a țăra
nilor cooperatori, a studiului 
condițiilor locale de climă și 
sol întreprins de-a lungul mai 
multor ani. Producția anului 
1964 am început să o pregătim 
încă din vara anului 1963. A- 
tunci, o dată cu arătura de 
vară, pe 40 hectare am cărat 
peste 940 tone gunoi cu toate 
atelajele, mașinile și remor
cile. Era o cantitate mare ce 
trebuia dusă la cîmp în toiul

muncilor agricole, cind mijloa
cele de transport erau muit 
solicitate, cind oamenii erau o- 
cupați cu destule alte treburu 
Dar, ca întotdeauna. orga
nizația U.T-M- ne-a dat un 
sprijin efectiv. Mi-adnc awhrte 
că in acele zile am fost invitat 
la o ședință de lucra a comite
tului U.T.M. la care participau 
toți secretarii organizai—lor 
U.T.M. pe brigăzi, fiind invitați 
și brigadierii. Am expus, atunci.

Experiența cooperativei agricole 
de producție din Goicea Mare 

în creșterea producției la hectar

din nou, ce probleme imediate 
are unitatea de rezolvat; s-au 
stabilit pe fiecare organizație 
U.T.M. cîți tineri trebuie să fie 
repartizați la transportul și îm- 
prăștierea gunoiului de grajd. 
A doua zi toti erau prezenti la 
noul loc de muncă. Acțiunea 
fiind bine organizată, au fost 
necesare doar 4 zile pentru ca 
cele 940 tone de îngrășăminte 
organice să fie transportate la 
cîmp.

Arătura pentru sfeclă am e- 
xecutat-o din vară cu plugul 
în agregat cu grapa stelată. 
La efortul tinerilor din brigă
zile de cimp, s-a adăugat pri-

Noutăți la
în toate întreprinderile de 

ncălfăminte din regiunea Ba
tal au fost luate măsuri teh- 
tice și organizatorice care să 
lucă la îmbunătățirea calită- 
ii încălțămintei. întreprinde- 
ea „Banatul', de pildă, a tre
cut la mărirea producției de 
ncălfăminte cu talpă aplicată 
>rin lipire — procedeu care 
isigură pantofilor flexibilita- 
e sporită. De asemenea, se

ambasadorul Uniunii Sovieti
ce, Răpi Gjermeni, ambasa
dorul R. P. Albania. Jeno Ku- 
t. ambasadorul R. P. Ungare. 
GA-. Du Hexan. ambasadorul 
R. P. D. Coreene, Wieslaw 
Sobăera^sic. ambasadorul RP. 
Polme. Lzu Fan. ambasadorul 
H P. Chineze. Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam, 
Siegfried Boci. însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. D. 
Germane, Teveengombin Da- 
vaaswen. însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. P. Mon
gole. Ivan Mangov, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R.P. 
Bulgaria.

Sîmbătă 23 ianuarie 1965

(Agerpres)Ln nou complex
comercial modern
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patriotică
îndeobște, se execută prxnă- 
vara. era impusă de cerința ca 
semănatul să se facă mai tim
puriu. In fetii acesta, solul eu 
se taseară, ramine afinat, «so
rind efectuarea iucrărilo 
întreținere, și mai ales r 
tatuL

Iama, pe terenurile mai 
producătoare, cind cimpoi 
era acoperit de zăpadă, am îm
prăștiat superfosfat pe circa 120 
hectare. Ia care, in luna martie, 
pe 80 de hectare, am adaug 
uree. Folosită pentru 
ma dată în unitatea n 
ureea tehnică a avut o i 
re favorabilă asupra producției

'Covâncre fx : IH-x

Termocentrala Brazi

La nițelul exigenței

cumpărătorilor

aD cu

producție, 
i cu ma- 

aparute. precum 
contribuției a numeroși 

munc::cri, tehnicieni și ingi
neri la continua îmbunătăți
re a procesului de producție.

Din producția pe acest an a 
fabricii ieșene — o producție 
dublă față de anul trecut — 
70 la sută este destinată 
portului.

(Agerpres)

fabricile de încălțăminte
utilizează cu bune rezultate, 
materii prime sintetice : cau
ciuc, matrijat sau monolit, mi- 
croporos etc., cu care se pot 
realiza modele de pantofi cu 
talpă și toc dintr-o singură 
bucată. în sectorul de pregăti
re a materiilor prime, s-a tre
cut Ia aplicarea procedeului 
de sortare a pieilor și a altor 
materiale pe dimensiuni, nuan
țe de culori, grosime ele. O

bună parte din aceste piei sini 
prelucrate prin șt an tare me
canică sau croite cu ajutorul 
tiparelor combinate. Tot pen
tru îmbunătățirea caiitătn în
călțăminte:. la întreprinderile 
..Banatul" șj ^Modern" din Ti
mișoara se aplică la finisajul 
iinal călcarea mecanică a su- 
prafetei pantoiilor, ceeea ce 
contribuie la obținerea unui 
lustru mai pronunțat.

Insuflețltoare angajamente luate de oamenii muncii
in întrecerea socialistă pentru îndeplinirea

sarcinilor de plan pe anul 1965

TLEAJEN

0 gamă largă de
Rafinorii de la Teleajen, care desfășoară o sus

ținută întrecere pentru valorificarea superioară a 
fiecărei tone de țiței, au primit cu mult interes 
sarcinile sporite ce le revin în acest an. Cu 
prilejul dezbaterii sarcinilor de plan, ei au găsit 
noi rezerve interne pentru creșterea indicilor de 
utilizare a instalațiilor și pentru îmbunătățirea 
calității produselor, care să contribuie la satisfa
cerea cerințelor mereu crescînde ale beneficiarilor 
și s-au angajat să depășească sarcinile anuale de 
plan cu :

— 3 000 OOO iei la producția glo
bală ;

— 1 OOO 000 lei la producția marfă ;
— 2 500 000 lei economii la prețul 

de cost;
— 3 000 000 lei Ia beneiicii ;
— 0,5 la suta la productivitatea 

muncii.
Din care pînă la 1 Mai:
— 1 200 OOO lei la producția glo

bală ;

în raionul Vaslui

umeroși săteni din 
Roșiești, Valea lui 
Darie, Gura Idrici 
și Idrici de Sus, ra
ionul Vaslui, cin zil
nic la cele 4 case 
ale alegătorului din

comunele lor. Aici ei vizitează 
expoziția „A XX-a aniversare a 
eliberării patriei", participă la 
audiții radiofonice, consultă mo
nografia comunei, recent redacta
tă. In paginile monografiei sînt 
oglindite, succint, prefacerile care 
au avut loc în anii puterii popu
lare în viața comunei. In prezent, 
în comuna Roșiești, fondul de 
bază al cooperativei agricole de 
producției a crescut la peste 6 
milioane lei. Cooperativa, ale 
cărei pămînturi se întind pe mai 
bine de 5 000 ha, și-a dezvoltat 
sectoare de producție puternice 
obținînd producții sporite la ha. 
în comună funcționează un dis
pensar înzestrat cu aparatură 
modernă, un cămin cultural, o 
școală de 8 ani.

Ieri, în fața Casei alegătorului 
nr. 2 a apărut un autobuz. Din 
el au coborît membrii formației 
de muzică ușoară și populară a 
Casei raionale de cultură din

ara Brăila, orele
13,30. Un tren cu 
peste 20 de va
goane încărcate 
cu fier vechi for
mau primul tren 
marșrut din a- 

pe care tinerii din
orașul Brăila l-au trimis oțe- 
lăriilor patriei. Pe cîteva va
goane erau și cîteva plăcuțe 
pe care cu litere 
stătea scris : 
lectat de 
Brăila în 
orășenești 
gerilor de
Adunare Națională și sfaturi
le populare.

— încă din primele zile ale 
acestui an, noi am început să 
desfășurăm o vie activitate 
privind acțiunea de colectare 
și predare a metalelor vechi. 
Anul trecut, noi am trimis o- 
țelăriilor cu aproape 900 tone 
fier vechi mai mult față decît 
ne angajasem. Anul acesta — 
ne-a spus tov. loan Păpătoiu, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Brăila—ne-am 
angajat să trimitem oțelării-

majuscule
Fier vechi, co- 

tinerii din orașul 
cinstea conferinței 
de partid și a ale- 
deputați în Marea
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L R T, A DOBROGEA

produse petroliere
— 400 000 lei Ia producția mariă ;
— 1 000 000 lei economii la prețul 

de cost;
— 1 500 000 Iei beneiicii.
Prin îmbunătățirea calității produse

lor, creșterea randamentelor și micșo
rarea pierderilor, să realizeze în plus:

— 500 tone paraiină cu conținut 
scăzut de ulei ;

— 1 500 tone paraiină specială în 
detrimentul sortimentelor de motori
nă de calitate inferioară ;

— 500 tone produse petroliere prin 
reducerea pierderilor tehnologice

In vederea realizării angajamentelor luate, 
rafinorii și-au propus în planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice, printre altele, mărirea pro
centului de naftalină în rețeta de fabricare a pa- 
ragelului, utilizarea refluxurilor laterale la coloa
nele de distilație în vacuum, ridicarea continuă a 
nivelului tehnico-profesional al muncitorilor.

Folosirea rațională a parcului 
de autovehicule

TELIUC

Siderurgiștilor - minereu cu un conținut bogat de fier

Muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii regionale de 
transporturi auto „Dobrogea", animați de dorința de a îndeplini 
j; depăși sarcinile ce le revin pe ultimul an al șesenalului și de 
a intimpina ziua de 1 Mai cu no> succese în muncă, s-au angajat 
in întrecerea socialistă din acest an să obțină următoarele depă
șiri față de plan :

— 2 la sută la productivitatea muncii ;
— 0,5 Ia sută la volumul de măriuri expediate ;
— 0,5 la sută la coeficientul de utilizare a parcu

lui de autocamioane și de remorci auto ;
— 1 632 000 Iei la producția globală ;
— 600 000 lei economii la prețul de cost ;
— 800 000 Iei la beneiicii ;
Din care pînă la 1 Mai :
— 400 000 Iei la producția globală ;

(Continuare în pag. a IlI-a)

Analizînd sarcinile de plan pe 1965, colectivul 
Exploatării miniere Teliuc este ferm hotărît ca 
prin punerea în valoare a noi rezerve interne să 
realizeze și să depășească planul la toți indicato
rii, să înfăptuiască sarcinile trasate de partid și gu
vern. Colectivul exploatării s-a angajat să realizeze 
peste prevederile anuale de plan, următoarele :

— să îmbunătățească cu 0,5 la sută 
conținutul mediu de tier in minereul 
livrat;

— să realizeze planul iizic de inve
stiții cu 15 zile înainte de termen ;

— să sporească cu 0,5 la sută pro
ductivitatea muncii ;

— să extragă în plus și să livreze 
iurnalișiilor 10 000 tone minereu de 
fier ;

— 500 000 Iei Ia producția globală ;
— 450 000 lei la producția marfă ;

— 300 000 Iei economii la prețul de 
cost;

Din care pînă la 1 Mai :

— 3 000 tone minereu de fier ;
— 145 000 lei la producția globală ;
— 130 000 lei la producția marfă;
— 100 000 lei economii la prețui 

de cost.

Propunerile valoroase făcute cu prilejul dezba
terii sarcinilor din anul acesta au fost incluse în 
planul de măsuri tehnico-organizatorice, care pre
vede : construirea drumului definitiv de acces în
tre orizontul 6 și 7, punerea în funcțiune a circui
tului automat de la orizontul 100 al minei cen
trale, construirea unei noi galerii de legătură în
tre cele două puțuri la orizontul 180 m, electri
ficarea abatajelor și a galeriilor principale de trans
port etc.



Examenul - un bilanț exigent
al muncii studențești

ntr-unul din nu
merele trecute ale 
ziarului se relata 
despre pregătirile 
pentru examen 
ale studenților a- 
nului I al Facul

tății de electronică de la In
stitutul politehnic din Cluj. Se 
vorbea despre o muncă seri
oasă de studiu, despre măsuri 
care au fost luate pentru ca 
studenții anului I să se pre
zinte la prima lor sesiune bine 
pregătiți.

Iată-i acum la examen. Se 
confirmă garanțiile date că 
studenții acestui an fac dovada 
seriozității și bunei pregătiri ? 
Să analizăm rezultatele de 
pînă acum. La examenele date 
răspunsurile studenților au do
vedit faptul că pregătirea ce
lor mai mulți a început din pri
ma zi de cursuri. Lucrul a- 
cesta este demn de relevat 
pentru că studenții anului I au 
avut de trecut două obstacole: 
acumularea unui volum mare 
de cunoștințe predate și, legat 
de aceasta, trecerea de la si
stemul de muncă cu care au 
fost obișnuiți în școala medie 
la cel universitar. Rezolvarea 
acestor două probleme de că
tre fiecare student în parte 
s-a oglindit în mod concludent 
la examen. Primul examen 
— de chimie — a înregistrat 
un număr mare de note bune 
și foarte bune. La examenul 
de analiză matematică, mate
rie de bază, s-au prezentat 
pînă acum 3 dintre cele 5

grupe ale anului I (312, 314 și 
315) ; examinator — tovarășul 
profesor Lascu Bal. Ne-a vor
bit cu satisfacție despre răs
punsurile unor studenți. Emil 
Petriu — grupa 312 — s-a pre
zentat excepțional. Răspunsu
rile date au demonstrat nu nu
mai faptul că și-au însușit foar
te bine materia predată, ci mai 
mult: pasiunea pentru studiu, 
căutarea continuă pentru a a- 
fla cît mai multe lucruri, per
severență în consultarea bi
bliografiei. Și răspunsurile lui 
Eugeniu Man și ale lui Deut
sch. Andrei — grupa 314 — no
tate cu 10, ale lui Constantin 
Săndulescu, Mihai Alexa, no
tate cu 9 au dovedit o înțele
gere profundă a materiei, 
preocuparea zilnică pentru 
studiu. Mulți studenți au ară
tat, prin răspunsurile date, că 
și-au format o gîndire mate
matică, tnsușindu-și termino
logia specifică disciplinei na 
mecanic, ci logic, prin exerci
țiu îndelungat.
mat un spirit 
grupa 312, 16
catire’.e obținute sînt bune și 
foarte bune. Nu există nici o 
notă de 5.

cd *i-*« for- 
analitic. Dte 

colifi-

Firește, lucrul acesta oglin
dește și munca surținută a or
ganizației U.T24. a asociației 
studenților pentru a dezvolta 
la studenți spiritul răspunde
rii pentru propria pregâtrrt. 
preocuparea ca fiecare student 
să învețe metodica muncii uni
versitare, să dedice multe 
ceasuri studiului zilnic. Mai a- 
les compcrind această g-upă cu 
grupa 314 este vizibilă mmea 
diferențiată pe cure au derfă- 
șurat-o organizația U.TJi. și 
asociația studenților cu fie
care student Ultima g-upi a- 
mintită s-a prezenta: la exa
menul de analiză matemerics 
slab pregătită. De citfeL n 
este neglijabil nici wxmăru! 
notelor mediocre obțnate pe 
ansamblul grupelor. Cart rin: 
cauzele ? Să anali rd—. cite.c 
cazuri. lustra Marts s-a p*e- 
zewsc la ezeaaeual de aaahnr 
matematică eu două zsie acar 
rima decit axepa de grupă, 
mocirfnă că _m a asna tun;- 
ai învețe watt materie. Ma*e* 
repetă acul E sar ia teerc-es 
seridă a obținut uxa X Exa

ct s-a pregts: nomei te »- 
uue. ciad er-jti txmg fc>r-

pentru a repeta, pentru a a- 
profunda un capitol, dar nu 
pentru a-ți însuși părți impor
tante din materie și, mai 
ales, temeinic. Francisc Fa
sonez, Ștefan Bodor, Ion Oan- 
cec, Lie Negrușa s-au „des
curcat* la problemele teo-e- 
tice. der s-au împotmoli: la 
cpliccțiile practice. Or, pen
tru studentul de la pditehaioă 
este foarte important să rudi, 
te cadmd fiecirti teme, capi
tol. poeibihtctes aplicabilității 
cunoștințelor futr-o c-.umită 
sferă c activizării lui viitocre.

De nde concluzia că stu
denții care au rezxltaie slabe 
cu m%tc-.t superficial, n-«u a- 
cordat exercițiului practic — 
firi de cart aai ales snazema-

ma part* a semertrului, aeeșt: 
st-denți erau ocupați cu stu
diul capitolelor predate în 
pnma parte a semestrului, pe 
care nu le învățaseră.

Rezultatele slabe obținute 
de un număr de studenți din 
anul I atrag atenția asupra 
unor lipsuri ale organizației 
V.TJt. și asociației studenți
lor ir. munca cu aceștia. 
Este vorba de lipsa acelei pre
ocupări atente pentru a dez
volta la studenți spiritul răs
punderii pentru munca indi
viduală. de a-i ajuta să înțe
leagă necesitatea respectării 
fiecărei trepte a disciplinei 
universitare. La sfîrșitul sesi
unii concluziile vor putea fi 
îmbogățite, iar analiza pe care 
c’-gcnizația U.T.M și asociația 
studenților trebuie s-o facă la 
începutul semestrului II, este 
necesar să aibă la bază aceste 
concluzii pentru a putea sta
bili măsurile care să ajute stu
denților începători să încheie 
primul an de facultate cu re
zultatul așteptat.
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Noua policlinică din Buzău
Foto: AGERPRES

Descoperiri 
arheologice

Colecția numismatică a Muzeu
lui regional din Pitești a fost 
completată cu noi piese desco
perite în ultima vreme. în comu
na Fîlfani, raionul Coste;*.:, de 
pildă, în urma efectuării lucrări
lor agricole a fost dezgropat un 
tezaur din argint cuprinzind 74 
piese de diverse proveniențe. 
Printre acestea s-au găsit mone
de austro-ungare, spaniole și tur
cești datînd din secolul al 
XVIII-lea. în comuna Deagurile, 
raionul Costești, a fost descope
rit un vas cu 290 piaștri turcești 
cîntărind peste 8 550 grame.

Colecția Muzeului regional a 
fost îmbogățită, de asemenea, cu 
un tezaur dacic de argint desco
perit pe partea stingă a pinului 
Cotenița, în comuna Bălănești. 
raionul Drăgănești Olt de către 
tractoristul Alexandru Cojocaru. 
Tezaurul cuprinde obiecte de po
doabă de argint: o fibulă trian- 
gulară pe corpul căre:a este 

relief, o brățară spirală cu capete 
orna: entate cu palmete aurite și 
protome de șarpe, un lanț de po
doabă compus din inele de ar
gint, cercei etc. De jur :v::: :■ 
nil locului unde s-a descoperit 
tezaurul dacic, pe o mare distan
ță s-au găsit fragmente ceramice.

gulara pe corpul căreia e 
ornamentată o figură tAu

DIN POȘTA DE IERI
Pentru sporirea 

producției vegetale
Prietena noastră cartea

U IT-iti Fistin’ de teitra de amatori
„L L unții

la aceste zile, în satele ra
ionului Gherla, regiunea Cluj, 
se desfășoară o intensă activi
tate de fertilizare a solului.

Pînă acum, cooperativele a- 
gricole de producție din raion 
au transportat la cîmp peste 
17 000 tone gunoi de grajd care 
va fi încorporat în arături 
pentru însămînțările de pri
măvară. Fruntași în această 
acțiune sînt țăranii cooperatori 
din comunele: Cătina—care au 
transportat în cîmp 1 700 tone, 
Mociu — 1 300 tone, Chesău — 
1 200 tone, Geaca — 1 000 tone.

în comuna Clă
dești, regiunea Bacău, 
cartea are mulți prie
teni. Peste 350 de lo
cuitori vin în perma
nență la bibliotecă, 
citesc sau participă 
la acțiunile care se 
organizează. 20 de ti
neri posedă biblioteci 
personale. Istrate Vio

rica are, de exemplu, 
peste 200 de volume 
printre care „Bără
gan", „Mitrea Cocor", 
„Fabrica marții". De 
curînd, Bejan Adela 
și-a îmbogățit biblio
teca cu „Momente și 
schițe" de I. L. Cara- 
giale, „Livada 
stepă" și altele,

tinăra Torănilă Mela
nia a ajuns la peste 
500 de cărți. Biblio
teci personale bogate 
au și tinerele Chela- 
ru Margareta, Pesca- 
ru Ileana, Poiana Ma
ria, Ionescu Violeta.

Electricitatea 
in ajutorul 

inimii
• Poate fi dirijat 
ritmul inimii ? • De la 
chimie la electrofizio- 

logie ® O noua 
terapeutică a bolilor 

de cord
Unul din progresele cele 

mai mari obținute în ultimul 
timp în tratamentul bolilor 
de inimă este punerea la 
punct a aparatelor electrice 
de stimulare cardiacă.

Recent, la televiziunea fran
ceză a fost prezentat un apa
rat electric minuscul denumit 
„pace-maker“, care introdus 
în toracele bolnavului a avut 
efecte spectaculare. Principiul 
acestui aparat este foarte sim
plu : el emite impulsuri elec
trice cu o frecvență de 60— 
70 pe secundă datorită cărora 
fibrele musculare ale inimii 
se contractă în condiții opti
me. Aparatul este deosebit de 
util în tulburările de ritm ale 
inimii, mai ales în „ritmurile 
lente1*, în care contracțiile 
cordului sînt atît de rare încît 
pacienții își pot pierde cuno
ștința de 10—12 ori în 24 de 
ore.

Accelerările ritmului inimii 
pot fi, de asemenea, reglate 
prin tratament electric. De 
mai mulți ani specialiști din 
Uniunea Sovietică, Statele 
Unite și Franța s-au preo
cupat de această proble
mă. De curînd, datorită rezul
tatelor acestor lucrări, trata
mentele electrice ale tulbură
rilor de ritm accelerat ale ini
mii au intrat în practica me
dicală.

La fel de grav ca și ritmul 
lent, accelerarea ritmului car
diac peste o anumită limită,

din 
iar

TACHE 
VASILACHE

Cerc de arta plastică»»»

PE TEME
ȘTIINȚIFICE

SOREANU LEON
tehnician agronom

Cinematograf 
modern la Govora

La Școala de cultură generală de 8 ani nr. 1 din Urziceni — 
regiunea București — a luat ființă un cerce de artă plastică în. 
cadrul căreia elevii execută desene după natură, peisaje, grup 
de obiective. Interesante sînt desenele care oglindesc viața și 
munca membrilor cooperativelor agricole de producție, noile 
construcții din orașul Urziceni ridicate în anii puterii popu
lare etc.

Se remarcă îndeosebi, lucrările realizate de elevii Georgescu 
Adina. Pelea Silvia, Matei Valeriu, Turlea Viorel, Mihăilescu 
Mariana, Vasile Stela, Neagu Maria.

poate fi fatală. In afecțiunile 
de acest fel cunoscute sub nu
mele de „tahicardii" (în care 
se înregistrează pînă la 200 de 
„bătăi** pe minut), curentul e- 
lectric poate restabili un ritm 
normal.

Studiile de fiziologie electri
că au arătat că efectele curen
tului electric asupra mușchiu
lui cardiac depind de nume
roși factori: caracterul curen
tului, punctul de intrare și ie
șire din organism — durata 
acțiunii și rezistența subiec
tului.

în anumite condiții se poa
te produce un așa-numit „șoc 
cardiac**, care, bine dirijat, 
(și durînd 2—4 miimi de se
cundă) oprește mima atît cît 
este necesar pentru restabili
rea ritmului normal. Nume
roase forme de accelerări ale 
ritmului inimii, care pînă de 
curînd se puteau solda fatal, 
pot fi în prezent rezolvate pe 
această cale. Au fost tratate 
astfel: fibrilația și flutherul 
auricular, tahicardiile ventri
culare și supraventriculare 
etc.

La primii 150 bolnavi tratați 
prin această metodă a fost Ob
ținut un succes imediat în 80 
la sută din cazuri. Acest pro
cent poate fi ușor sporit, și 
cardiologii consideră că nici 
un alt mijloc terapeutic actual 
nu-1 poate echivala în promp
titudine. Se consideră că tera
pia electrică a tulburărilor de 
ritm ale inimii va „detrona** 
în curînd tratamentele chi
mice clasice.

Arsenalul terapeutic al boli
lor de inimă se îmbogățește 
astfel cu o nouă armă eficace.

Dr. E. ROȘIANU

în stațiunea balneară Govo
ra a fost inaugurat zilele a- 
cestea un nou cinematograf, 
cu o capacitate de 500 locuri, 
dotat cu mobilier și apara
tură modernă Darea în folo
sință a acestui cinematograf 
creează oamenilor muncii ve- 
niți la odihnă prilejul de a 
viziona mai multe filme și în 
condiții mai bune.

GH. GHEORGHIU 
profesor

isyîio ,
de foto- amatori

Zilele acestea, la Grupul 
nr. 1 construcții din cadrul 
T.R.C. Iași a luat ființă pri-IONEL CHERAN

Foto: AGERPRES

LARGU GHEORGHE 
maistru

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
„FALSA ENIGMA

în nota publicată :-. r.:r;'. 
„Scînteia tineretulu; r.r -.
cu titlul „Falsa enigmă*, era 
criticat faptul că U.C F_S_, ra
ionul Toplița a neglijat ame
najarea în localitate a unor 
patinoare. în răspunsul sosit 
la redacție, se arată:

„Au fost luate măsuri pen*

mul cerc de fotografi amatori. 
Laboratorul a fost dotat cu 
aparat de mărit fotografii — 
Blitz, aparat de fotografiat, 
piese electrice. Cercul cuprin
de 36 tineri muncitori con
structori. Prima lecție prezen
tată de instructorii ing. 
Vaisman I. și bibliotecarul 
Rusu Liviu a cuprins cunoș
tințe generale privind arta 
fotografică, descrierea unor 
tipuri de aparate de fotogra-

„AVEM ALTE TREBURI
în ziarul nostru nr. 4 84" 

articolul cu titlul de mai sus, 
se arăta că la Cooperativa 
agricolă de producție din co
muna Jugureni, raionul Gâești. 
nu era folosit timpul prielnic 
pentru transportul îngrășă
mintelor naturale la cîmp.

în legătură cu acest fapt. 
Consiliul agricol ratcr.sl Gâ- 
ești ne-a 
răspuns:

Imagine de Ia G.A.S. Pisc, 
raionul Brăila. In acest an 
gospodăria va livra 30 000 
porci. Colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni 
de aici se preocupă, în spe
cial, de îngrășarea timpurie 
și intensivă a animalelor, 
lucru care duce la o mare 

rentabilitate

xjț;

trimis următorul

BUNII GOSPODARI IN ACȚIUNE

Hop șa-șa l „.
Foto: S. IONESCU

nul 1965. așa cum 
era firesc, a adus 
colectivuiui nostru 
de muncă sarcini 
sporite. îndeplini- 
nirea ritmică a 
lor impune o sea

mă de măsuri printre care, 
—3- bu-a organ-rare a fiecărui 
Ioc de muncă, ridicarea cali
ficării profesionale, gospodă
rirea riguroasă a materiei 
prime.

Xe-am propus să vorbim 
în materialul de față despre 
experiența colectivului nostru 
în valorificarea superioară a 
lnateriei prime, despre acțiu
nile inițiate în acest scop de 
către organizația U.TAL

Noi știm că prin mai buna 
gospodărire a materiei prime 
putem realiza, în condițiile 
organizării temeinice a proce
sului de producție, produse 
mai multe și de calitate supe- 

. rioară. Anul trecut, de pildă, 
prin economisirea a 165 tone 
de bumbac au fost produse 
peste plan firele necesare 
pentru 1 250 000 m pinzeturi. 
Acest rezultat s-a oglindit și 
în reducerea prețului de cost 
al producției cu 1 073 000 lei.

Pe ce căi s-a acționat, în în
treprinderea noastră, pentru 
gospodărirea materiei prime ? 
O valorificare superioară a 
materiei prime se obține, în 
primul rînd, cu ajutorul unor 
mașini modeme. Iată de ce 
conducerea întreprinderii a

pus și pune un accent deose
bit pe modernizarea mașinilor 
și utilajelor. Astfel secția de 
finisaj a fost complet reutila- 
tă cu mașini noi de răsucit, 
dublat și bobinat; secția de 
finisaj chimic a fost dotată 
cu mașini modeme de merce- 
rizat, spăla: și uscătoare. Sis
temul de curățire a scamelor 
a fost perfecționat prin intro
ducerea suflătoarelor meca
nice la mașinile cu inele și la 
cele de bohinat. De asemenea, 
în filatură s-au introdus gra
fice cu ajutorai cărora se ur
mărește zilnic calitatea pre
toriului, iar la preparație ma
șinile au fost înzestrate cu 
mecanisme de oprire automa
tă a deliberării firului, evitîn- 
du-se astfel numărul mare de 
ruperi, deci risipa. Aceste mă
suri au creat filatoarelor con
diții optime pentru îmbunătă
țirea calității firelor, pentru 
folosirea cît mai judicioasă a 
materiei prime.

Organizația U.T.M. și-a în
dreptat atenția spre îmbună
tățirea muncii tinerilor, insis- 
tînd la loturile de care depin
de cel mai mult realizarea de 
economii. în adunările genera
le și cu alte prilejuri utemiștii, 
discutînd despre calitatea pro
duselor, au analizat posibilită
țile pe care le au pentru mai 
buna organizare a locului de 
muncă. întreținerea și supra
vegherea mașinilor, utilizarea 
deplină a materiei prime. Ast
fel tinerele filatoare de la re-

unitor au discutat pe larg 
despre cum trebuie schimbat 
mosorul ca să nu se mai piar
dă nici un gram de bumbac. 
Există aici filatoare cu multă 
experiență printre care tine
rele Domnica Duma și Maria 
Pirtea. Lucrind cu multă a- 
tenție ele au reușit ca la de
rularea mosorului să reducă 
coeficientul admis cu 15 cm 
pală de bumbac. Organizația 
U.TM a inițiat un schimb de 
experiență în cadrul căruia 
aceste tinere au arătat cum 
execută operația amintită.

evidențiate în producție au 
vorbit despre modul în care 
iși organizează locul de mun
că, cum își îngrijesc mașinile 
(acestea avînd o deosebită im
portanță în gospodărirea ma
teriei prime). Aspru criticate 
au fost tinerele Aristița Toacă 
și Marilena Teacă pentru că 
lucrau neatent risipind bum
bacul sau dînd produse cu 
pete de ulei, sporind astfel 
procentul deșeurilor.

S-a făcut pe loc un calcul 
care a demonstrat că dacă 
fiecare filatoare s-ar strădui

• 165 tone bumbac economisit
• 1 250 000 m pinzeturi din materie primă eco

nomisită
• Inițiative ale organizației V.TM. care merită 

să iie extinse.

Rezultatele n-au întîrziat să 
se arate. Experiența fiind pre
luată de celelalte schimburi 
s-a reușit ca zilnic să se eco
nomisească în 8 ore de muncă 
peste 7 kg de bumbac.

într-o \Teme în secția de 
preparație existau tineri care 
nu foloseau judicios materia 
primă. S-a stabilit ca des
pre aceste aspecte să se 
discute, de asemenea, în ca
drul unei adunări generale 
U.T.M. Cu acest prilej, fila
toarele Gherghina Nicolae, 
Maria Devied, Nița Iordache

să reducă numai cu 50 de gra
me deșeurile, s-ar putea realiza 
lunar din cantitatea economi
sită circa 30 kg fire. Aduna
rea generală U.T.M. a stabilit 
măsuri concrete privind aju
torarea tinerelor mai slab pre
gătite, întărirea disciplinei la 
fiecare loc de muncă.

Deservirea bună a mașini
lor, însușirea celor mai efi
ciente metode constituie o altă 
condiție esențială în acțiunea 
de economisire a materiei 
prime. Am dori să vorbim pe

scurt despre o inițiativă im
portantă pentru noi, care a- 
parține tinerelor din secția 
depănat și care ne-a adus 
bune rezultate. Aici a luat 
ființă o echipă formată din 
cele mai bune depanatoare 
(responsabilă — Maria Cîm- 
peanu) care urmărește la sfîr
șitul schimbului felul în 
care fiecare tînăr își îngri
jește utilajul, cum își gospo
dărește materia primă, cum 
și-a realizat planul de pro
ducție, semnalînd imediat ne
ajunsurile constatate și propu- 
nînd măsuri pentru remedie
rea și evitarea acestora. în a- 
cest fel au scăzut simțitor ca
zurile de risipă a materiei pri
me. La indicația organizației de 
partid s-a organizat pe o pe
rioadă mai mare un schimb 
de experiență cu maiștrii și 
ajutorii de maiștri (mulți 
dintre ei sînt tineri) din cele 
două unități de filatură ale 
întreprinderii. Obiectivul prin
cipal : îmbunătățirea calității 
firelor și reducerea deșeurilor 
din bumbac. S-au studiat noi 
posibilități pentru reducerea 
retururilor și mai buna folo
sire a lor, în vederea creșterii 
randamentului de utilizare. Au 
fost comparate numărul de 
ruperi și cantitatea de retur- 
nări și deșeuri pe grupe de 
mașini care lucrau cu același 
sortiment de materie primă, 
în funcție de reglajele existen
te și de calificarea muncitori
lor ce le deservesc. Rezulta-

tele schimbului de experiențe 
(în urma căruia s-a trecut k 
măsuri practice) au fost evi
dente : pe lîngă îmbunătățire; 
calității produselor s-au eco
nomisit circa 5 000 kg bumbai 
puf.

Acțiunea în vederea înlătu
rării risipei de materie primă 
a căpătat un aspect complex 
pentru tinerii din toată fabri
ca. Astfel, aproape în toate 
cele 25 organizații U.T.M. au 
fost stabilite echipe care Ia 
sfîrșit de săptămînă colectea
ză bumbacul ce se risipește 
din cauza transportorului 
a prelucrării sau a țevilor ră
mase cu fire pe ele. Din cal
culele făcute la nivelul fabri
cii săptămînal se colectează 
80—90 kg de bumbac.

Asemenea acțiuni bine or
ganizate au făcut să crească 
contribuția tinerilor la reali
zarea sarcinilor de plan, să 
sporească încrederea în for
țele noastre, rezultatele obți
nute constituind punctul 
reper în acțiunile pe care 
vom desfășura în acest an 
mai multă perseverență 
operativitate.

de 
le 
cu 
Și

OLTEA UNGUREANU, in
giner la serviciul tehnic, NA
TALIA GRIGORE, secretara 
comitetului U.T.M., ANA 
NEAGU, filatoare, ION NA- 
VREA, electrician, (din postul 
de corespondenți voluntari de 
la Filatura romînească dș 

bumbac)
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Pulsul nou
al orașului

po- 
s-au
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Prefacerile înnoitoare înfăptuite, prin 
litica partidului, în întreaga țară, 
răsfrînt din plin și asupra orașului Botoșani.

Numeroșii participant’ la adunarea cetățe
nilor din circumscripția nr. 3 Botoșani, prin
tre care Tudorașcu Neagu, director al între
prinderii „Flamura roșie", muncitoarea Du- 
ceag Aglaia, actorul Cornel Revent, au ilus
trat în cifre și fapte noua înfățișare a orașu
lui lor. Ei au arătat cu mindrie că Botoșanii, 
lipsit înainte de orice industrie, a devenit, 
ca urmare a politicii partidului de dezvoltare 
intensă și armonioasă a tuturor regiunilor 
țării, un centru industrial însemnat Uzinele 
textile „Moldova*. Fabrica de confecții. Uzina 
de reparații, Fabrica de unt ș.a., construite 
de puterea populară cunosc o dezvoltare con
tinuă, dînd orașului un puls nou. Față de 
1963 producția lor globală a crescut în 1964 
cu 18 la sută, iar în acest an sporul va fi de 
încă 16,6 la sută. Uzinele textile „Moldova", 
cea mai importantă întreprindere din oraș, 
se află în curs de extindere și modernizare. 
La sfîrșitul acestui an, cind vor lucra toate 
cele 1 346 de războaie automate, se vor pro
duce aici, anual, 34 de milioane metri pătrați 
de țesături, iar peste 51 de mii de fuse vor

face ca producția de fire să se dubleze față 
de anul trecut.

Odată cu dezvoltarea economică s-a 
schimbat și fața orașului- S-au construit sute 
de apartamente, magazine moderne, scoli, 
policlinici- Un teatru de stat, o filarmonică, 
un teatru de păpuși, numeroase cinematografe 
completează imaginea nouă a orașului.

Din partea consiliului regional FDP, în 
adunare a fost propusă să candideze in ale
gerile de deputați in Marea Adunare Națio
nală. tovarășa Maria Rațru. ingineră ia 
Uzinele textile .Moldova" Propunerea a fost 
sprijinită de toți pârtiei pan țu.

— In cei 8 ani de ciad lucrează in între
prinderea noastră, a spus Im Cordoș. ingine
rul șei al Uzinei textile _MoJdova". tovarășa 
Maria Rații s-a remarcat pr-.-.tr-o înaltă 
conștiință in îndeplinirea sammlor. Mai 
întîi ca șefă de '.abrrr.or. apei ca set al ser
viciului tehnic al uzmei. ea s-a nusnărat tot
deauna printre cei dinții ta lupta pentru 
creșterea producției, pentru reducem prețu
lui de cost și îmbunătățirea calitătn prod-se- 
lor. Deosebit de rodnică este și actr.nîatea pe 
care tovarășa Maria Rațiu o desfășoară pe 
tărim obștesc Membră a cenușiei de arhitec
tură și sistematizare a Sfatului popular oră
șenesc. ea a făcut numeroase prepuner. care 
și-au găsit eficiența in acțiunile de infrumu-

de relaizările obținute, cetățenii 
din circumscripția nr. 3 Botoșani și-au ma
nifestat hotărîrea de a munci cu și mai mult 
elan pentru îndeplinirea obiectiveior mărețe 
stabilite de partid, pentru înflorirea conti
nuă a patriei socialiste.

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
i
I
I

Cu ocazia numirii tovarășu
lui Cen I în funcția de minis
tru al afacerilor externe al 
R. P. Chineze, tovarășul Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Romî
ne, i-a adresat o telegramă de 
felicitare, în care îi urează 
multă sănătate și succes în în
deplinirea sarcinilor de răs
pundere ce i-au fost încredin
țate.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Ambasadorul Austriei la 

Burureșt- dr. Wetzler. a

reeep „e cu pz dejul plecării 
sale definitive din țara noas
tră.

Au participat loan Constant 
Mantlru. mimsmul

or. Ștefan Cocstananeșeu. ad-

metalurgice, corner; de F’ ~t- 
K cultură.

Au luat parte șefi; -race au-

R- P R-xniră p alti

AURELIA CĂRUNTE

Intr un colt

ți peste 20 de ani în 
urmii. un călător 
prin Tara Oașului 
și-a însemnat im- 

i preside In paginile 
1 unei broșuri •

.Jn întreaga 
rd a Oașului

Aspect de la adunarea cetățenilor din circumscripția electora
lă nr. 20 Hotarele

ns ni jVHooitin Foto : I.
,£

Succesele de azi,

temelie pentru noi realizări
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I
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rică " 

Jamenii duc c 
lipsită de I 
Ie științei... |

I
J
I 
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Ta- 
nu 

există un spital, o școală secun
dară, un cinematograf. Poli 
le Îmbolnăvești, pe aici nu ț 
sești un medic. Lumina electrică 
nu a ajuns încă aici. Oamenii duc 
o existentă trudită, I . 
bucuriile și binefacerile 
Mai mult de o treime din locui- 
tOri (adică 20 000 de oameni) sini 

și mai ales 
nici o sală de

La Muzeul -Bucurestiul in 
arta piasîzcă* a .Cotecpa Si- 
=ss* s-a deschis nnen la a- 
miarâ. ta prezenta păr-ocultri 
Mar.; Pregeij. cm RSr. Iu
goslavia. o expeefie cu lu
crări ale sale de pictură șz

*
Profesorul Nurullah Berk, 

director ai Muzeului de artă 
dm Istanbul, care vizitează 
țara noastră, a conferențiat 
vineri seara Ia sediul Institu
tului de istorie a artei al Aca
demiei R_ P. Romîne, în fața 
unui public de specialitate, 
despre -Caligrafice pictogra- 
fice ale Islamului*.

♦
• La invitația Comitetului 

de Stat pentru Cultură și I 
Artă, vineri a sosit în Capi- j 
tală compozitorul sovietic A- ! 
ram Haciaturian. El va dirija 
orchestra Cinematografiei, care 
va înregistra la Electrecord, 
cu concursul violonistei fran
ceze Claire Bernard, concertul 
său pentru vioară și orchestră.

Opera de stat din Cluj a 
prezentat vineri seara al trei
lea spectacol în premieră din 
actuala stagiune cu opera 
„Samson și Dalila“ de Saint 
Saens.

(Agerpres)

ai mult de 1 000 
de oameni repre
zentanți ai locuito
rilor din cele 11 
comune ale cir
cumscripției nr. 20 
Hotarele, adunați 

sala unuia dintre cele mai 
mari cămine culturale noi din 
raionul Oltenița, au discutat, în 
adunarea care a avut loc, des
pre realizările regimului demo
crat-popular, despre tot ce a 
apărut nou și luminos în viata 
satelor circumscripției, în anii 
puterii populare.

Cooperativele agricole de 
producție din cele 11 comune 
s-au dezvoltat în ultimii ani, 
s-au consolidat din punct de 
vedere economic. Ele au un 
fond de bază total de peste 22 
milioane lei. S-a vorbit despre 
succesele în dezvoltarea agri
culturii întregului raion și în 
legătură cu asta s-a amintit 
faptul că pe ogoarele raionului 
lucrează acum 1000 de trac
toare (în ultimii patru ani nu
mărul tractoarelor s-a dublat), 
1 300 de mașini agricole mo
derne.

în viata satelor circumscrip
ției s-au produs schimbări sub
stanțiale. S-au construit 5 că
mine culturale, 10 școli noi, 7 
dispensare, 8 șosele. întregul 
raion a fost electrificat.

„Noi — spunea tov. Dumitru 
Vătășelu, prim-secretar al Co
mitetului raional P.M.R., pre
ședintele Comisiei raionale 
F.D.P. Oltenița, în cuvîntul de 
deschidere — țineam într-o vre
me evidenta caselor noi con
struite. Dar am renunțat. Con

strucția caselor noi a devenit 
un fenomen de masă, satele 
s-au înnoit aproape cu totul. 
Iată, de pildă, comuna Hota
rele are 1 000 de case noi. Din 
casele vechi ale comunei n-au 
mai rămas decit 100'.

Tovarășul Dumitru Vătășelu 
a propus adunării să desem
neze candidat al circumscripției 
electorale 20 Hotarele, pentru 
alegerile de deputati în Marea 
Adunare Națională, pe tovară
șul Ion Constantin, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
București al U.T.M.

Adunarea a primit cu entu
ziasm această propunere. Ute- 
mista Grigore Florica, inginerul 
aoronom Constantin Cristea, 
Gheorghe Cioboatâ. Ion Cristea, 
de fapt toti cei care au luat 
cuvîntul, au vorbit cu multă 
căldură despre tovarășul Ion 
Constantin a cărui activitate o 
cunosc de mult tinerii și vîrst- 
nicii, în munca de educare a 
tineretului, de mobiliare a ti
nerilor în activitatea de dez
voltare economică a coonerati- 
velor agricole de producție.

Trecînd în revistă tabloul 
realizărilor obținute de oame
nii muncii din satele raionului 
Oltenița, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, în anii 
regimului democrat-popular, 
participanții la adunare și-au 
exprimat totodată hotărîrea de 
a munci cu si mai mult elan 
pentru creșterea permanentă a 
producției agricole, pentru con
tinua înfrumusețare a satelor 
lor.

n nalfariclJ.Cort, une, 
sate- întregi, nu au 
clasă...".

Pentru oamenii 
asemenea imagini 
trate în memorie, 
pentru desemnarea 
circumscripției regionale Cămîrza- 
na, în alegerile de deputati în 
Statul popular regional, mul/i 
dintre vorbitori au amintit trecu- 
till, pentru a' sublinia și mai pu
ternic schimbările petrecute în E 
anii regimului democrat-popular, 
prin grija partidului, și in acest 
colt al patriei.

Curentul electric a ; 
cum și în casele oșenilor. __
mai multe comune și sate din 
Oaș sini racordate Ia sistemul e- 
nergetic national. Acolo unde nu 
exista nici măcar un medic, as
tăzi peste 40 de medici ocrotesc 
sănătatea oșenilor, de la noul 
ndscut pînă la cel mai in vîrstă. 
"Rețeaua sanitară a Oașului cu
prinde, In prezent, un spital mo
dern, cu aproape 120 de paturi, 
la Negrești. 16 circumscripții sa
nitare, 11 case de nașteri, 
tionare, 2 cabinete i 
2 dispensare, numeroase farmacii 
și puncte sanitare. Patru școli 
avea Oașul la Eliberare. Acum. 
In satele raionului sint 3! școli 
cu 130 de săli de clasă ți labora
toare. Numai in ultimii ani cu 
fost Înființate 20 de unităti pre- 

e- 
ln-
16

mai în vîrstă, 
aîrit viu păs- 

ln adunarea 
candidatului

MIHAI CARANFIL

Dintre cei mai buni
§ CLUJ (de la co- 
Irespondentul nos

tru),— Vasile Pop, 
Ilie Bizgă și Luca I Vasile, au fost pro
puși candidații cir
cumscripției comu- 

Inale Gheorghieni în 
alegerile de depu
tați în sfatul popu- 

Ilar al comunei Fe- 
leac, „Și pînă acum, 
ca deputați, s-au 
aflat întotdeauna 

I'fn fruntea treburi
lor obștești’ remar
cau numeroși vor- 

Ibitori. Temeiul u- 
nei asemenea pro
puneri își găsește 

| confirmarea în rea-

Uzările obținute în 
ultimii ani în acest 
sat. Alte 3 săli de 
clasă și o sală pro
fesorală s-au alătu
rat vechiului local 
de școală. Căminul 
cultural renovat în 
întregime găzduieș
te acum numeroase 
activități interesan
te. Și pentru cămin 
și pentru școală, 
materialele au fost 
procurate pe plan 
local și valorificate 
prin munca entu
ziastă a cetățenilor 
antrenați de 
trei deputați,
chemarea organiza

cei 
la

ției de partid. S-a 
început încă de a- 
nul trecut refacerea 
completă a drumu
lui spre satul 
Gheorghieni, ame- 
najîndu-se deja pes
te 2 km. Laolaltă cu 
ceilalți cetățeni, cei 
trei deputați și-au 
adus contribuția la 
dezvoltarea și întă
rirea cooperativei 
agricole de produc
ție. Toate aceste 
realizări vorbesc 
cu prisosință de 
vrednicia celor 
și-au depus
nou candidatura.

care 
din
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școlare, și 6 internate pentru 
levi. Tinerii si virstnicii au la 
deminâ 17 cămine culturale, 
cinematografe. 42 biblioteci.

— Trăim lntr-un colt ăe | 
Întinerit, spunea In adunare 
Paul, președintele Sfatului 
lor din Comlrma. Fiecare duttre 
•tot, oșenil, ne putem minări as
tăzi cu realizări de seamă la vio
la și munca noastră șl mulțumiri 
din inimă partidului scump pen
tru că a făcut si Înflorească 
aceste sale, atlt de oropsite 
vremuri.

— Clștiguriie noastre, arăta 
ranul cooperator loan Berinde 
din Tlrșo.'t. provenite din pomi
cultura. zootehnie și celelalte sec
toare, sint de la un an la altul 
tot mai mari.

— Cultura a devenit un bun al 
tuturor oșenilor. Numai In ultimii 
ani, a spus cu mindrie directorul 
școlii din Comlrzana. tov. Gheor
ghe Vanca, au fost construite In 
aceasta circumscripție două loca
luri de școală noi și două cămine 
culturale. Fiii oșenilor au acum 
acces în cele mai Înalte Institu
te de Invă/ămlnt. Susținem 
tofii candidatul propus.

In această circumscripție a fost 
propus candidat pentru alegerile 
de deputati în Sfatul ; 
gional tovarășul Vasile Pop, di
rectorul Spitalului 
Tovarășul Pop este 
trimis de partid în Țara Oașului. 
După el au sosit aici zeci de me
dici, dar el a fost cel dinții pe 
care l-au văzut oșenii, treclndu-le 
pragul caselor. Munca < 
ei In toii acești ani, devotamen
tul cu care s-a îngrijit de sănă
tatea lor, sint motivele pentru 
care participanta Ia adunare i-au 
sprijinit candidatura din toată
mima.

lard
ÎOO.1 

popa-

V. MOINEAGU |

S răni cui Moldovei în haină de iarnă

Protocol privind 
colaborarea economica 
dintre R. P. Romină 

și R. D. Germană
Vineri a avut loc încheierea 

discuțiilor și semnarea unui 
protocol privind colaborarea 
economică și livrările recipro
ce la principalele produse pe 
perioada 1966—1970 între R.P. 
Romînă și R. D. Germană.

Protocolul a fost semnat din 
partea R. P. Romîne de 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
iar din partea R. D. Germane 
de .dr. Erich Apel, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mini
ștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării.

Au asistat membri ai con
ducerii M.A.E. și C.S.P., pre
cum și cele două delegații 
care au purtat convorbirile.

A fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. D. 
Germane la București, Sieg
fried Bock.

Sport« Sport
Is tsarsea- . dupl 13

mde hâM ccetzsaA sâ se men- 
tsA ca 9 poșe
te ars c âe <raI Bobctc-r și
sonetacoi Gkeoer. becere ca dte 
15 wacte. Gtevi MnltM 
ăst « 13-e : fltS.

yotmj : Leoyyet <1 P.
V-Bc-ari — Vm 4e Berze fOirMtt 
1—O : Bobocor OLPXj — Kei- 
aaa JLKG4 ; Ntor (Ia-

pană si ușoară. La turnee partici
pă cei mai buni boxeri din țară. 
Boxerii din caL grea vor evolua 
e rect la București, in cadrul 
.Traseului celor 4", ultimul cri- 
tene de selecție a echipei, progra
ma: intre 26 și 30 aprilie.

Concursuri 
de schi

mJ teat .Tn a <W m 
4e la Beverwo’E ia 
fmxtea ciMTEtt'.- 
lui contissi U se 
mentinȘ reprezen
tanta R.P Ito^ne.

Pe scurt

• Pugaistul Marcel Cerdan jr., 
fiul fostului campion mondial de 
box la ca’, mi’iocie Marcel Cer- 
den. deceda: in tragicul accident 
ce e—oa d.a 1949. a obținut a 
acera vretone consecutivă ca pro- 
fesoaist. Inti!nindu-1 la Paris pe 
soar.-olul Zuniga. Marcel Cerdan a 
obrnut victona prin abandon in 
presa regtrzț.

9 Sîmbătă și 
duminică, schiul 
va cunoaște o 
bogată activitate 
competițională 

la Poiana Bra
șov și Sinaia, 
unde se vor

Alexandra Nicc'aa Ia part.ua 
susținută in runda a 9-a. Nkolau 
a făcut remiză cu iugoslava Ka- 
tia Iovanovicî, principala sa ad
versară. fată de care păstrează 1 
punct avans. Alte rezultate: Ti
mmer — R. Iovanovici 0—1 Ro-
cdzant — Heemskerk întreruptă; 
Konarkowska — Mulder l—O ; 
Litmanowicz — Ivanova remiză ; 
Vreeken — Bruce 1—0.

Clasament : 1. Alexandra Ni- 
colau IR.P.R.) 7 puncte ; 2. K. Io
vanovici (Iugoslavia) 6 puncte ;
3. Vreeken (Olanda) 5,5 puncte ;
4. R. Iovanovici (Iugoslavia) 5 
puncte etc. Șahista romînă mai 
are de_ jucat cu olandeza Timmer 

Si iugoslava R. Iovanovici.

gosirvs) _ Medina (Spania) 
l—O : Daeaer fOiandai — Jobsz- 
nesea (Norvegia) reaiză.

• Ia ccml zilei da vineri, fe- 
Jeratst de box a «tobilit modul 
de cesfâssrare al turneelor de 
selecție pe categorii, in urma că
rora se va alcătui echipa repre
zentativă pentru ..europenele" de 
la Berlin (22 — 29 mai). între 9 
»i 13 martie. Ia Hunedoara si 
Constanta vor avea Ioc primele 
turnee pentru categoriile muscă, 
mijlocie, semigrea si respectiv 
cocoș și mijlocie mică. Turneele 
ce ia Galati Și Reșița se vor des
fășura între .3 și 21 martie. Ama
torii de sport gălățeni vor urmări 
disputa boxerilor din categoriile 
semiușoarâ și semimijlocie. iar 
cei din Reșița pe cei de la cat.

• După cum s-a 
mai anunțat. du- 
mmreă. în cadrul 
grupei a 4-a a pre- 
?.m .narlilot cam
pionatului mondial 
de fotbal, la Lisa
bona echipa Portu
galiei intîlnește for

mația Turciei. Celelalte două echi
pe din această grupă sint cele ale 
R. P. Romîne și R.S. Cehoslovace.

In vederea jocului de duminică, 
federația portugheză a alcătuit 
următoarea formație : Costa Pe
reira (Benfica), Festa (Porto), Pe
dro Gomez (Sporting), Jaime Gra- 
ca (Cedilla), Arcanjo (Porto), Jo
se Carlos (Sporting), Jose Augus
to, Eusebio, Torres, Coluna, Sil-
moes (toti de 
pitanul echipei 
După cum se 
nfica lisabona 
livei 6 jucători.

la Benfica). Că- 
este Jose Carlos, 
vede, echipa Be- 

a dat reprezenta-

(Agerpres)

desfășura patru concursuri. Pe 
pîrtia de la Poiana Brașov se 
va disputa „Cupa Tractorul", la 
fond și sărituri, la care vor par
ticipa cei mai buni schiori, în 
frunte cu Petre Dinu, Gh. Gin-
cu. Marcela Bratu-Leampă 
(fond), Iosif Eros, Stefan Bure- 
țea. FI. Voinea (sărituri). Tot la 
Poiana Brașov se va desfășura și 
„Cupa federației romîne de schi"
la biatlon, competiție care va
constitui un criteriu de selecție 
in vederea concursului interna

Înainte de a fi incârcafi In trenul forestier, buștenii tini 
judicios selecționați, reaiizindu-te astfel însemnate cantitifi 
de masă lemnoasă superioară- Iată. în fotogmiie. un aspect de 
la una din exploatările forestiere de pe Valea Gurghiulur din 

cadrul I. F. Reghin
Foto: AGERPP.ES

URMĂRI
Agrotehnică 

diferențiată - 
producții sporite 

de sfeclă de zahăr
de 2 săptămîni tocmai în etapa 
de primăvară cînd este mai 
multă umiditate, extrem de pre
țioasă pentru dezvoltarea plan
telor. Toate prașilele le-am 
executat numai cu săpăliga. 
Pentru aceasta, în timpul iernii 
am confecționat, la atelierul de 
fierărie, săpăligi din sape vechi, 
cu lama lată de 20—22 cm. Lu
crarea solului cu săpăliga a 
avut o influență bună pentru 
dezvoltarea plantelor. Niciuna 
nu a fost tăiată, iar solul a fost 
lucrat de la 3—4 cm pînă la 
10—12 cm.

Lucrarea de rărit am execu- 
tat-o cu mare grijă. Din vreme 
am confecționat bețișoare lungi, 
de 25 cm, pe care le-am gradat 
la 18, 20, 22 și 25 cm. Cu aju
torul lor am lăsat o densitate 
de la 82 000—94 000 plante la 
hectar pe 56 hectare, pînă la 
88 000—104 000 plante la hectar 
pe restul suprafeței. Este pri
mul an cînd toți țăranii coo
peratori și mai ales tineretul 
și-au însușit clar noțiunea de

densitate matematică, rațională 
la sfecla de zahăr. Lucrul a- 
cesta, ca și calitatea bună a 
tuturor lucrărilor de întreține
re, a determinat în cea mai 
mare măsură realizarea pro
ducției din 1964.

La recoltat, dacă în ceilalți 
ani aveam din cauza tasării te
renului pierderi ce mergeau 
pînă la 25—30 la sută. în 1964 
pierderile au fost minime. Re
coltarea am executat-o eșalonat 
pe brigăzi și echipe iar trans
portul la Baza de recepție Por- 
tăresti s-a efectuat rapid.

Dacă 30142 kg la hectar Ia 
sfecla de zahăr, poate fi socotită 
o producție bonă, nu înseamnă 
că s-a atins plafonul maxim. Fă- 
cînd o analiză pe brigăzi, con
statăm deosebiri mari. Astfel, 
în timp ce brigada condusă de 
Ion Stefan a recoltat de pe 31 
hectare numai 24 072 kg la hec
tar, Nicolae Diaconu obține de 
pe 33 de hectare in medie 
37 189 kg. Sint însă echipe ca, 
de exemplu, cea condusă de 
Dumitru Deliu, secretarul orga
nizației U.T.M. la brigada nr. 2, 
care a realizat 43 103 kg la hec
tar. Si nu e singura. Paulina 
Mirea cu echipa sa obține 
43 587 kg. Dumitru Rapai — 
40 300. Pe 1,5 hectare pe care 
Ion Zdrenghea le-a îngrășat cu 
cîte 10 tone gunoi de oi și a 
lăsat o densitate de 112 000 
plante s-au recoltat, însă, 
51 800 kg la hectar.

Aceste cifre arată că mai a-

Plenara Consiliului Național al inginerilor 
și tehnicienilor din R. P. Romină

Vineri a avut loc plenara 
Consiliului Național al ingine
rilor și tehnicienilor din R .P. 
Romînă.

Plenara a dezbătut contri
buția adusă de Consiliul na
țional al inginerilor și tehni
cienilor la promovarea pro
gresului tehnic și înfăptuirea 
planului de stat pe anul 1964. 
Au fost dezbătute, de aseme
nea, sarcinile ce revin ingine
rilor și tehnicienilor, în studie
rea și soluționarea probleme
lor tehnice ale producției, în 
vederea îndeplinirii planului

de 'stat pe anul 1965, a spriji
nirii activității de perfecțio
nare profesională din între
prinderi și dezvoltării propa
gandei tehnice. Un loc impor
tant în dezbateri a fost ocupat 
de problemele introducerii 
și extinderii tehnicii noi, a 
tehnologiilor moderne, organi
zării superioare a producției 
pentru a se obține produse la 
cel mai înalt nivel calitativ, 
pentru darea la timp în func
țiune a noilor obiective indus
triale și social-culturale.

(Agerpres)

țional triunghiular (R.D. Germa
nă — R. P. Polonă — R.P. Ro
mînă), programat în țara noastră 
la 7 februarie. Cei mai buni 
schiori alpini din Brașov se vor 
întrece pe pîrtia Postăvarului în 
cadrul „Cupei Luceafărul", iar 
Sinaia va găzdui prima întrece
re pentru probele alpine ale 
schiorilor fruntași de pe Valea 
Prahovei.

• Săritori cu schiurile de 
la trambulină din 10 țări : A- 
ustria, R.F. Germană, Finlan
da, Franța, Italia, Norvegia, 
R.P. Polonă, Suedia, Elvefia și 
Iugoslavia vor evolua între 
24 și 31 ianuarie Ia cîteva 
mari concursuri internaționale 
programate la Saint Moritz. 
.Arosa, Locley și Unterwas- 
ser. Printre participanfi se 
remarcă Pauli Ukkonen (Fin
landa), Ciacomo Almoni (Ita
lia), Thorbotjen Yggeseth 
(Norvegia) și alții.

Documentarul rominesc în 1965
Cineaștii Studioului „Ale

xandru Sahia* vor realiza a- 
nul acesta peste 90 de filme 
documentare și de știință 
popularizată. In care vor fi 
oglindite aspectele cele mai 
reprezentative ale realității 
noastre contemporane.

Unul dintre filme va fi în- 
chinat marilor uzine de alumi
nă si aluminiu de la Oradea și 
respectiv Slatina, care vor in
tru in funcțiune anul acesta 
.Înainte de ultima treaptă" 
este titlul documentarului de

dicat construirii hidrocentralei 
„16 Februarie" de pe Argeș, în 
care vor fi folosite ideea și 
secvenfe din filmul „4 000 de 
trepte spre cer", realizat cu 
prilejul începerii lucrărilor pe 
marele șantier. La baza reali
zării altor filme vor sta noua 
arhitectură industrială a tării, 
istoria unui cargou rominesc, 
Uzina de mașini-unelte și a- 
gregate — București, dotată cu 
utilaje ultramoderne, aspecte 
semnificative din dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste.

O serie de filme vor aduce 
în prim-plan mari figuri de cre
atori ai culturii noastre, remar
cabile tezaure de cultură, cum ar 
fi renumita bibliotecă de la Al
ba Iulia, aspecte din bogatul 
nostru folclor. Vor fi realizate 
18 documentare de știință 
popularizată, inspirate de cele 
mai noi realizări din fizică, 
chimie, tehnică, științele na
turii, geologie, din domeniile 
istoriei, arheologiei, etnogra
fiei, artei.

(Agerpres)

DIN PAQINA I
vem tacă serioase posibilități 
de sporire a producției. Iar re
zervele trebuie căutate, ta pri
mul rind, în modul diferit în 
care se aplică metodele agro
tehnice de la o brigadă la alta, 
$i. chiar in cadrul aceleeași bri
găzi, de la o echipă la alta.

Din practica anului 1964 noi 
am cules multe Învățăminte pe 
care le vom folosi pentru 1965. 
Socotim că oricare ar fi condi
țiile climatice avem toate po
sibilitățile ca, la sfecla de za
hăr. să obținem peste 40 000 kg 
la hectar.

Ce am făcut, deci, pentru 
producția anului viitor ? Am 
repartizat deja terenul rezervat 
sfeclei pe brigăzi și echipe. S-a 
executat ogorul din vară, iar 
în toamnă l-am discuit și gră- 
pat, făcîndu-1 bun de semănat. 
Fiecare brigadă a administrat 
în decembrie superfosfat la hec
tar iar brigada nr. 4, condusă 
de tov. Iordache Constantin, 
secretarul comitetului U.T.M. pe 
comună, a cărat și circa 
20 000 I must de grajd. In 
continuare vom mai căra șl 
mranită, gunoi de oi, cîte 7—8 
tone pe fiecare hectar, astfel 
ca solul să fie cit mai bine în
grășat. în adunările generale 
U.T.M. pe brigăzi, în adunarea 
generală U.T.M. pe gospodărie, 
tinerii noștri au analizat facto
rii care au condus la realizarea 
unei bune producții de sfeclă 
în cadrul gospodăriei și pentru

anul 1965 s-au angajat ca, prin 
acțiuni mai operative, mai bine 
conduse, să fertilizeze supra
fețe tot mai mari de teren pen
tru sfecla de zahăr.

Acțiuni de imincă 
patriotică

lor cantitatea de 2 200 tone 
metale vechi. Azi am trimis 
prima garnitură de peste 250 
tone. O contribuție deosebi
tă la această garnitură au a- 
dus-o tinerii de la Uzinele de 
utilaj greu „Progresul", de la 
Uzina „Laminorul", Șantie
rul naval, Combinatul de ce
luloză și hîrtie, Combinatul

Folosirea

de industrializarea lemnului, 
și de la Fabrica Stînca.

La Casele alegătorului
Vaslui. Programul prezentat de 
tinerii artiști amatori în fața ce
lor peste 300 de spectatori a cu
prins cintece și dansuri din re
giune, versuri despre viața nouă 
a patriei.

Tot ieri, la Casa alegătorului 
nr. 1, peste 100 de tineri țărani 
cooperatori care votează pentru 
prima oară s-au întîlnit cu tov. 
Vasile Perdun, activist de partid, 
care le-a vorbit despre dreptu
rile tinerilor din patria noastră, 
în continuarea întîlnirii, tinerii 
prezenți în sală au vizionat un 
program artistic.

rațională
a parcului de autovehicule

— 100 000 lei la prețul de cost;
— 150 000 lei beneficii peste plan ;

Asigurarea condițiilor telmico-materiale pentru realizarea acestor 
angajamente a fost concretizată în planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, care printre altele prevede: organizarea secțiilor de 
recondiționare a pieselor și agregatelor la toate autobazele ; sin
cronizarea transportului de mărfuri în vederea asigurării încărcă
turii atît la ducere, cit și la întoarcere; organizarea unor cursuri 
pe meserii pentru ridicarea calificării profesionale.
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Din viața tineretului lumii
Sesiunea O.N.U. Comentariul zilei

Poziția studenților congolezi

• Declarațiile unor lideri ai U. G. E. C. • Urmările unei

conferințe de presă • Expulzați din Bruxelles,

■ a Alger au sosit doi conducători ai Uni
unii generale a studenților congolezi 
(U.G.E.C.), Oswald Ndeshyo și Serge-Pon- 
tien Tshilenge. Cei doi au fost expulzați 
din Bruxelles, unde urmau cursurile unor 
universități belgiene și își continuă în 
prezent studiile în Algeria. Intr-un inter

viu acordat ' săptăm'inalului „REVOLUTION AFRI- 
CAINE" ei s-au ocupat, printre altele, de problemele 
U.G.E.C.', precum și de unele acțiuni recente între
prinse de această organizație.
„U.G.E.C. — au declarat

Ndeshyo și Tshilenge — este sin
gura mișcare a studenților con
golezi care există în prezent. Ea 
este o mișcare de opoziție". 
După ce au subliniat că fostul 
premier congolez Adoula a în
cercat să lovească în această or
ganizație prin crearea unei Fe
derații. studențești separate, plan 
care însă a eșuat, iar actualul 
prim ministru Chombe a încercat 
la rîndul lui, dar fără succes, să 
dizolve U.G.E.C., ei au conti
nuat : „Se poate spune că 
U.G.E.C. este o mișcare a tutu
ror studenților congolezi care 
luptă, împreună cu poporul con
golez, pentru realizarea idealuri
lor lui Patrice Lumumba. Princi
piile și obiectivele Uniunii au 
fost definite în cursul primului și 
celui de al doilea congres, ți-

nute în 1961 și 1963. Trebuie 
să se arate că U.G.E.C. grupează 
pe toți studenții congolezi, fără 
excepție, adică mai multe mii, și 
are secții în majoritatea țărilor 
europene: în Franța, Elveția, 
Germania occidentală, ~ ”.
S.U.A. și în alte țări. Studenții 
congolezi care se află în țări 
unde nu dispun de numărul su
ficient pentru a forma o secție, 
sînt alipiți în mod automat sec
ției U.G.E.C. din Belgia care 
este cea mai importantă din 
străinătate".

La Leopoldville se află Comi
tetul Național al U.G.E.C. con
trolat de Congresul Național. A- 
cesta din urmă se întrunește la 
fiecare doi ani, viitorul congres 
urmînd să aibă îoc în august, a- 
nul acesta. „In vara anului tre
cut — au continuat cei doi stu-

R.A.U.,

Portugalia:

Represiuni împotriva studenților
e lista acțiunilor 
represive între
prinse de autori
tățile salazariste 
împotriva studen-

[ ților portughezi 
s-a adăugat o 

nouă măsură samavolnică; 20 
de studenți de la diferite fa
cultăți au fost arestați joi di
mineața, printre ei aflîndu-se 
și președintele Asociației stu
denților școlii superioare de 
geniu, Mario Lino.

Deși cauzele acestor ares
tări nu sînt încă pe deplin 
cunoscute ele sînt interpre
tate ca o consecință a recen
tei agravări a conflictului iz
bucnit între studenți și minis
trul educației, o dată cu in
terzicerea organizării „Zilei 
studentului" și înlocuirea ei 
cu „Ziua universității". Inter
zicerea „Zilei studentului" 
are, la fel ca multe alte ac
țiuni asemănătoare ale gu
vernanților de la Lisabona, 
un pretext vechi de cînd re
gimul : ea ar fi chipurile „de 
inspirație comunistă". Același 
pretext a fost folosit de poli
ția lui Salazar și pentru a 
arunca în închisoare alți50de 
studenți, la sfîrșitul anului 
trecut. Odată încăpuți pe mâi
nile poliției secrete — vestita 
P.I.D.E. (care numără numai 
în Lisabona 5 000 de copoi) — 
studenții sînt torturați și nu 
primesc nici un fel de ajutor 
medical.

Paralel cu valurile de ares
tări, autoritățile acționează 
împotriva studenților și cu 
alte măsuri de intimidare. Fo
losind organizația de tineret 
fascistă „Tînăra Portugalie" 
poliția organizează provocări 
împotriva studenților, perche
ziții și atacuri împotriva con-

ducătorilor organizațiilor stu
dențești. Astfel, in urma unei 
percheziții efectuate la sediul 
cineclubului universitar din 
Lisabona, poliția portugheză a 
arestat cinci studenți; printre 
cei arestați se afla, în afară 
de președintele cineclubului, 
pictorul Santiago Areal și un 
membru al comisiei studen
țești de pe lingă Școala supe
rioară de Belle Arte.

Ca răspuns la creșterea în 
întreaga țară a demonstrații
lor studențești de masă împo
triva regimului fascist, gu
vernul lui Salazar a procedat 
la excluderea din Universita
te a conducătorilor asociații
lor studențești. In alegerile 
organelor conducătoare ale a- 
sociațiilor studențești din Li
sabona și Coimbra victoria 
fusese obținută de activiștii 
progresiști ai mișcării studen
țești. Aceasta a constituit încă 
unul din motivele pentru care 
autoritățile au organizat re
presiunile amintite mai sus.

Autoritățile portugheze își 
dau seama că numai prin a- 
restări și teroare mai pot 
menține dominația unui re
gim socotit de mult ca fiind 
„anacronic din punct de ve
dere politic și detestat de 
mase" (Economist). Dar în 
ciuda persecuțiilor și a pri
goanei polițienești, studenții 
portughezi continuă lupta lor 
pentru democratizarea învă- 
țămîntulut.

V. URSU

Procesul unor

Noi măsuri 
ale guvernului 

sudanez
KHARTUM — Potrivit in

formațiilor sosite din Khar
tum, guvernul sudanez a hotă- 
rît ca foștii membri ai Consi
liului suprem militar, care 
s-au aflat la conducerea țării 
între 1958 și 1964, să fie defe
riți justiției — transmite agen
ția France Presse la 22 ianua
rie. In legătură cu aceasta, gu
vernul a format o comisie mi
nisterială însărcinată să alcă
tuiască raportul care va servi 
drept bază pentru capetele de 
acuzare împotriva foștilor con
ducători sudanezi. Comisia 
este formată din mai mulți 
miniștri. Ministrul însăr
cinat cu afacerile Consiliu
lui de Miniștri, El Ahmed, a 
declarat reprezentanților pre
sei că „membrii fostului consi
liu suprem militar au încălcat 
constituția și au înlăturat gu
vernul legal al Sudanului la 
16 noiembrie 1958“. Ministrul 
a adăugat că „toți cei care au 
colaborat cu șefii militari pen
tru suprimarea democrației în 
Sudan vor trebui să fie jude
cați".

Printr-o altă hotărîre a Con
siliului de Miniștri sudanez s-a 
prevăzut reintegrarea în ar
mată a 30 de ofițeri superiori 
și inferiori care au fost înde
părtați din rîndurile armatei 
în timpul fostului regim de 
dictatură militară.

NEW YORK. — După cum 
relatează corespondentul zia
rului fcNew York Times", 18 
tineri basci au compărut în 
fața tribunalului din Madrid. 
Ei sînt acuzați de a fi făcut 
parte dintr-o organizație ile-
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denți congolezi — președintele 
național al U.G.E.C., Kanza Ndo- 
lomingo, a precizat în cadrul 
unei conferințe de presă poziția 
U.G.E.C., pentru care guvernul 
Chombe și instituțiile guverna
mentale actuale sînt ilegale deoa
rece ele provin dintr-o violare 
flagrantă a legii fundamentale si 
contravin aspirațiilor legitime ale 
poporului congolez. Kanza și 
principalii conducători ai Comi
tetului Național au fost arestați 
și reduși la tăcere. Comitetul Na
țional s-a văzut atunci obligat să 
delege puterile sale Comitetului 
Central al U.G.E.C. din Belgia. 
Iată de ce luările noastre de po
ziție angajează nu numai secția 
din Belgia, ci pe toți studenții 
congolezi".

întrebați care au fost circum
stanțele în care au fost nevoiți 
să părăsească teritoriul belgian, 
cei doi au răspuns :

„La 23 noiembrie 1964, Comi
tetul Central al U.G.E.C. a ținut 
o conferință de presă la Bruxel
les. In cursul acestei conferințe 
noi am condamnat intervenția 
militară belgiano-americană în 
Congo. S-a încercat să se justifice 
această intervenție militară prin 
lipsa de securitate a albilor din 
Congo. In realitate, adevărata 
cauză a insecurității era inter
venția militară străină, furniza
rea de arme și bombardamentele. 
Am vrut să preconizăm măsuri 
pentru restabilirea ordinei în 
Congo : încetarea ajutorului mi
litar belgiano-american acordat 
guvernului Iui Chombe, expulza
rea mercenarilor și a consilierilor 
politici ai acestuia. Am făcut de 
asemenea o analiză a condițiilor 
economice și sociale care se află 
la originea răscoalei congoleze 
pentru a demonstra că pretextele 
invocate erau nefondate.

A doua zi, ambasada Congou- 
lui din Bruxelles a publicat un 
comunicat pentru a dezaproba 
conferința de presă și a explica 
că ea ar fi fost organizată numai 
de câteva elemente care nu erau 
urmate de majoritatea studenți
lor. Dar a doua zi, la 24 noiem
brie, a avut loc intervenția aero
purtată la Stanleyville. Presa bel
giană, cea de stînga, a reprodus 
conferința noastră de presă în 
timp ce unele ziare de dreapta 
au cerut expulzarea noastră.

La 25 noiembrie, ministrul a- 
facerilor externe a difuzat un co
municat imprecis, care nu cita 
nici un nume și nici o formă de 
procedură, dar care anunța re
tragerea burselor membrilor Co
mitetului Central al U.G.E.C. și 
expulzarea lor imediată din Bel
gia. Nu putem părăsi această 
țară decât pentru o singură 
destinație: Leopoldville unde 
Chombe, care ceruse deja ca noi 
să-i fim predați, ne aștepta. Am 
hotărît atunci să rămînem pentru 
a permite Uniunii să continue să 
ducă o acțiune politică, pentru a 
asigura unitatea tuturor studenți
lor în jurul Comitetului Central 
și pentru a informa opinia pu
blică belgiană de stadiul proble
mei congoleze și de sensul măsu
rilor luate împotriva noastră. In 
linii mari aceste obiective au 
fost atinse. Am rămas clandestin 
15 zile la Bruxelles, am avut 
contacte cu studenții congolezi 
și africani și am organizat o 
mare campanie de petiții adresate 
guvernului, mitinguri și confe
rințe. Studenții socialiști și comu
niști, precum și sindicatele au 
participat la aceste acțiuni. Au 
avut loc chiar greve. Intre timp 
am primit viza de intrare în Al
geria".

NEW YORK 22 (Agerpres).
In ședința de vineri a Adu

nării Generale O.N.U. a luat 
cuvîntul reprezentantul per
manent al Republicii Mali, la 
O.N.U., Sori Coulibali, care 
este în același timp președin
te al Comitetului special 
O.N.U. pentru examinarea a- 
plicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. 
Referindu-se la problema con
goleză el a declarat că solu
ționarea acesteia trebuie să 
fie obținută prin mijloace po
litice și nu militare.

Ministrul afacerilor externe 
al Suediei, Torsten Nillson, 
care a urmat la cuvint a vor
bit pe larg despre măsurile 
ce trebuie luate pentru limi
tarea cursei înarmărilor nu
cleare.

Ultimul vorbitor al ședințe: 
a fost ministrul afacerilor ex
terne al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto. El a apreciat pozi
tiv țelurile Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare. Vorbitorul a 
cerut ca R. P. Chineze să i 
se acorde locul ce i se cuvine 
de drept în O.N.U., și s-a pro
nunțat în favoarea unei întă
riri a Organizației Națiunilor 
Unite.

Următoarea ședință va avea 
loc luni cînd urmează să se 
încheie dezbaterea generală.

Surpriza
de la Leyton

Leyton, o suburbană cenușie a Londrei, 
populată mai ales de pensionari care trăiesc 
in căsuțele lor cu ferestre ferecate, a furni
zat o surpriză electorală. Ministrul de externe 
din guv emul laburist. Patrick Gordon Walker, 
a fost infrint Ia o diferență de... 205 voturi. 
Leyton este una din tradiționalele „fiefuri* 
laburiste. In octombrie 1964, candidatul la
burist Sorensen recoltase 23 640 voturi. Po
zițiile partizanilor lui Wilson păreau sufi
cient de trainice spre a asigura intrarea in 
parlament lui Walker, care in toamnă gus
tase din amarul înfringerii, într-o altă dr- 

electorală. Sorensen a fost nu- 
locul său de deputat a devenit

disponibil. Statul major laburist îl rezervase 
lui Walker. Alegerea ministrului de externe 
părea o simplă formalitate. Nimeni nu cre
de în posibilitatea unui eșec al lui Walker — 
opinia în ajun „LE MONDE". Dezacordu
rile de păreri se refereau la avansul față de 
concurentul conservator. Va păstra majorita
tea lui Sorensen de aproape 8 000 voturi 
sau o va mări ? Dar circumscripția în care

laburistul Sorensen fusese ales încă cu 32 de 
ani în urmă a refuzat să-și acorde sufragiile 
lui Walker. Campania electorală a fost 
scurtă, însă tăioasă, punctată prin violențe 
de limbaj și polemici care au dus pînă la 
incidente.

Insuccesul lui Walker ar fi putut fi atri
buit atmosferei întreținută la Leyton de ad
versarii săi dacă n-ar fi fost dublat de o 
simțitoare pierdere de voturi laburiste la Nu
neaton, circumscripția în care a candidat un 
alt ministru din guvernul Wilson — Frank 
Cousins. Soarta lui Cousins diferă de cea a 
lui XX alker : el a biruit, dar victoria îi este 
lipsită de strălucire pentru că, destui din 
cei care în octombrie votaseră pentru labu
riști au preferat de astădată să-și acorde pre
ferința conservatorilor și liberalilor. In oc
tombrie, la Nuneaton laburiștii au avut un 
plus de 12000 voturi față de conservatori. 
Joi, Cousins n-a dobindit decît 18 325 voturi, 
in vreme ce concurentul său a obținut 13 084 
voturi. Adăugind că Nuneaton este o 
muncitorească, prin tradiție laburistă, vom 
înțelege de ce partizanii lui Cousins 
motiv să tragă clopotele victoriei.

„DAILY EXPRESS" semnalează: înfrân
gerea ministrului de externe se adaugă ne
mulțumirilor unei alte părți a alegătorilor din 
Nuneaton. Pentru conservatori aceste alegeri 
constituie un succes incontestabil". „GUAR- 
DIAN" limitează însă semn: Leat ia scrutinu
lui afirmând că -infringerea lui Patrick Gor
don XVrîkrr nu înseamnă că întreaga țară se 
opune actualului guvern laburist". Deplasa
rea de voturi către conservatori (cifrată la 
4,8 la sută; survine intr-un moment în care 
sondajele atribuiau laburiștilor un avans pînă 
la 13 la sută. Dacă ..refuzul de încredere în 
guvernul laburist", de care vorbea „DAILY 
EXPRESS", se accentuează la viitoarele ale
geri parțiale, atunci echipa ministerială a lui 
Harold XX’ilson își va vedea înmulțite difi
cultățile. Prima concluzie după votul de joi

zona

n-au

este aceea a necesității unei remanieri mi
nisteriale. Cursa lui Walker către parlament 
este în prezent definitiv stopată. După două 
înfrîngeri succesive, este imposibilă o nouă 
confruntare cu alegătorii. In cursul nopții de 
joi spre vineri, Walker și-a prezentat de
misia.

Vineri, demisia lui Walker a fost acceptata 
atît de premierul Wilson cît și de regina 
Elisabeta a Il-a. In postul de ministru al 
afacerilor externe al Angliei a fost numit 
Michael Stewart, pînă vineri ministru al 
educației.

Evenimentul stîrnește interes însă prin re
percusiunile asupra soartei guvernului labu
rist. După 100 de zile de guvernare, labu
riștii se găsesc în dificultate. Majoritatea lor 
parlamentară extrem de debilă s-a subțiat și 
mai mult. Supraviețuirea guvernului Wilson 
se datorește într-o măsură sprijinului liberal 
și este de presupus că dacă tendința de la 
Leyton se va manifesta în continuare „gu
vernul laburist va trebui să-și modifice poli
tica, cedînd unor cereri ale partidului libe
ral" („TIMES"). Aceste „modificări" vor face 
mai agreabil guvernul laburist ? Probabil, nu. 
Criza de încredere pe care o semnifică în- 
frîngerea lui Walker, se datorește, fără îndo
ială, și inconsecvenței laburiste, abaterii de la 
programul preconizat în perioada preelecto
rală. Succesivele renunțări au îndepărtat de 
laburiști destui din alegătorii lor tradiționali.

Conservatorii încearcă să valorifice șansele 
sporite. Ei au desemnat un nou președinte al 
partidului în persoana lui Edward Du Cann, 
fost ministru al comerțului. Du Cann nu are 
decît 40 de ani fiind unul din cei mai tineri 
președinți ai conservatorilor. Numirea se in
tegrează în efortul de a „întineri" partidul, 
de a-1 dinamiza și a-1 moderniza. Partidul 
conservator se pregătește pentru o bătălie 
electorală generală, care s-ar putea să devină 
inevitabilă dacă insuccesele laburiste se re
editează.

EUGENIU OBREA

tineri spanioli
gală. In sala tribunalului, scrie 
corespondentul, a domnit o 
atmosferă încordată, care s-a 
accentuat și mai mult atunci 
cînd acuzații au declarat că 
au fost torturați de poliție.
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au blocat în mul le

R. P. MONGOLĂ. Vedere din 
Ulan-Bator

După întîlnirea
de la Rambouillet

Demonstrație
de
la

protest 
Saigon

ceiSAIGON 
cinci lideri 
continuă greva foamei, vineri 
după-amiază, în fața Amba
sadei Statelor Unite din Sai
gon a avut loc o demonstrație 
de protest a budiștilor. Pur- 
tînd pancarte cu lozinci anti
guvernamentale și ostile la a- 
dresa Statelor Unite care a- 
cordă sprijin guvernului Tran 
Van Huong, demonstranții 
s-au apropiat de clădirea am
basadei, in pofida detașamen
telor militare care au patrulat 
vineri străzile Saigonului, 
pentru a prezenta o petiție 
ambasadorului Maxwell Tay
lor.

După ce au fost dispersați, 
demonstranții au încercat să 
se îndrepte spre reședința șe
fului statului și a primului 
ministru dar au fost opriți de 
către armată.

— In timp ce 
ai mișcării budiste

A ■^4

S.U.A. In statul Indiana zăpezile abundente 
fie: Vedere parțială a unei coloane de camioane și automobile 

dianopolis. Lungimea acestei coloane depășește 4 km

locuri circulația. In fotogra- 
blocate în apropiere de In-

Ministrul comerțului exterior al R. P. Romine

TEHERAN. — Ministrul co
merțului exterior al R. P. Ro
mine, Mihail Petri, care se 
află în vizită în Iran, a fost 
primit de Majestatea Sa Mo
hammed Reza Pahlevi, Șahul 
Iranului La primire a fost 
de față V. Vlad, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Romîne în Iran.

Cu acest prilej, Mihail Petri 
a transmis Șahului Iranului 
un mesaj din partea Președin
telui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Șahul Iranului 
a mulțumit pentru mesaj și a 
transmis la rîndul său pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne urări de sănă-

----- •----- - —

PAR1S. — O mare satisfacție 
a provocat la Paris confirmarea 
oficială făcută de Marc Jacquet, 
ministrul lucrărilor publice, că 
cor fi continuate lucrările de 
construcție a avionului „Con
corde', prin efortul comun al ce
lor două industrii aeronautice — 
britanică și franceză, in speță a 
întreprinderilor „British Aircraft 
Corporation" și „Sud Aviation".

Ziarul „Le Figaro" scrie. 
„Dacă anumite manevre de din
colo de ocean ar fi izbutit, dacă 
proiectul „Concorde" ar fi fost 
abandonat, dezvoltarea industriei 
aeronautice a celor doi aliați — 
Anglia și Franța — s-ar fi prăbu
șit, devenind anexe ale industriei 
americane. Aceasta este ceea ce 
opinia publică franceză a resim
țit imediat și cu putere, iar opi
nia britanică cu o oarecare întîr- 
ziere.

tate și fericire personală, pros
peritate și noi succese poporu
lui romîn.

Trecîndu-se în revistă o se
rie de probleme legate de re
lațiile dintre cele două țări, 
Șahul Iranului și-a exprimat 
convingerea că există posibi
lități de dezvoltare a legături
lor de prietenie și colaborare 
economică dintre Romînia și 
Iran, pe baze reciproc avanta
joase.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Mihail Petri a avut, de ase
menea, întrevederi cu A. Ho- 
veida, ministrul finanțelor, cu 
generalul L Riahi, ministrul 
agriculturii, și cu dr. A. Alik- 
hani, ministrul economiei.

In convorbirile cu ministrul 
economiei, au fost examinate 
probleme legate de posibilită
țile de dezvoltare a relații
lor și colaborării economice 
dintre R. P. Romînă și Iran.

La aceste întrevederi, au a- 
sistat N. Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei petrolu
lui și chimiei, și V. Vlad, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romine la Teheran.

Grupul de specialiști romîni 
continuă discuțiile tehnice 
cu specialiștii Societății națio
nale iraniene de petrol.

eferindu-se la re
zultatele convor
birilor de Gaulle 
Si Erhard, un co
tidian francez re
marca faptul că 
ele afectează mai

sensibil relațiile... germano- 
germane decît cele franco- 
germane.

Intr-adevăr, nimeni nu se 
îndoiește că Erhard a urmărit 
la Rambouillet un succes di
plomatic care să-i ofere un 
atu propagandistic în campa
nia electorală din toamnă. El 
a contat pe un oarecare spri
jin francez, dată fiind „teama 
Parisului că un eșec diploma
tic al actualului guvern vest- 
german, ar putea să aducă Ia 
putere la Bonn o opoziție 
care nu ascunde că sprijină 
total linia americană" (,,LE 
MONDE").

Se pare că unele rezultate 
ale întîlnirii de la Paris îi 
permit cancelarului vest-ger
man să prezinte convorbirile 
cu de Gaulle drept un succes 
de politică externă. Comuni
catul final arată că cele două 
părți au căzut de acord să 
adîncească colaborarea fran- 
co-vest-germană și să inițieze 
noi convorbiri cu privire la 
cooperarea politică dintre ță
rile Pieței comune ; totodată, 
autoritățile franceze s-au a- 
rătat dispuse să examineze 
problema germană împreună 
cu guvernul de la Bonn și gu
vernele S.U.A. și Angliei.

Rămîne de văzut dacă ce
ea ce „DIE WELT" numește 
„un succes de suprafață" va 
fi suficient pentru a-1 ajuta 
pe Erhard la obținerea unei 
victorii electorale. Fapt este 
că, așa cum remarca ziarul 
vest-german „FRANKFUR
TER RUNDSCHÂU", pe pla
nul relațiilor Paris — Bonn, 
convorbirile de la Rambouil
let „au dus mai degrabă la o 
îmbunătățire a atmosferei de
cît Ia rezultate concrete". 
Mulți observatori relevă ca
racterul vag al comunicatului 
final, considerînd că în acest 
document „se reflectă 
mult dorința de a trece 
tăcere divergențele, 
tendința de a 
suri practice" („LA 
DES NATIONS").

Hotărîrile luate 
bouillet, opinează 
italian „IL MESSAGGERO' 
„au mai mult o valoare for
mală, decît substanțială. In 
Ioc de hotăriri, acestea ar 
putea fi numite, mai curind, 
afirmații generale de princi
piu, care nu comportă anga
jamente". Relatări din capita
la Franței arată că în cercu
rile diplomatice pariziene

mai 
sub 

decît 
trece la mă- 
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Interviul lui A. Grom&o

ir
Reamintim caracteristicile prin

cipale ale avionului „Concorde", 
în ultima sa versiune — pînă 
acum au fost comandate 45 de 
avioane în întreaga lume: lungi
me — 56,20 m; lățimea aripilor 
— 25,55 in; greutate proprie — 
75 tone; greutate maximă la de
colare — 148 tone; numărul pa
sagerilor — 118; viteza — 2 335 
km)oră; altitudinea maximă — 
20 000 m. „Concorde" va putea 
face traseul Paris—New York în 
trei ore.

MOSCOVA. — După cum 
transmite agenția TASS mini
strul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. A. Gromîko, a acordat 
ziarului ..Izvestia" un interviu 
în legătură cu lucrările sesi
unii Adunării generale a 
O.N.U., Problema cipriotă și 
situația din Congo.

Din discuția generală în ca
drul sesiunii Adunării genera
le, a spus A. Gromîko, rezultă 
că „majoritatea guvernelor 
țărilor participante la O.N.U. 
stau ferm pe pozițiile păcii, se 
pronunță pentru destinderea 
încordării internaționale, con
damnă cursa înarmărilor și 
iau atitudine pentru lichida
rea definitivă și pretutindeni 
a regimurilor coloniale".

Problema cipriotă continuă 
să rămînă o problemă acută a 
vieții internaționale. „Guver
nul sovietic consideră că re
zolvarea problemei cipriote 
trebuie să se bazeze pe respec
tarea independenței și integri
tății teritoriale a Republicii

Cipru, pe respectarea dreptu
rilor legitime ale ciprioților". 
U.R.S.S. se pronunță cu hotă
rîre împotriva oricărei imixti
uni externe în treburile aces
tei țări. „Planurile pe care a- 
numite cercuri din N.A.T.O. 
încearcă să le impună din a- 
fară ciprioților trebuie să fie 
condamnate cu hotărîre și res
pinse". Orînduirea internă a 
statului cipriot, a spus A. Gro- 
mîko, este o chestiune care 
privește pe ciprioți însăși.

A. Gromîko a relevat cu sa
tisfacție că împotriva agresi
unii în Congo s-au pronunțat 
cu hotărîre majoritatea covîr- 
șitoare a statelor lumii. „Nu
mai oamenii miopi în politică 
nu pot vedea că lupta de eli
berare a patrioților congolezi 
reflectă aspirațiile seculare 
ale poporului congolez de a 
trăi independent și liber, de a 
rupe toate lanțurile care în
cătușează dezvoltarea acestei 
mari țări.

consideră că „neobișnuitul la
conism" în jurul convorbiri
lor, „e atribuit numărului 
mic de rezultate obținute".

Unii comentatori înclină, 
de plidă, să caracterizeze 
drept „platonice" referirile la 
sprijinul pe care Franța ar fi 
dispusă să-l dea 
problemei germane", 
vest-germane 
chiar la unele indiscreții din 
sursă franceză, potrivit căro
ra de Gaulle 
„nu" categoric, dorințelor ex
puse de Erhard privind o ini
țiativă occidentală în proble
ma germană.

Multe elemente vin să con
firme că fondul divergențe
lor între Bonn și Paris, într-o 
seamă de probleme esențiale, 
rămîne nealterat. Este sem
nificativ, în acest sens, faptul 
că comunicatul final de la 
Rambouillet trece complet 
sub tăcere atît problema re
lațiilor dintre Europa occi
dentală și Statele Unite, cît 
și cunoscutele proiecte de in
tegrare nucleară atlantică. 
Substratul acestei tăceri e 
scos în evidență de numeroși 
observatori. „Cei doi interlo
cutori — scrie ziarul „LES 
ECHOS' — n-au putut cădea 
de acord asupra definirii pre
cise a raporturilor lor cu 
S.U.A.". Mai explicit, ziarul 
vest-german „SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG" remarcă : 
sul consideră că (vest) 
nii nu dau dovadă de 
hotărîre pentru o 
(occidentală) independentă de 
S-U.A... Nici un fel de con
vorbiri și asigurări nu vor 
putea șterge, probabil, ipoteca 
pe care a pus-o pe relațiile 
Bonn — Paris, acordul mili
tar von Hassel — McNam- 
mara, acord in care francezii 
văd o pecetluire a unei axe 
militare Washington — Bonn".

în problema controversată 
a „integrării nucleare", mini
strul francez al informațiilor, 
Peyrefitte, a ținut să precize
ze joi că „Franța iși menține 
poziția sa nefavorabilă față 
de crearea forțelor nucleare 
multilaterale și a altor pro
iecte care urmăresc crearea 
unei noi forțe nucleare inter
aliate". Unele ziare pariziene 
au acreditat versiunea că 
partea franceză, la convorbi
rile de la Rambouillet, ar fi 
atras atenția partenerilor 
vest-germani că „reunificarea 
Germaniei ar putea fi com
promisă dacă se insistă asu
pra unei participări germane 
la un sistem nuclear occiden
tal". In ce-1 privește, Erhard 
s-a ferit — așa cum relevă cei 
mai mulți observatori occi
dentali — să renunțe în mod 
expres la F.N.M., ca și la pro
iectul forței nucleare atlanti
ce, propus de britanici. Nimic 
nu e de natură să vădească 
o abandonare a tendințelor 
Bonn-ului de a-și asigura 
cele mai avantajoase căi, 
cesul la armele nucleare, 
această lumină, sînt lesne 
înțeles temerile exprimate 
mulți comentatori în legătu
ră cu declarația făcută la 
Paris că „guvernul francez 
consideră normal ca Germa
nia occidentală să dorească 
să participe la discutarea, e- 
laborarea și planificarea stra
tegiei atlantice". Se remarcă, 
nu fără temei, că o asemen
ea declarație poate încuraja 
tendințele spre înarmare ato
mică în Germania occidenta
lă. Așa cum se remarcă, de 
asemenea, că informațiile o- 
ficiale privind conținutul con
vorbirilor de la Rambouillet 
nu pomenesc nimic despr» 
astfel de probleme arzătoare, 
cum ar fi problema dezarmă
rii, sau cea a asigurării secu
rității europene.
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