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Demni
de încrederea

poporului
(Relatări de la adună
rile oamenilor muncii 
în care sînt propuși 
candidați ai 
Democrației 
în alegerile
tați în Marea Adunare 
Națională și staturile 

populare)

Strungarul caruselist Herman Becker, din secția sculerie II a Uzinei de tractoare-Brașov, 
este apreciat pentru rezultatele deosebite pe care Ie obține în producție. El este unul din 

fruntașii secției în întrecerea socialistă
Foto: GH. CUCU I

Duminică 24 ianuarie 1965
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4 PAGINI

Și în perioada de iarnă
producții sporite de lapte

u cîțiva ani în ur
mă producția a- 
nuală de lapte la 
cooperativa agri
colă de producție 
din Ginta, regiu
nea Crișana, nu 

1 800 litri pe cap dedepășea
vacă furajată. Se atinsese pla
fonul maxim al posibilităților 
de producție a animalelor? 
Nu. în aceeași perioadă și în 
aceleași condiții de muncă și 
furajare loan Keteleș, îngriji
tor vechi, cu experiență, obți- 
ținea de la lotul său aproa
pe 2 200 de litri. Factorii 
care distanțau pe Keteleș 
de ceilalți îngrijitori, per- 
mițîndu-i să obțină anual 
cu 400 de litri lapte mai mult, 
au făcut obiectul consfătuirii 
de producție de la sfîrșitul a- 
nului 1962. S-a ajuns la con
cluzia că nutrețurile nu erau 
judicios administrate ; se fă
cea o furajare la întîmplare. 
In schimb Keteleș respecta eu 
strictețe programul de grajd,, 
avea grijă să adape și să mul
gă la timp animalele. Dar nici 
lui, furajele, calitatea lor în

special, nu-î permiteau să de
pășească producția de 2 200 
litri lapte, care de mai mulți 
ani se menținea la același ni
vel. O parte din greutăți pro
veneau și din faptul că pînă 
atunci sectorul nu avea un 
specialist care să urmărească 
practic cum se alcătuiesc ra-

nutrețuri și mai variate. Să 
se mărească suprafața repar
tizată acestor culturi în detri
mentul griului sau porumbu
lui ? Nu. Suprafața existentă 
era suficientă. Trebuia mărită 
productivitatea la hectar.

în primul rînd s-a hotărît 
ca de pe cele 110 hectare de

de mult. Introducerea pășuna- 
tului rațional, pe parcele, se 
impunea ca o sarcină imedia
tă. Cercetindu-se posibilități
le s-au găsit soluții.

— De pășune, spunea secre
tarul comitetului U.T.M. pe u- 
nitate, ne vom ocupa noi, 
nerii.

ti-

Lucrătorii laboratorului regional pentru controlul semințelor-Pitești acordă o mare atenție 
analizării probelor de semințe pentru campania agricolă de primăvară. în fotograiie: teh

nicianul Ion Tudose analizind telul cum au germinat semințele de mazăre
Foto: AGERPRES

• De la 1800 la aproape 3000 de litri • Esențial — cantități 
îndestulătoare și un sortiment bogat de nutrejuri • Rațiile— cu 
cîntarul, nu „după ochi" • Un barometru sensibil — programul 
de grajd • Initiative interesante ale organizației U. T. M. din 

cooperativa agricolă de producție din comuna Ginta, 
regiunea Crișana

i

țiile, să combine nutrețurile 
pentru a asigura folosirea tu
turor rezervelor fără ca, într-o 
zi sau o perioadă mai lungă, 
animalele să primească mai 
puține unități nutritive sau 
albumină digestibilă. Trebuia 
apoi, o cantitate mai mare de

Joi colective de muncă

pășune să se obțină o produc
ție mai mare de nutrețuri. In 
primăvară, 25 de hectare din 
pajiște (partea cea mai nepro
ductivă) au fost arate și 
semănate cu porumb siloz 
și soia furajeră. Restul de 85 
de hectare urma să asi
gure masa verde pe timpul 
verii. Dar pentru asta produc
ția trebuie să crească destul

Prin acțiuni de muncă pa
triotică cele 85 de hectare 
au fost bine curățite. S-au îm
prăștiat apoi peste 300 de tone 
îngrășăminte organice. Iarba 
a crescut bine, porumbul s-a 
dezvoltat frumos.

Trebuia, însă. învinsă se
ceta excesivă din iulie—au
gust. La grădina de legu- 

vecinătate,

era un singur aspersor cu care 
oamenii udau. L-au pus în 
funcțiune. Ziua la grădină, 
noaptea în pășune și la cul
tura furajeră. Organizația 
U.T.M. a recomandat cîțiva 
tineri care lucrau în timpul 
nopții la irigatul suprafețelor. 
Rezultatul acestor eforturi a 
fost că pajiștea s-a menținut 
verde pe toată perioada pășu- 
natului, iar producția medie 
de pe cele 25 hectare a fost de 
peste 40 000 kg porumb siloz 
la hectar. Pe alte supra
fețe au fost puse culturi 
duble de porumb în ames
tec cu floarea-soarelui și 
mei. Toamna a fost alcă
tuită o bază furajeră bo- 

■gă’tă"^Tvariătă. Reveneau pen
tru fiecare vacă la începutul 
perioadei de stabulație cîte 7 
tone de siloz la care s-au mai 
adăugat concentratele, fînurile, 
grosierele, coletele de sfeclă și 
resturile de la grădină.

In numai un an, producția
ION MARCOVICI 
CRĂCIUN BEJAN 

corespondentul 
„Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Crișana

CRONICA ACTUALITĂȚII
Festivalul filmului la sate UTILAJE

își iau angajamente 
în întrecerea socialistă

GALAȚI:

Prin creșterea indicilor de utilizare
Dezbaterea sarcinilor de plan a constituit pentru muncitorii, 

inginerii și tehnicienii Uzinei „Laminorul"-Galați un bun prilej 
pentru descoperirea și valorificarea de noi rezerve interne menite 
să contribuie la îmbunătățirea calității laminatelor, la creșterea 
indicilor de utilizare a agregatelor și reducerea consumurilor spe
cifice. Pe baza propunerilor făcute la. fiecare loc de muncă, la- 
minoriștii gălățeni s-au angajat să obțină noi succese în întrecerea 
socialistă, luîndu-și următoarele angajamente pe acest an:

— să obțină 91 Ia sută din cantitatea de tablă 
cositorită și 98 la sută din cea de tablă zincată de 
calitatea I.
~ să realizeze peste plan :

i— 3 000 000 lei la producția-globală ; 
■— 5 000 000 Iei la producția marfă ;
•— 1 500 tone tablă laminată;
— sporirea cu 1,2 la sută a productivității muncii;
— 1 500 000 lei economii la prețul de cost
— 1 500 000 lei la beneildl.
Din care pînă la 1 Mai:

800 000 lei la producția globală
— 1 000 000 Iei la producția marfă ;
— 400 tone tablă laminată;
— 500 OOO lei economii la prețul de cost;
— 500 000 lei la beneficii.
Angajamentele luate au la bază măsurile tehnico-o rganizatorice 

stabilite pe baza propunerilor făcute de laminoriști. Măsurile se 
referă la perfecționarea procesului de producție prin mărirea ca
pacității cuptoarelor de tecoacere, la mecanizarea montării cilin
drilor degresori de la laminorul nr. 4; extinderea foarfecilor cu 
discuri și a laminării la toleranțe restrinse; lărgirea stației de 
compresoare cu aer; reducerea consumului de cilindri ; utilizarea 
cilindrilor din fontă nodulară la cajele trio și altele.

CLUJ:

CONSTANȚA (de 
la corespondentul 
nostru).

Festivalul filmu
lui pentru sate în
registrează în fie
care zi noi succese 
în localitățile regiu
nii Dobrogea. Astfel 
în prima etapă care 
a fost organizată în 
raioanele Tulcea, 
Măcin, Adamclisi și 
în comunele din ra
za orașului Con
stanța, la cele 72 ci
nematografe s-au 
prezentat peste 700 
de spectacole cu fil
me artistice și do
cumentare. Numă
rul spectatorilor tre
ce, în această pe
rioadă, de 175000.

De o largă partici
pare s-au bucurat 
cele 90 de titluri de 
filme documentare, 
zootehnice prezen
tate în cuplaj. De 
curînd a început cea 
de-a doua etapă a 
festivalului în 110 
unități din raioanele 
Negru Vodă, Medgi
dia, Istria, Hîrșova. 
Pentru populariza
rea filmelor intrate 
în festival, între
prinderea cinema
tografică regională 
Dobrogea a tipărit 
și difuzat 5 600 afi
șe mari colorate cu 
programarea filme
lor și secvențe din 
filmele romînești, 
precum și 110 000

fluturași. Ca urma
re a bunei organi
zări, rezultatele în
registrate sînt din 
ce în ce mai bune. 
Astfel în cuprinsul 
raionului Negru Vo
dă au fost organi
zate în ziua deschi
derii festivalului 11 
matinee pentru co
pii și școlari. La un 
singur spectacol 
prezentat în mati
neu în comuna Sa- 
richiol au participat 
peste 200 de elevi 
iar seara peste 270 
de cooperatori. In 
prima zi a deschi
derii festivalului, în 
cele 4 raioane s-au 
înregistrat aproape 
15 000 de spectatori.

NOI
în această săptămînă au in

trat în probe tehnologice două 
noi agregate în atelierul im
primerie al secției finisaj tex
til de la întreprinderea Texti
lă „Dacia" București.

E vorba despre cea de-a 
doua mașină de imprimat cu 
șabloane, care permite reali
zarea de produse, țesături, cu 
desene, în 12 culori și lățimi 
de peste 140 mm și mașina de 
spălat imprimeuri în foaie.

Ambele utilaje mînuite cu 
pricepere dau produse ce se 
aseamănă cu imprimeurile in
dustriei mătăsii.

MOGOȘ CORNELIU 
șef de serviciu O.N.M., 

Întreprinderea textilă „Dacia"

nici 
activitatea con- 
de pe șantierul

(Continuare în pag. a IlI-a)

>01 construcții de locuințe in orașul Anina Foto: AGERPRES

împreună cu deputățiiî Cîntccul și dansul

casele alegătoruluiPITEȘTI

IN

„Industria regiunii Bacău 
în plin avint" și „Agricultu
ra socialistă în continuă dez
voltare* sînt două dintre bro
șurile cercetate cu interes de 
vizitatorii „Casei alegătoru
lui" din Bicaz. Tot aici, se 
țin expuneri despre profundul 
democratism al orinduirii 
noastre socialiste.

Multe din manifestările or
ganizate la casa alegătorului 
din Bicaz sînt dedicate tineri
lor. De curînd. a avut loc o 
întîlnire cu tinerii care nu

de mult și-au sărbătorit ma
joratul, iar acum vor vota 
pentru prima oară. Spicuim 
din viitoarele manifestări: 
„Alegerile de altă dată și de 
azi Oglindite în literatură". 
-Acțiuni de folos obștesc în 
regiunea Bacău și rolul de- 
- urâților în inițierea și orga
nizarea lor* — temă care va 
fi ilustrată cu importante rea
lizări. Așa, de exemplu, în 
anul 1964 zeci de mii de cetă
țeni din orașele și satele re
giunii Bacău au executat un

Locuințe 
pentru mineri

DEVA (de la coresponden
tul nostru). —

Gerul nu a întrerupt 
un moment 
structorilor 
din Valea Jiului. Ei lucrează 
în prezent la cele 1608 aparta
mente care vor fi date în fo
losință în acest an minerilor. 
O parte din ele au și fost dis
tribuite. Astfel, la Vulcan a 
fost recepționat de curînd 
un bloc turn cu 100 de aparta
mente, iar la Petrila, în car
tierul nr. 3, un bloc cu 56 de 
apartamente. In același car
tier de la Petrila, se mai lu
crează în prezent la ridicarea 
a încă 2 blocuri cu 112 apar
tamente și la o școală cu 16 
săli de clasă.

De la prima la ultima operație, 
CALITATE SUPERIOARĂ

Colectivul Fabricii de pielărie ți încălțăminte „Clujana“-Cluj, 
dezbătînd în ședințe sarcinile din planul acestui an, a propus mă
suri concrete care să ducă la o calitate superioară pe fiecare fază 
și operație ă produselor, la mai buna utilizare a mașinilor, la creș
terea productivității muncii.

Colectivul fabricii și-a luat următoarele angajamente în între
cerea Socialistă pe acest an :

(Continuare în pag a lll-al

(De la corespondentul 
nostru).

In cinstea alegerilor 
de la 7 martie, în ora
șul Pitești se pregătesc 
bogate manifestări cui- 
tural-artistice. Astfel, 
sub îndrumarea corni te
lului orășenesc de 
partid, comitetul orășe
nesc U.T.M. și Comite
tul de cultură și artă 
au elaborat numeroase 
conferințe pe teme ca -■ 
„Partidul — făuritorul 
tuturor victoriilor noas
tre". „Profundul demo
cratism al orlnduirii 
noastre de stat". „Pro
filul moral al omului

nou". „Dreptul de a a- 
lege și a fi ales" și al
tele. Aceste conferințe 
vor fi expuse de 30 de 
activiști de partid, pro
fesori, juriști etc. Ja 
casele alegătorului și 
la căminele culturale 
din comunele apropiate 
nașului. De asemenea, 
cele mai bune formații 
artistice de la între
prinderile „Textila". 
O.C.L. Industrial și 
mixt. Uzina Colibași și 
altele, au pregătit 
teresante programe 
tistice. Echipele de 
tru de ia Casa de 
tură a tineretului.

in- 
ar- 

tea- 
cul- 
Că-

minul cultura! din Bas- 
cor și Căminul cultural 
Șteiănețti vor prezenta 
spectacole cu piese din 
dramaturgia noastră 
contemporană. Corurile 
Palatului de cultură si 
al Întreprinderi: „Tex
tila" au pregătit si ele 
un repertoriu beget. de
dicat alegerilor. Tot in 
această perioadă vor ti 
prezente pe scenele o- 
roșului și regiunii 
formațiile de dansuri si 
orchestrele de tamică 
populară și ușoară 
Casei de cultură a 
neretului. Teatrului
stat si Palatului culturii

ale
Li
ce

Ia cele 10 case 
alegătorului din 
teșii. ca și la casele 
alegătorului din comu
nele vecine, se vor des- 
lășura în fiecare zi ac
țiuni dintre cele mai 
variate : seri literare, 
conierinte, simpozioane. 
..călătorii pe harta eco
nomică a tării", con
cursuri „Cine știe, oiști- 
gâ“ pe tema 
in regiunea 
cnii puterii populare" 
ele. La fiecare casă n 
alegătorului se prevăd 
acțiuni speciale pentru 
tinerii care votează pri- 
sa cat&

ale 
Pi-

„Realizări 
Argeș în

mare volum de lucrări edilî- 
taro-gospodărești. In orașul 
Bicaz, de pildă, prin partici
parea cetățenilor tineri și 
vîrstnici la acțiunile de mun
că patriotică au fost amena
jate spații verzi, grădinițe pu
blice etc., economisindu-se a- 
proape 3 milioane lei. Acțiuni 
asemănătoare au fost între
prinse din inițiativa deputa- 
ților, în colaborare cu orga
nizațiile U.T.M. și comisiile 
de femei în toate orașele re
giunii. S-au plantat peste 
625 000 arbori și arbuști or
namentali, s-au amenajat 
zeci de baze sportive și în
treținut un mare număr de 
străzi.

în satele regiunii, în ace
eași perioadă, s-au construit, 
reparat și întreținut 1 300 ki
lometri drumuri, 3 800 metri 
liniari poduri, 44 kilometri 
diguri etc. Fruntașe în acțiu
nile patriotice pe anul 1964 
sînt comunele Bodești. ra
ionul Piatra Neamț, Adjudul 
Vechi, raionul Adjud, și Le- 
tea Veche, orașul Bacău.

Suma economiilor realiza
te în 1964 prin participarea 
cetățenilor, în frunte cu de
putății lor, la acțiunile de 
muncă patriotică, depășește 
66 milioane lei.

ele mai apreciate și mai cunoscute formații de 
teatru, ansambluri artistice și de estradă se de
plasează în întreaga țară cu bogate programe 
artistice dedicate alegerilor de la 7 martie.

Zilele trecute — ne-a informat tovarășul Ște
fan Constantin, director adjunct al Ansamblului 
de cîntece și dansuri al Sfatului Popular al Ca

pitalei, „Perinița" —una din brigăzile artistice ale ansamblu
lui, formată din 22 de artiști, a plecat în turneu prin orașele 
și satele regiunii Hunedoara. Brigada a pregătit un reper
toriu bogat, compus în special din cîntece și dansuri ardele
nești și bănățene. Iată cîteva din ele: „Cîntec pentru votul 
nostru", „Cîntă-mi, cîntă cetera", „Fata. deputat". Un pro
gram bogat va susține și orchestra de muzică populară. Cea 
de a doua brigadă a ansamblului „Perinița", urmează să 
plece zilele următoare în regiunea Crișana. In programul 
acestei brigăzi figurează printre altele cîntecele: „Votez 
întiia oară", „Merg cu draga mea la vot".

Numeroase deplasări va face, în perioada alegerilor, și 
Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia". O formație a a- 
cestui ansamblu compusă din 36 de artiști — soliști, dansatori 
și instrumentiști — a plecat cu cîteva zile în urmă în re
giunea Suceava.

Pe data de 20 februarie o altă formație a Ansamblului 
..Ciocîrlia", din care fac parte unii dintre cei mai îndrăgiți 
cintăreți de muzică populară — Angela Moldovan, Aurelia 
Făta Răduțu, artiste emerite, Maria Păunescu, Benone Sinu- 
lescu — va pleca în turneu în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară.

De la Teatrul Satiric Muzical „C. Tănase" am primit ves
tea că recent o brigadă de actori a plecat în regiunea Olte
nia. Brigada va prezenta scenetele „Fracurile", „Dinastia lui 
Ion la vot", poezii despre viața nouă a patriei și un bogat 
program de muzică ușoară românească. In luna februarie o 
altă brigadă de actori va pleca în regiunea Argeș.

C. NANCU M. MIRON



Masele — 
făuritorul Unirii

■■K
ctul de la 24 Ia
nuarie 1859 — U- 
nirea celor două 
principate, Moldo
va și Țara Romî- 
neâscă — a pus 
temelie statului

național romîn, reprezentînd 
un moment deosebit de impor
tant in viața poporului nostru. 
Manifestată cu veacuri în ur
mă prin sentimentele de soli
daritate ale poporului romîn, 
ideea unității naționale nu 
s-a putut cristaliza decît în 
a doua jumătate a secolului 
trecut.

După răscoala din 1821, în 
perioada care a urmat pînă la 
revoluția de la 1848, prin 
scrierile unor oameni de cul
tură înaintați, prin mijlocirea 
ziarelor și revistelor (Dacia 
literară, Magazinul istoric 
pentru Dacia etc.) ideea uni
rii politice a romînilor a fost 
proclamată din ce în ce mai 
des, ea a pătruns în cercuri 
tot mai largi. în 1848, în 
timpul revoluției, masele 
populare au exprimat în mod 
deschis năzuința de unire a 
poporului romîn, fie direct, 
fie prin glasul exponenților 
lor. „Prințipiile noastre pen
tru reforma patriei" — pro
gramul revoluționar moldo
vean de la Brașov — cerea 
unirea celor două principate 
într-un stat independent iar 
în „Dorințele partidei na
ționale", Mihail Kolgălnicea- 
nu considera unirea drept 
„cheia de boltă" a tuturor re
formelor preconizate în Mol
dova și Muntenia. Ideea unirii 
s-a conturat tot mai clar 
în conștiința poporului, răs- 
punzînd unor cerințe obiecti
ve ale dezvoltării societății.

în funcție de interesele lor 
de clasă, diferitele forțe socia
le care erau de acord cu uni
rea au înțeles în mod diferit 
conținutul acesteia. Țărăni
mea a legat de cauza unirii, 
pe care a îmbrățișat-o cu căl
dură, aspirațiile ei de a se eli
bera de sub jugul boieresc și 
al stăpînirii otomane, de a re- 
dobîndi pămîntul încăput pe 
mîna boierilor și a mănăstiri
lor ; „...săteanul să fie și el 
pus în rîndul oamenilor, să nu 
mai fie ca pînă acum asemuit 
cu dobitoacele necuvîntătoa- 
re... Apoi suspinul, durerea 
noastră de toate zilele, dorin
ța cea mai mare este căderea 
boierescului... Vroim să scă
păm, să ne răscumpărăm din 
robia-în care sîntem... Să fim 
numai ai țării și să avem și 
noi o țară..." — spuneau țăra
nii în jalba adresată Divanu
lui ad-hoc al Moldovei. Mase
le orășenești, lucrătorii și me
seriașii, împreună cu păturile 
sărace ale mahalalelor dornice 
de reforme cu caracter econo
mic și social, au jucat un rol 
deosebit de activ în realizarea 
Unirii.

Interesată în dezvoltarea 
industriei și comerțului, în 
lărgirea pieții interne și obți
nerea unor mai mari posibili
tăți de a participa la conduce
rea statului, burghezia era 
forța conducătoare a luptei 
pentru unire. Dar, în rîndul 
burgheziei acționau două ten
dințe : reprezentanții ei cei 
mai înaintați, în rîndul cărora 
se situau M. Kogălniceanu, 
Al. I. Cuza, V. Alecsandri, C. 
Negri, D. Bolintineanu, C. A. 
Rosetti, V' Mălinescu, C. Bo-

în aceste condiții istorice, 
numai credința nestrămutată 
în justețea cauzei pentru care 
luptă i-a dat poporului tăria 
necesară de a înfrunta opozi
ția internă cît și acțiunile po
trivnice ale unora din marile 
puteri și de a realiza Unirea.

Reorganizarea mișcării u- 
nioniste de masă în vederea 
bătăliei electorale ce urma să 
preceadă alegerile din vara 
anului 1857 pentru divanurile 
ad-hoc, falsificarea alegerilor 
de către antiunioniștii din 
Moldova, anularea acestora în 
urma uriașului protest al ma
selor populare, alegerile și 
constituirea adunărilor ad-hoc, 
dezbaterile din aceste adunări 
în problema Unirii și în pro
blema agrară, sînt doar cîteva 
momente ale luptei din peri
oada premergătoare dublei 
alegeri a lui Al. I. Cuza. în

106 ani 
de la Unirea 

Principatelor

adunările ad-hoc, pentru pri
ma dată a răsunat într-un 
for politic al țării, alături de 
glasul reprezentanților clase
lor conducătoare, glasul unor 
deputați țărani. Dacă sub ra
portul reformelor sociale dez
baterile din adunările ad-hoc 
n-au fost urmate de nici un 
rezultat, votul în favoarea 
Unirii, deși neluat în seamă 
de marile puteri, a demonstrat 
o dată în plus cît de puternic 
era curentul prounionist. Ma
sele așteptau un nou prilej 
pentru a-și realiza visul lor. 
Și acesta s-a ivit în anul 1859.

La începutul anului a fost 
convocată la Iași adunarea 
electivă menită să-l desemne
ze pe noul domn Folosind abil 
contradicțiile dintre reprezen
tanții marii moșierimi, partida 
națională din Moldova a reu
șit să determine, la 5 ianuarie 
1859, alegerea lui Al. I. Cuza, 
revoluționar pașoptist, ca 
domn al Moldovei. La mai pu
țin de 3 săptămîni urma să 
aibă loc alegerea domnitorului 
și în Țara Romînească, unde 
exista o opoziție antiunionistă 
deosebit de puternică. în ace
ste împrejurări, rolul hotărî- 
tor în alegerea domnitorului 
Cuza și în Muntenia l-au ju
cat masele, care în număr 
impresionant pentru acele tim
puri — peste 30 000 — au în
conjurat Dealul Mitropoliei, 
impunîndu-și voința. „Toți lo
cuitorii Capitalei — scrie în 
amintirile sale N. T. Orășea- 
nu — tot poporul liber și in
teligent al Bucureștiului fier
bea și era neliniștit, însă ho- 
tărît a ține piept și a disputa 
cu șîngele său dulcea libertate, 
a țării. Fiecare prevedea fur
tună căci guvernul căimăcă- 
nesc, fidelă imagine a trecu
tului, voia să facă o lovire de 
stat în favoarea acelui trecut 
atît de pernicios sărmanei

noastre patrii... Poporul era o 
mare vie ale cărei valuri ame
nințau să năvălească pe uși și 
pe ferestre în Cameră ca să-și 
susțină drepturile și principiul 
său... La 24 ianuarie, pe la o 
oră după amiază, mii de stri
găte de ura se auziră în curtea 
catedralei, pe care le repetau 
și cei adunați pe înălțimile de 
la Filaret. Semnalul se dete 
și pornirăm în fuga mare să 
ne întîlnim cu cealaltă lume 
de la Mitropolie. Atunci înce
pură felicitările, îmbrățișările 
frenetice. Către ora 6 Camera 
procedă la votare... în fine, 
cel din urmă bilet fu scos din 
urnă și proclamă pe Alexan
dru loan, domnitorul Moldo
vei, domn al Principatelor 
Unite*.

Dubla alegere a lui AL I. 
Cuza ca domn însemna de 
fapt realizarea parțială a Uni
rii sau, așa cum arăta un an 
mai tîrziu Karl Marx pecet
luirea Unirii „națiunii rorni- 
ne“. Unirea administrativă a 
fost realizată abia peste trei 
ani, în ianuarie 1862, cind a 
putut fi obținut asentimentul 
puterilor străine pentru for
marea primului guvern unit 
și a primei Adunări a Romi- 
niet

Punînd bazele Romîniei 
moderne, actul de la 24 Ianua
rie 1859 a constituit o etapă 
esențială pe drumul unității 
naționale, a cărei desăvirșire 
avea să se înfăptuiască în 
1918, prin unirea Transilva
niei cu Romînia.

Ca de atîtea ori în decursul 
istoriei, de rezultatele luptei 
maselor populare au profitat 
clasele exploatatoare. A con
tinuat și s-a adîncit procesul 
de coalizare dintre burghezie 
și moșierime, menținîhdu-se în 
țară importante rămășițe feu
dale. Teama de mișcarea re
voluționară a maselor a con
stituit elementul principal de 
legătură dintre cele două cla
se exploatatoare, care au înă
bușit în sînge orice încercare 
a asupriților de a se ridica la 
luptă. Burghezia și moșieri- 
mea au ținut poporul în mize
rie și asuprire, au vîndut in
dependența și bogățiile țării 
puterilor străine, au frînat 
progresul economic, politic și 
social al Romîniei.

Masele populare, forțele 
progresiste, timp de decenii 
au luptat cu eroism împotriva 
politicii antipopulare.

Proletariatului, clasa cea 
mai înaintată a societății, i-a 
revenit misiunea să continuie 
și să dezvolte oe o treaptă 
superioară cele mai bune tra
diții de luptă ale poporului 
nostru. Sub conducerea parti
dului său marxist-leninîst, 
clasa muncitoare, poporul ro
mîn au reușit să transpună în 
viață idealurile cele mai îna
intate ale făuritorilor Unirii, 
aspirațiile pentru care s-au 
jertfit de-a lungul timpurilor 
cei mai buni fii ai săi. Elibe
rat pentru totdeauna de orice 
exploatare și asuprire, liber și 
stăpîn pe soarta sa, poporul 
nostru, condus cu înțelepciune 
de partid, și-a transformat 
țara într-o țară înaintată, cu 
o economie și cultură socia
lista în plin avînt.

Consfătuire 
cu tinerii 

din comerț 
și cooperație

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — In sala de festivități a 
Institutului politehnic din Galați, 
din inițiativa comitetului orășenesc 
U.T.M., cu sprijinul comitetului 
orășenesc de partid și al conduce
rii organizațiilor comerciale locale 
a avut ioc o consfătuire la care 
au participat aproape 400 do tineri 
lucrători din comerț și cooperație, 
secretari ai organizațiilor de bază 
U.T.M. și cadre din conducerea 
unităților comerciale. Tema acestei 
consfătuiri a fost „Contribuția și 
modul de comportare a tinerilor 
in buna deservire a populației". 
Referatul prezentat de tov. Cornel 
Francisco, prim-secretar al comite
tului orășenesc U.T.M. Galați, a 
scos în evidentă unele rezultate 
bune obținute de organizațiile de 
bază U.T.M. cum ar fi cele de la 
T.A.P.L., Cooperativa „Igiena" 
O.C.L. produse industriale și O.C.L 
produse alimentare, in cultivarea 
la tineri a răspunderii ce le revine 
pentru buna deservire a populației 
Referatul și vorbitorii au subliniat, I 
de asemenea, in consfătuire, nece
sitatea îmbunătățirii calității pro
duselor proprii, a unei activități 
mai intense din partea organizații
lor U.T.Ml privind munca de edu
care a tinerilor care lucrează in 
comerț și cooperație.

Nenumăratele exemple date an 
confirmat că majoritatea tinerilor 
se achită cu simț de răspundere 
de sarcinile profesionale, dau dova
dă de conștiinciozitate in gospodă
rirea la locul de muncă, au o com
portare civilizată.

Au fost arătate și exemple de 
tineri care nu iși îndeplinesc în
totdeauna bine îndatoririle profe
sionale. Despre sarcinile care le 
au organizațiile U.T.M. pentru li
chidarea acestor lipsuri, despre 
necesitatea unei munci de educa
ție mai intensă in rîndul tinerilor 
din comerț și cooperație, a vorbit 
in încheiere tov. Gheorghe Baroga. 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Galați, invitat la acea
stă consfătuire.

UN CÎNTEC PENTRU TINERET
1

liac și alții, dar care erau în
minoritate, militau pentru re
forme cu conținut democratic, 
în primul rînd pentru refor
ma agrară. Cea mai mare par
te a burgheziei, legată prin 
interese economice de moșie
rime și temîndu-se de dezvol
tarea luptei poporului, vedea 
înfăptuirea unirii în înțelegere 
cu marii proprietari, evitîndu- 
se realizarea reformelor în 
folosul maselor. Tendințe o- 
puse s-au manifestat și în rîn- 
durile boierimii. O minoritate 
Interesată în comerțul cu ce
reale vedea dezvoltarea aces
tuia prin unire. Majoritatea 
moșierimii însă se împotrivea 
cu înverșunare Unirii, ca și 
oricăror altor schimbări poli
tice și sociale, de teama că-și 
va pierde marile latifundii, 
împletirea Intereselor marilor 
puteri europene în această 
parte a Europei a făcut ca ni- 
ciuna dintre ele să nu fie in
diferentă față de Unirea Prin
cipatelor romîne.

-- •--

Cu prilejul 
zilei de 24 

Ianuarie
Cu prilejul aniversării Uni

rii Țărilor Romîne, Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri" 
din lași a prezentat sîmbătă 
seara un spectacol festiv cu 
piesa „Povestea Unirii" de 
Tudor Șoimaru.

Din distribuție au făcut par
te Miluță Gheorghiu, artist al 
poporului, Ion Lascăr și Ște
fan Dăncinescu, artiști eme
riti, Ion Schimbinschi, Valea 
Marinescu, Virginica Bălănes- 
cu, Constantin Dinulescu, Adi
na Popa și alții.

(Agerpres)

Gheorghe Metehău are 18 ani și este unul dintre cei mai 
tineri constructori de nave

Foto: I. CUCU
e aici, de sus, 
de pe puntea nou
lui cargou în con
strucție, vezi între
gul șantier gălă
țean: imense hale,

macarale puternice, flancînd 
faleza, scoica unor viitoare vase, 
prinzînd formă suplă și tot mai 
precisă, cu fiecare zi. Cu un braț 
rotit ai putea să cuprinzi de sus, 
uriașul acesta care respiră, con
struiește, gîndește, visează; uria
șul acesta — șantierul, uriașii a- 
ceștia — oamenii.

Este panorama pe care o are 
zi de zi, sub privirile lui, Darie 
Cristea — sudorul. Ochii lui 
privesc, de 11 ani, șantierul 
acesta, alături de care s-a matu
rizat el însuși, de la an la an.

Venea de undeva, din raionul 
Bujoru minat de idealul lui: să 
construiască nave. A ajuns la 
Galați, in poarta șantierului, sin
gur — el și visul lui de viitor 
constructor. A fost primit imediat 
la școala profesională a șantie
rului. Acum, de la înălțimea 
șantierului, Darie își numără anii 
din urmă într-un șir de nave, din

ct m u mei perfecționate, din 
ce în ce mai puternice, nave care 
au luat startul mărilor și oceane
lor lumii, purtînd, pînă departe, 
faima constructorilor gălățeni.

— Mi-e dragă meseria mea 
de sudor — spune cu simplitate 
Darie. Să vezi cum crește o navă, 
„s-o coși" frumos și durabil, 
știind că de calitatea sudurii de
pinde viața oamenilor și încărcă
tura vasului, să dai tu însuți 
probe, cu proba pe care o dă fie
care vas lansat la apă — cite 
emoții și bucurii, cite satisfacții 
am acut de cind lucrez aici!

Echipei de sudori, condusa de 
Darie Cristea, echipă in care 
toți muncitorii au o incită califi
care, i-a fost încredințată, de 
altfel, munca de cea mai mare 
răspundere: sudura la scoica va
sului, în cală (spre deosebire 
de sudorii care asamblează secții
le mici ale vasului în hală). Aici, 
fiecare sudor își este și controlor 
de calitate. Sub razele Rontgen, 
sudura trebuie să apară compac
tă, fără porozitățt și fisuri. Dar 
nu numai sudura realizată de 
Darie, ci toate faptele sale, su
puse unor raze Rontgen ar arăta
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Ca-ntr-o zi de primăvară 
al izvoarelor șuvoi, 
cîntă-n inimi bucuria 
cintă primăvara-n noi. 
Refren :
Tinerețe, tinerețe, 
ani de aur, ani de vis,

ne ești dragă cum ni-i calea 
ce partidul ne-a deschis. 
Tinerețe ani de aur, 
tinerețe — ani de vis.

II

Țară scumpă, mindră țară, 
leagăn doinei din străbuni.

ție-ți închinăm și păcii 
tot ce-avem în noi mai bun.

III

Mîndre sate și orașe 
ca bujorii înfloresc 
și răsună pînă-n zare 
cântul nostru tineresc.

SĂPTĂM1NA VIITOARE PE ECRANE
„TITANIC - VALS” „ViAȚĂ UȘOARĂ”

• I'-'-- ,
Televiziune

DUMINICĂ 24 IANUARIE

După comedia cu 
același nume. Tudor 
Mușatescu și Paul Că- 
linescu, care semnează 
și regia, au realizat 
scenariul filmului „Ti- 
tanic-Vals".

Paul Călinescu este 
regizorul primului film 
romînesc de după 23

August, „Răsună Va
lea". De atunci el a 
mai realizat filmele: 
„La un punct de agi
tație", „Pe răspunde
rea mea", „Desfășura
rea" și „Porto-Fran- 
co“.

In rolul principal a- 
pare artistul poporului

Grigore Vasiliu-Birlic. 
El este secondat de 
actorii: Silvia Fulda. 
Coca Andronescu, 
Kity Gheorghiu-Mușă- 
tescu. Mit zur a Ar gire
zi, Ion Finteșteanu, 
Ion Lucian si ' Mihai 
Fotino

„O POVESTE NEINVENTAȚĂ”
Filmul „O poveste 

neinventată" realizat 
de studioul Mosiilm. 
in regia lui Vladimir 
Gherasimov, apare 
săptămîna viitoare pe 
ecranele noastre.

Actrita Jana Proho- 
renco pe care specta
torii din tara noastră 
au admirat-o în filme
le: „Balada soldatu
lui" si „O fi asta 
dragoste ?“ deține in 
acest film rolul Varea.

In distribuție mai

intilnim pe actorul L. 
Kuravliov, de curînd 
oaspetele tării noastre

ca ocazia prezentării 
Ulmului „Există un a- 
semenea flăcău".

„MOSCOVA-GENOVA”
în anul 1964, Festi

valul unional de Ia 
Leningrad a premiat 
filmul „Moscova-Ge- 
nava" realizat de stu
dioul Bielorusiilm.

Scenariul și regia a- 
par tin Iui A. Speșnev.

Genericul reunește

o serie de nume cuno
scute printre care: 
Liudmila Hitiaeva care 
a apărut pe ecranele 
noastre în filmele: „Pe 
Donul liniștit", „Ko- 
ciubei" si „Evdochia". 
Serghei Iakovlev, cu
noscut printre altele

Studioul M. Gorki 
din Moscova a reali
zat în regia lui Venia
min Dorman, filmul 
„Viată ușoară". Dor

man a mai iost pre
zent pe ecranele noa
stre cu iilmele: „Pri
măvara fetelor". „Po
vestiri vesele" si „Lo
vitura de pedeapsă"

Rolul masculin prin
cipal este interpretat 
de Iuri Iakovlev, rea
lizatorul prințului Mîs- 
kin din iimul „Idio
tul".

„EROI CURAJOȘI CA TIGRII”
Producția studiouri

lor din R P. Chineză. 
„Eroi curaioși ca ti
grii" este închinata 
abnegației luptătorilor 
din armata populară 
de eliberare.

Scenariul este sem
nat de Tin li-san ia: 
regia de Ien Ci-ciou 
și Hao Kuan.
' în rolurile principe

. le:.,țu. Ian. Hu Min.-ln 
și Li Po.

din Iilmele: „Comu
nistul" ..Surorile", 
„Hocilibei" i Grigori 
Belov care a apărut 
in filmele: „De par
tea cealaltă", „Mu
rau" și „In pragul 
vieții".

Orele 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Rețeta gospodinei. 9,30 — K- 
misiunea pentru copii și tine
retul școlar. 11,00 — Emisiu
nea pentru sate. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Mu
zeul de artă al R. P. Romîne: 
Galeria națională. 19,30 — 
Maeștrii genului scurt: N. 
Gogol. 20,15 — Cluj — repor
taj filmat. 20,35 — Comici 
vestiți ai ecranului: Lupino 
Lane. 21,35 — Muzică ușoară, 
în încheiere : Buletin de știri, ' 
sport, buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic — rulează Ia : Patria 
(orele 9,30, 12,30, 15,30, 18,30,
21.15) C1NTÎND IN PLOAIE rulea
ză la : Republica (orele 9,45, 12,45; 
14,30, 17, 19, 21,15). București (o- 
rele 9, 11,15, 13,45, 16,15, 18,45;
21.15) . Tomis (orele 8, 10.15, 12.45,
15,15; 17,45, 20,15). Melodia (orele 
9, 11,30, 14, 16,30, 19 , 21,30). CU 
MlINILE PE ORAȘ rulează la : Lu
ceafărul (orele 9, 11, 13, 15, 17,
21) - ora 19 - RETROSPECTIVA 
MELIES i Grivița (orele 10, 12, 
14, 16, 18,15 , 20,30). MEXICUL 
C1NTA rulează Ia: Carpați (o- 
rele 10, 12, 14, 16). UN NOU
GH1LGAMEȘ rulează la : Capitol 
(orele 10, 12, 14,15, 16,30, 18,45, 
21). SOȚIE PENTRU UN AUSTRA
LIAN — cinemascop — rulează Ia 
Aurora (orele 10, 12, 14, 16, 18,15, 
20,30). AH, EVA I rulează la : Ex
celsior (orele 9,45; 12, 14,15, 16,30; 
18,45, 21). Modem (orele 10, 12:
14, 16,15, 18,30, 20.45), Festival 
(orele 10, 12; 14,15; 16,30, 18,45; 
21,15). DRUM PERICULOS -

cinemascop — rulează la : Vic
toria (orele 10, 12-, 14s 16; > 18,15; 
20,30). Bucegi (orele 10, 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20.30). DIAVOLUL
DEȘERTULUI rulează la , Central 
(erele 9,30, 11,45, 14, 16,15; 18,30,
20.45) , Cultural (orele 15; 17; 19,
21). ÎNTÎLNIRE CU SPIONUL ru
lează la : Lumina (orele 9.30, 
11,45, 14; 16,15; 18,30, 20,45), Giu- 
leșli (orele 9i 11,15; 13,30, 15,45-, 
18; 20,15), Arta (orele 16: 18,15; 
20,30). UMBRELELE DIN CHER
BOURG rulează la : Union (orele 
14,30: 16,30: 18,45 , 21). Program
pentru copii — dimineața — ora 
10 : Doina , CALABUCH — după- 
amiază — rulează la Doina, (orele 
11,30: 13,45: 16. 18,15: 20,30), în
frățirea între popoare (orele 10; 
15,30; 17,45 , 20), Cosmos (ore
le 16, 18, 20). ȘEFUL rulează la : 
Floreasca (orele 14; 16, 18,15;
20.45) . DRAGOSTE LA ZERO
GRADE rulează îa : Timpuri 
Noi (orele 10 — 15 în conti
nuare, 17, 19, 21). CEI ȘAP
TE MAGNIFICI — cinemascop

— rulează Ia : Dacia (orele 9: 12» 
15; 18, 21). DOI ÎN STEPĂ rulea
ză la : Buzești (orele 15,30> 17,45; 
20). SĂLBATICII DE PE RIUL 
MORȚII — cinemascop - rulează 
la : Crîngași (orele 16, 18,15;
20.30) . LA PATRU PAȘI DE INFI
NIT rulează la , Feroviar (orele 
9,15, 11,30; 13,45, 16, 18.15;
20.30) , Flamura (orele 10, 12, 14;
16, 18, 20). REBELUL MAGNIFIC 
rulează la : Unirea (orele 11; 16;
18,15; 20,30). VII Șl MORTf - ci
nemascop (ambele serii) rulează 
la : Flacăra (orele 15,30: 19). IVAI- 
LO rulează la , Vitan (orele 16; 
18,15 , 20.30). Popular (orele 15; 
17; 19, 21). ROȘU ȘI NEGRU 
(ambele serii) rulează la - Miorița 
(orele 9.30, 13, 16,30, 20) HAM
LET — cinemascop — rulează la : 
Munca (orele 15,30, 19), Proqresul 
(orele 15,30, 19). MARI?, rulează 
la : Moșilor (orele 15,30, 18 , 20.30). 
SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ ru
lează la: Viitorul (orele 16, 18,15;
20.30) .

Cei mai tineri 
constructori de nave

aceeași calitate înaltă. Și forța 
unor adevărate raze Rontgen, pe 
planul conștiinței, o are colecti
vul de a cărui apreciere înaltă 
se bucură tînărul de 27 de ani 
și ceilalți cind, din echipa sa, 
comuniști și utemiști de cite 26 
de ani fiecare.

Sînt seri în care lumina întîr- 
zie undeva, la o fereastră din 
Țiglina, seri de studiu perseve
rent. Darie Cristea, noul locatar 
al acestui cartier (anul acesta a 
fost primul revelion sărbătorit in 
casă nouă) învață. Curînd, ca în
cepe construcția mineralierului de 
12 500 t.d.w., opera Șantierului 
nocal Galați, în 1965. Cei mai 
buni cor forma primele echipe 
care au să lucreze la acest car
gou. Și tovarășul Darie, cu echi
pa lui, ca fi, cu siguranță, prin
tre cei buni. Încă de acum, șeful 
atelierului sudură, inginerul 
Duțu, le recomandă ce să stu
dieze, și-i învață să citească pla
nurile.

Acest ianuarie anunță un an 
de noi realizări, un an cu pași 
uriași, aici, la Șantierul naval 
Galați. Peste tot te întîmpină ino
vări, modernizări — rodul între
gului colectiv de muncitori, teh
nicieni. N-ai putea să spui, 
hotărit — dotarea cu noi poduri 
rulante și construcția unor noi 
travee, la secția confecții trasaj 
este realizată de cutare... Da, 
ideea a fost, adevărat, opera 
cuiva, dat ca-n folclor ea a de
venit, curînd, o operă colectivă.

Introducerea vagonețiior me- 
canizați, la depozitul intermediar 
intre confecționat și asamblat, 
inovările pentru utilizarea optimă 
a spațiului, în hala de asamblat, 
macaralele puternice, în probă 
acum, împreună cu noul valț 
pentru îndreptarea tablelor groa
se — sînt cîteva dintre noutăți. 
Dar, să ne oprim în secția trasaj, 
pentru că aici cor fi date, cu
rînd, în funcțiune, mașina de tă
iat cu gaze după clișeu, cu celulă 
fotodectrică și mașina automată 
de tăiat cu gaze, care folosește 
trasajut executat la tumul optic 
de trasaj. Aceste noi instalații cor 
schimba tot fluxul tehnologic la 
șantierul gălățean. In locul trasa
torilor după șabloane de lemn, 
vor fi trasatori optici. Zece oa
meni urmează acum un curs de 
înaltă specializare, pentru o ase
menea operație.

S-ar putea spune că întregul 
șantier e o școală, în acest în
ceput de an.

7rasatorul naval Ion Stanciu 
e în anul II la seral, la 
Institutul politehnic din 

Galați. Munca sa de mare 
precizie și de o înaltă califi
care la șantier, a fost susținută, 
an de an, cu perseverență, de 
munca la școală. La seral a urmat 
liceul, la seral — facultatea. Tot
deauna a fost primul și la școală, 
și în producție. Ion Stanciu are a- 
celași vis: să construiască nave. Și 
pentru idealul acesta învață, per

severează. Tînărul Ion Stanciu 
privește viața cu seriozitate și 
simț de răspundere. El ca fi u- 
nul dintre inginerii de miine ai 
șantierului, constructor căruia 
partidul îi va încredința sarcina 
de a proiecta și construi noi ti
puri de nave, tot mai perfecțio
nate și mai puternice.

^.i dacă ai prici înapoi, spre
O fostul șantier gălățean — 

strămoșul șantierului de azi! 
Inginerul Costel Ropotan (absol
vent, promoția 1964, a Institutului 
constructorilor de nave din Galați) 
a crescut în șantier, pe lingă ta
tăl său. Bătrînul, acum la pensie, 
a construit bărci de lemn, a 
cîrpit șalupe și vase pescărești 
vechi, a bătut cu barosul și a ni
tuit, în cariera sa îndelungată de 
constructor. Fiul a inaugurat, la 
trasaj, mineralierul de 12 500 tdui. 
Ziua aceea are să și-o amintească 
și atunci cind, ca bătrînul său, 
va fi odată la pensie. Și poate, 
un fiu — fiul lui, inginer atunci, 
va construi tipuri de nave mai 
perfecte, mai puternice. Dar in
ginerul Ropotan îi va povesti de 
o zi, de la sfîrșitul Iții 1964, cind 
patru muncitori, cbi mai buni, 
conduși de cel mai vîrstnic — 
Popa Ion, au trasat linia de bază 
a noului vas. Le-au fost înmînate 
flori și poate n-a fost o sărbătoa
re mai frumoasă ca aceea care 
încununa o zi de muncă, aici pe 
șantier. ■

Costel Piopotan e acum la sec

ția confecționat. Visul său este 
să se specializeze în construcția 
scoicii vasului. E și visul totalului 
său cu care „a colaborat" în toți 
anii aceștia. Bătrînul l-a adus 
prima dată pe șantier, bătrînul 
l-a învățat să privească forma 
vasului, treeîndu-i în ochi și în 
inimă știința și dragostea lui, 
bătrînul l-a ajutat la proiectele 
de la facultate. Șantierul l-a 
crescut. Acum, este el însuși con
structor. Dar în orele serii, ore 
consacrate literaturii de speciali
tate și studiului, îl are „coleg" 
și tovarăș de idei pe tatăl său.

In construcția de nave vor fi, 
mereu noutăți, mereu va fi ceva 
de adăugat, de perfeoționat. In
ginerul Ropotan, continuatorul 
unei tradiții impresionante în 
familia sa de constructori de 
nave, visează aceste înnoiri, vi
sează acele noi vapoare ale ani
lor viitori, la construcția cărora 
va lua el însuși parte.

heorghe Metehău e unuV 
dintre cei mai tineri: 18 
ani. Și totuși, Cînd alături

vîrstei sale, profesia — lăcătuș 
constructor naval — această vîrstă 
ți se impune ca trecută prin- 
tr-o a doua maturitate. în 1963 
absolvea școala profesională. 
Acum e în clasa a IX-a 
la liceul seral. Sînt zile cînd 
„părinții" — șantierul și organi
zația V.T.M. — merg la școală 
să se intereseze cum învață cel 
mai tînăr din colectiv. Notele sînt

bune. Și cele date de profesori și 
cele date de maiștri. La 18 ani 
lui Gheorghe Metehău i s-a acor
dat o mare încredere: a fost pri
mit candidat de partid.

De acum, tînărul cu ochi de O 
mare candoare, cu sfieli și hotă- 
rîri adolescentine, se numără prin
tre cei mai buni, într-un colectiv 
vestit — și acest lucru obligă I

Gheorghe Metehău, la rîndu-i, 
trebuie să-i învețe meserie acum 
pe elevii de la școala profesio
nală, repartizați lui; trebuie să 
se intereseze de notele lor la 
școală, de felul cum își petrec 
timpul liber, de preocupările și 
visele lor. Să ai 18 ahi și, de a- 
cum, răspunderi majore în co
lectiv, e foarte important. Tînărul 
nostru ate un ideal — să învețe 
mai departe. Dreptul la muncă, 
dreptul la învățătură, dreptul la 
idealul de viitor îi sint asigurate 
lui, celui mai tînăr și tuturor ti
nerilor, în acest colecții) de pe 
șântiet, în colectivul țării socia
liste. ■ . ■ i

Gheorghe Metehău va vota a- 
cum pentru prima oară. Va vota 
pentru frumusețea vieții lui.

•k
De aici, ele sus, de pe puntea 

noului vas în construcție, vezi 
întregul șantier: motonave și 
cargouri, aliniate la chei, sub 
brațul puternic al macaralelor ; 
vezi orașul — noul Galați „lan 
sat" la Dunăre, cu etrava blocu
rilor din Țiglina înălțată între 
albastrul cerului și Dunării. Cu
prinzi școlile orașului, școlile 
elementare și institutele superioa
re ale Galațiului de azi... Aici, 
în acest oraș nou muncesc, în
vață, visează Darie Cristea, ingi
nerul Costel Ropotan, mnneito- 
rul-student Ion Stanciu, Gheor
ghe Metehău și mii de tineri 
asemenea lot. Mii de tinert, în 
tr-o țară tînără, in cate realizări
le uriașe de . pînă aoum certifică 
certitudinea realizării idealurilor 
lor viitoare.

FL. ALBU



J NOUA HARTĂ A OLTENIEI
ndustrio petrolieră, 
carboniferă, chi
mică, electrotehni
că, constructoare 
de mașini și uti
laje agricole — &■ I ceste ramuri noi,

de înaltă eficiență, au transformat 
și transformă Oltenia, an după

Ian, într-un spațiu al noului, cu 
o pondere din ce în ce mai în
semnată în peisajul economic al 

■ patriei noastre. Uzinele „Elec-
troputere" și „7 Noiembrie" — 
Craiova, schelele petroliere din 

I Gorj, combinatele de industria
lizare a lemnului de la Tg. Jiu 
și TrL Severin, Combinatul chi-

I 
I 
I 
I 
I
Inoa 

lor, 
min

Itreaga producție a Olt 
1938 (care reprezenta, 
ductfa industriei națkn

I 
I 
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I

și 7-------.------------- - ---
mic Craiova (în cadrul căruia au 
și intrat în producție primele a- 
gregate și fabrici), centrala eleo 
trică de termoficaze Craiova, în
treprinderea de prefabricate din 
beton, Fabrica de ciment de la 
Tg. Jiu, noua și moderna exploa
tare carboniferă a Metrului, ma
rea construcție a sistemului hi
droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier" — reprezintă 
„centrii motori" ai acestui spa
țiu al noului, cu ample râsfrir»- 
geri în viața oamenilor.

Orice drum în Oltenia ziekr 
noastre e un drum al înfăptirn- 

, și pe fiecare din el nota do
minantă e peisajul industrial. în- 

riroducție a Olteniei
. în 

naționale, 
1,7 la sută !) e dată azi în

Pentru a

puțin de S săptămini, statul de
mocrat-popular alocînd pentru 
dezvoltarea regiunii, în perioada 
anilor 1951 — 1964, investiții 
în valoare de aproape 20 miliar
de lei (din care peste 12 miliar
de în cei 5 ani ai planului șe- 
senal). In 1964, producția in
dustrială a regiunii a crescut de 
20,6 ori față de anul 1938, și de 
2,2 ori față de anul 1959.

Cartea de azi a Olteniei — 
filă din cartea cea mare a țării 
— este o carte a muncii și a cre
ației, carte a industrializării socia
liste — operă a partidului, în
făptuită de mâinile harnice ale 
poporului muncitor. înțeleaptă 
politică a partidului nostru, de 
valorificare superioară a bogății
lor țării, de dezvoltare armonioa
să a tuturor regrmilcr, a făcut 
să renască această regjnne — 
condamnată cândva la înapoie
re — efiberfnd energiile, frncti- 
ficindu-le major in marea operă 
a construcției socialiste.

Forța înnoitoare a politica 
partidului nostru se cgimdește 
elocvent în toate «Vmmrile de 
activitate, determinmd profunde 
transformări in înfățișarea ora- 
șelarșia satelor ,îa viața oamerte 
lor. Marea agricultură mecanrra- 
tă (care dispune, h> Oltenia, de 
peste 6 OM tractoare. 8790 com
bine, 7 500 semănători ș: tete de 
alte mațfni agricole) a făcd ca. 
pentru prima oară pa acecte pă- 
mînturi, munca oamesâor < fie

doua oară
candidat al F.D.P.

orientată rodnic, științific. în 
Craiova și celelalte orașe mai 
vechi au fost construite mii de 
apartamente, iar noile orașe 
părute pe harta Olteniei — ora
șul petroliștilor din Țicleni, 
rașul minerilor de la Motru 
orașe „fără arhivă", fără moște
nirea contrastelor edilitare bur
gheze — înscriu, în peisajul 
străvechi al ținutului, linia unei 
noi arhitecturi, pusă sub semnul 
frumosului contemporan. Alături 
de marile realizări industriale și 
sociale, cultura își cucerește, an 
după an, o arie tot mai vastă de 
afirmare. S-a dezvoltat puternic 
invățămîntul de toate gradele; 
Craiova, devenită în anii puterii 
poporului, oraș universitar, pre
gătește anual sute de ingineri a- 
grotxxni ți cadre didactice. Se 
adaugă. întregind noul portret 
cultural al Olteniei, cele 15 case 
raionale de cultură, cluburile 
muncitorești, peste 1000 ce bi
blioteci publice, 1046 de cămine 
culturale, 459 cinematografe, 14 
muzee, numeroase alte institu
ții de cultură și artă.

Iată doar citeva din realizări
le despre care au vorbit, pe lare 
cetățenii circumscr.ptier electo
rale regionale nr. 156 — Craio
va, ia adunarea în care a fost 
propus candidat pentru alegerile 
de deputati în Sfatul popular al 
irgMuiu CMtema, tov. Ibe Pur
cans, redactor șef ai revstei 
JteMri'. Vorbind despre rea- 
kzănle din circxnnscnpțu lor 
(fa care smt cuprime urzite ca 
node coastrucți: ale Cmăovei. 
csm ar fi Uri mde .Flertropo- 
tere*. Institctol pedagocc ete-Ă 
purtiapanto la almue es- 
ad^dq^teT toSr» te petei

— Am

e harta țării, orașul
Pitești se înscrie a-g 
cum ca un impor-9 
tant centru indus- ® 
trial și cultural îna 
plină înflorire. Să| 
trecem în revistă ’

a-

o—

a

realizările numai din ultimii 4 R 
ani, așa cum au făcut alegatorii R 
numeroaselor circumscripții elec-" 
torale din Pitești cu prilejul adu-K 
nărilor de desemnare a candida-1 
ților F.D.P. Prin aplicarea politi-^ 
cii partidului de industrializare fl 
socialistă, în orașul Pitești s-aul 
construit în acești ani noi obiec-" 
twe industriale, s-au modernizat! 
și reutilat numeroase fabrici și| 
întreprinderi. Pentru aceasta s-au ” 
făcut investiții de 1557000000! 
lei. O nouă unitate industrială a I 
orașului este Combinatul de in- ■ 
dustrializare a lemnului dotat cui 
utilaje moderne. La Intreprin-1 
derea de tananți .Argeșul'' s-a* 
dat ia folosință instalația de us-| 
care a taninului cu o capacitate! 
de 2 000 tone pe m și o instala
ție de oxigen care produce 5C'|

UN ORAȘ I 
ÎN PLINĂ ‘ 
ÎNNOIRE |

:etu rte— 1. L. Caragialf din Ploieșu. care cuprinde 
exponate interesante cu aspecte din v.-ața șj opera marelui 
nostra scriitor, este frecventat zilnic de numeroși vizitatori, 

în foti^-afte.- un aspect din interiorul muzeului
Foto: AGERPRES

Plecarea, delew.iei 
L D. Genune

țre pa»

la ăterrțîte

SPORT•SPORT
e Astăzi echi

pele de volei Di
namo București 
(feminin) și Ra
pid București 
(masculin) debu
tează în noua e- 
dîție a „Cupei 
campionilor euro
peni". Ele întîlnesc la Istanbul 
campioanele Turciei, echipele clu
bului Galatasaray. Returul acestor 
întîlniri 
bruarie

kovici cu cite 10,5 puncte fiecărei 
Stein cu 10 puncte și o partidă 
Întreruptă.

CU 6—2; 
(Steaua).

Pentru 
ficat: G. 
Năstase, 
S. Dron,
R. Niculescu (grupa B). Astăzi în
trecerile programează primele pro
be la ora 14.

grupele finale s-au cali- 
Bosch, P. Mărmureanu, C. 
I. Năstase (grupa A) și 
C. Popovici, I. Kerekes,

• In campio
natul unional de 
șah de la Kiev, 
vineri a fost zi 
de odihnă. S-a 
jucat o singură 
partidă aminată 
din runda a 13-a 
dintre fostul cam
pion monc.al Mihail Tall și Ban- 
r.dt. care s-a încheiat remiză. Îna
intea rundei a 17-a. în clasament 
conduce marele maestru Victor 
Korcinoi cu 12.5 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Bron- 
slein cu 11.5 puncte. Tail și Sam-

Plenara Consiliului National
al femeilor

• La Belgrad s-au intîlnit în
tr-un meci amical echipele mascu
line de baschet ale Iugoslaviei și 
Izraelului. Baschetbaliștii iugoslavi 
au obținut victoria cu scorul de 
106—80 
echipa 
„Cupa i

> (44—42). Marți Ia Milano 
Iugoslaviei va întilni în 

celor 5 națiuni" echipa Ita-
se va desfășura la 7 fe- 

la București.

• Pe
lai Steaua din Capitală au conti
nuat meciurile de tenis de cîmp 
pentru „Cupa de iarnă". Constan
tin Năstase (Steaua) 1-ă învins cu 
6—2;, 6—2 pe S. Dron (Dinamo), 
iar IUe Năstase (Steaua) l-a învins 

6—2 pe C. Popovici

terenul acoperit al clubu- • Au continuat 
meciurile de bas
chet pentru cali
ficarea in turneul 
campionatului e- 
uropean și pentru 
„Cupa ~ 
centrale' . 
chetbaliștii 
strieci au obținut 

două victorii surprinzătoare intre- 
cînd cu 80 —75 (35—32) echipa
R. S. Cehoslovace și cu 80—71 
(după prelungiri), echipa R. P. Un
gare.

Europei
Bas-
au-

• In Palatul 
Sporturilor din 
Roma, campionul 
european la cat. 
pană, Howard 
Winstone (Tara 
Galilor), și-a apă
rat titlul în fața 
francezului Yves 
Desmarets pe
care l-a învins la puncte după 15 
reprize. Winstone urmează să-l 
intllnească acum pe Vicente Soldi- 
van (Mexic), campionul lumii la 
această categorie.

(Agerpres)

Cîteva ateliere, o 
făbricuță de mobilă 
și depoul 
erau toată 
industrială a 
lui Sighetul 
mației.

Astăzi este tn pli
nă construcție pu
ternicul combinat 
de industrializare a 
lemnului, cea mai 
mare unitate de a- 
cest fel din Mara
mureș, care partial 
va intra in produc
ție chiar in acest an.

Marca Fabric., de 
tricotaje ^Unitatea" 
este cunoscută in 
toată țara. între
prinderea își dez
voltă necontenit ca
pacitatea de pro
ducție. iar numărul 
muncitorilor este în 

i^reștere. 
parte ă>n 
ele^ cîfi 

I învață acum in șco
lile din,oraș se pre
gătesc să derină 

I muncitori de nădej
de, capabili să diri
jeze mașini și agre- 

Igate modeme de 
mare randament.

C.FJL 
averea 
orașu-

Mar-

intelectuali cu sa 
larg orizont cultu
ral-științific.

De curiud, fa oraș 
a mai fost coustrrit 
un local de scsală 
cu 16 săli de clasă.

Iată citeva dzr. 
realizările obținute 
in arm puterii popu
lare de oc-neră: 
muncii din Sighetul 
Msrmației. sub ctm- 
dueerea organizații
lor de partid. Des
pre eie s-a vorbit 
cb mmdrie m adu
narea care a avut loc 
peuxru aeaem narea 
candidatului cir
cumscripției electo
rale nr. 35 Sighet in 
sfatul popular oră
șenesc.

Mai mulți vorbi
tori au subliniat, în 
adunare, calitățile 
candidatului lor, to
varășul Tiberiu O- 
ros, forjor fruntaș 
la întreprinderea 
regionali de indus
trie locală Sighet

Jl cunosc bine pe 
candidatul nostru, 
a spus cetățeanul 
Gheorghe Bledea,

BB 1TWI ce » blCB 
muncitor, dcr șt ce 
deputat fa această 
circtonacripțăe. E a 
fost tatuatorul mul
tor ccțMDu de jbias 

cimmtscripțîei »oc- 
ftrt și-au adxj a 
trumoaai contribu
ție la redics-ec b- 
bot importante lu
crări edilitare cum 
er fi modernizarea 
ttrîcUor și trotua
relor pe o suprafa
ță de 70000 mp 
plantarea de peru 
etc. Alături de cei
lalți deputap — a 
spus vorbitorul — 
tovarășul Oros s-a 
remarcat de fiecare 
dată printr-un spi
rit organizatoric 
demn de apreciat?.

Participanții la a- 
dunăre și-au expri
mat deplina adeziu
ne la propunerea 
făcută ca muncito
rul Tiberiu Oros să 
fie candidat in ale
gerile de la 7 r-ir
ite.

▼ MOBîEAGU

to de vteg pe_care

tints pe care o purtăm partscu- 
Ib nostro. pentru vuța nouă pe 
care o trăm

Ouam de ddente vârste s 
pnfcn. printre care tov. S. Lerer, 
director trtenc ai Urinelor 
ioctropctere*. Petre Cotoc, mai
stru bobinator la aceeași uzi
nă. Elena Rateu. muncitoare 
fruntașă la Fabrica Jndepen- 
dența** și alții, au vorbit despre 
noua înfățișare a orașului, a 
circumscripției în care locuiesc, 
despre noile condiții de muncă 
și viață create, pretutindeni, în 
anii puterii populare. Ei și-au 
exprimat, in numele unor largi 
colective de munca, hotărârea de 
a munci fără preget pentru tra
ducerea in fapt a mărețelor 
sarcini puse de partid in fața 
poporului nostru. în opera 
desăvârșire 
dalista,

a construcției
V. BARAN

de 
so-

ÎUJ de apaternenu. S-eu ctm-g 
arw iacă L» «ii de dau ri| 
s-a modantxet didsrtn Inetittttu- 
hn pedagogic de 3 ari.

Voebrid cb miadrie despre | 
toate aceste rooiaări. partiopc’i-- 
ții ie odvaortB cetiteriior din I
oraansrripȘM electorală nr. 641 
PHasti ea smtriri cu căldură g 
propunerea ce tovarășul Ariciul 
Cheorghe, pme-tecretar al corni- R 
tetriri orășenesc U.T.M. să fie^ 
desemnat candidat m alegerile I 
de deputati in sfatul popular a.’s 
orașului. Numeroși pariierpanți _ 
au subliniat ia cuc intui lor căi 
tocarișui Ariciu Gheorghe Și-a| 
edus o contribuție deosebită la_ 
mobilizarea tineretului din in-l 
treprmdenle și instituțiile orașu-| 
lui ia îndeplinirea sarcinilor dc 
producție, la ridicarea continuă al 
pregătirii profesionale.

Mulțumind pentru încrederea ■ 
acordată, toc. Ariciu Gheorghe I 
s-a angajat să-și îndeplinească cu" 
aceeași răspundere sarcinile in-B 
credințaie, să-și aducă o contri-| 
buție sporită la munca de edu-! 
care a tinerilor, de mobilizare an 
lor la îndeplinirea sarcinilor tra-l 
sate de partid. :

AURELIA POPESCU •

precum și 
însărcinat 

xim al R 
icurești. și

(Agerpres)

Telegramă

a-

Ședința Consiliu! 
I.R.R.C.S.

UI

Ctf ocazia celei de a 17-a 
niversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Re
publica Populară Romîriă și 
Republică Populară Ungară, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a trimis ministrului 
afacerilor externe al R. P. Un
gare, Janos Peter, o telegra
mă prin care îl felicită cordial 
și îi transmite cele mai bune 
urări, exprimîndu-și totodată 
convingerea că rezultatele 
fructuoase ale colaborării mul
tilaterale romîno-ungare, ob
ținute în cei 17 ani care au 
trecut de la semnarea acestui 
important document, constitu
ie o bază trainică a dezvoltă
rii continue a relațiilor dintre 
R. P. Romînă și R. P. Ungară, 
spre binele popoarelor noastre, 
al întăririi continue a comuni
tății țărilor socialiste și a păcii 
în lume.

La 53 ianuarie a avut loc șe
dința Consiliului Institutului 
min pentru 
străinătatea.

în cadrul
vezeanu,
I.R.R.C.S., a evocat personalita
tea academicianului Mihail Ralea, 
fost președinte al institutului. EI 
a informat apoi pe membrii con
siliului asupra modului cum s-a 
îndeplinit planul de activitate pe 
anul 1964 și a expus principalele 

I acțiuni și prevederi privind ac- 
’ tivitatea institutului pe anul 
.1965.

în continuarea ședinței s-a 
procedat la alegerea președinte
lui I.R.R.C.S. La propunerea a- 
cad. Ștefan S. Nicolau, în func
ția de președinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, a fost ales scrii
torul Ion Pas.

ro-
relațiile culturale cu

ședinței. Octav Li- 
vicepreședinte al

(Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT:

K. MARX — F. ENGELS
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Aspect de la adunarea cir- 
cumscripției electorale nr. 
1, comuna Corbeasca, raio
nul Adjud. unde a iost pro
pus candidat în alegerile de 
deputati în sfatul popular 
comunal, proiesorul Emanoil 

Nistor
Foto: AGERPRES

Concert simfonic
în concertul Filarmonicii de 

Stat „George Enescu", prezentat 
simbâtâ seara la Ateneul R. P. 
Romine, sub conducerea lui Mir
cea Basarab, pianista Dubrovka 
Tomsic (RSS. Iugoslavia) a sus- 
ținut partea solistică a Concertu
lui pentru pian și orchestră nr. 2 
de Rahmoninoe.

De asemenea, plenara a ana
lizat crmriibuțîa cxnitetelor și 
crmrri lor femeilor la munca 
politică și cultural-educativă 
desfășurată în rindul femeilor 
de la sate.

Plenara Coasiliuhti National 
al Femeilor a adoptat mă suri - 
le ce revin mișcării de femei 
Ia cadrul Frontiiiui Democra
ției Populare și in desfășura
rea campaniei electorale pen
tru alegerile de deputati in 
Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare.

Tov. Cornelia Dinescu a fost 
aleasă în Comitetul Executiv 
și în funcția de secretar al 
Consiliului Național al Femei
lor.

într-o atmosferă de entuzi
asm a fost aprobată telegrama 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn — tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — în care se 
exprimă angajamentul mișcă
rii de femei de a-și spori con
tribuția la îndeplinirea sarci
nilor ce revin 
stat pe 1965.

Lecție de baschet la $coaia me
die nr. 3ă din Capitală

din planul de

(Urmare din pag. I)

crește cu peste 800 litri pe 
cap de vacă furajată atingînd 
— în 1963 — 2 639 litri. Se 
depășise cu mult recordul lui 
Keteleș. Amestecul de soia, 
mei și floarea-soarelui tn ra
țiile animalelor ridicase coefi
cientul de grăsime în lapte de 
la 3,4 la 8,8 la sută.

Problema furajelor fusese 
rezolvată, iar rezultatele erau 
evidente.

Efectivul de animale ră- 
mînea, însă, în continuare 
neomogen ca vîrstă și produc
ție. Multe vaci îmbătrîniseră 
și, oricîtă hrană ar fi primit, 
nu dădeau o producție anuală 
mai mare de 1 800 de litri. îm
preună cu medicul veterinar, 
loturile au fost selecționate și 
reînnoite cu vaci de rasă. De 
atunci aceasta este o proble
mă care se află în permanen
ță în atenția îngrijitorilor. De 
două ori pe an o comisie ve
rifică starea fiecărei vaci. E- 
xemplarele sterile, cu confor
mație fizică defectuoasă sau 
bolnave incurabil, sînt refor
mate. Loturile se completează 
cu vaci tinere, de rasă. în e- 
fectiv rămîn vacile de la care 
există perspectiva să se obți
nă anual peste 2 800 litri de 
lapte. Omogenizarea loturilor 
prin completarea cu animale
le valoroase din prăsilă pro
prie a determinat, în 1964, 
alături de ceilalți factori de 
îngrijire și întreținere, un nou 
spor la producția de lapte. Se 
obțin în medie 2 928 litri pe 
cap de vacă furajată.

A venit iama. Animalele 
sînt hrănite în grajduri. Va fi 
menținută producția ridicată 
realizată în ultimele luni ale 
anului 1964? Este problema

ȘI ÎN PERIOADA DE IARNĂ -

PRODUCȚII SPORITE DE LAPTE
căreia in aceste zile îngrijito
rii de animale din Ginta ii a- 
cordâ cea mai mare atenție. 
Se urmărește zilnie situația 
producției de lapte. Se fac 
analize. Se iau măsuri pentru 
înlăturarea la timp a deficien
țelor, se depășesc greutăți, se 
adoptă noi metode de pregăti
re a nutrețurilor, de îngriji
re și muls. La ultima consfă
tuire s-a discutat problema 
introducerii adăpatului auto
mat la grajduri și a mulsu
lui mecanic. Fîntinile fermei 
—săpate într-un sol argilos — 
se tulbură pe timpul ploilor, 
vacile nu mai consumă apă 
cu plăcere. E drept că de cînd 
s-a observat acest lucru tine
rii îngrijitori au curățat izvoa
rele fîntînilor. Dar aceasta le 
răpește ore prețioase din tim
pul programului de grajd. In
troducerea apei potabile în 
grajd necesita un volum 
mare de lucrări. Din nou co
mitetul U.T.M. a propus 
ca lucrările cu un volum 
mare de muncă să fie execu
tate de tineri. Și lucrul a în
ceput. După o perioadă scurtă 
animalele au avut apă la dis
creție.

Sînt lucruri care la prima 
vedere par mărunte. Amănun
tele, la o analiză mai profun
dă sînt... mari, concreti-

rindu-oa in lăzi de lapte. 
Iată un exempiu. în ziua cinti 
s-au folosit pentru prime date 
aparatele mecanice de muls. 
de la fiecare vacă s-a obținu: 
cu 2—3 litri ma; pațm. Ca să 
creeze anima teioc un reflex, și 
să le obișnuiască cu zgozoosu- 
aparatelor. îngrijitorii au muis 
o vrane -semiautomat*; prima 
dată se mulgea electric, iar 
ultima cantitate de lapte, oea 
mai bogată in grăsime, ma
nual. Producția a revenit din 
nou ia vechiul nivel.

Și anul acesta s-au strins 
cantități suficzeite de furaje 
— 120 de vagoane silozuri, 38 
vagoane de Cnuri de bună ca
litate (lucerna și trifoi) grosi
ere și suculente. Au fost în
tocmite rații științifice, în ra
port cu producția și greutatea 
vie a animalului. Pentru a 
completa necesarul de albumi- 
nă digestibilă, îngrijitorii fo
losesc amestecul de știuleți și 
colete de floarea-soarelui mă
cinate mărunt și muiate în 
apă cu 12 ore înainte de a in
tra în hrana animalelor, la 
care se adaugă 90 grame cre
tă furajeră — în special la 
vacile gestante. Aceste rații 
complexe sînt pregătite zil
nic de către o echipă de ser
viciu difa cadrul îngrijitorilor.

Nutrețurile oe antâresc de cu 
aeajîu uzzzuog o ic.
de dgnineaji sâ Se daie ia 

într- din grajdu
rile vechi, ueioicttiie. a fost 
înstelat txi comp>x mecanic 
de prepara: furaje : o rișniță 
pentru sfarimat Știulețu de 
ponxnb și caietele de fiourea- 
soareiui, un tocător pentru 
grosiere și o batoză Cu ajuto
rul acestora, îngrijitori: din 
echipa de serviciu prepară nu
trețurile pentru hrana de a 
doua zi întregul efectiv de a- 
nimale, inclusiv ovinele și por
cii, primesc rații preparate la 
complex. Vacile mai tinere, 
aflate în prima gestație și care 
dau pe zi mai puțin de 10 litri 
— primesc o hrană diferenția
tă față de loturile cu pro
ducție mare. Rațiile nu ră
mîn fixe pe tot timpul pe
rioadei de stabulație. în raport 
de graficul de montă și fătări, 
rețetarul de furaje, se schim
bă lunar. Spre exemplu, în lu
nile martie și aprilie, cînd vot 
fi mai multe fătări, iar pro
ducția lunară de lapte va creș
te de la 41000 litri la 55 000 
litri, în hrana animalelor vor 
fi administrate mai multe 
concentrate și fînuri de bună 
calitate (lucerna și trifoiul

păstrate pentru această pe
rioadă).

Furajarea cuterențiată apd- 
oată in cadrul lotizuor și 
srhwnharea rețeteruiui de fu
raje lunar, in funcție de grafi
cul de monte și fătări a făcut 
ca și ia timșxil iernii produc
ția de lapte să se mențină 
onmtantă și chiar să fare- 
gsstreze o ușoară creștere. 
Astfel, pe luna ncâsnteie 
se obține pe cap de vacă 
mulsă 180 de litri lapte, in 
luna decembrie 191 litri iar in 
l una ianuarie, pe baza reali
zărilor la zi, se prevede reali
zarea a 230 litri de lapte de 
la fiecare vacă mulsă. Deși 
s-a înregistrat o creștere 
la producția de lapte pînă 
acum, balanța furajeră, care 
se face lunar, a rămas echili
brată.

ilIMUI n condiții asemă-
nMII nătoare se află și

cooperativa agri- 
cotă de producție 

gggjî de la Oșorhei, ra- 
I ItPhttI II ionul Oradea. Ba

za furajeră de aici 
era alcătuită la începutul peri
oadei de stabulație din 70 va
goane silozuri, 42 vagoane de 
fînuri (lucernă și trifoi), 75 
vagoane de grosiere. Cantită-

țOe da furaje său mat mici 
deci; la Ginta, dar raportat la

196 la Ginta, p 155 la Oșor
hei — toaemanâ că rapăe zil
nica sntf aproaritnarfv egale 
la cete dona cooperative. Con-
dsfiiLe ste: deci asemănătoare,
sumai razxutoteie diferă. Pro
ducția anuală pe cap de vacă 
furajată la 1964 a fost la O- 
foehei da 1608 Mrri lapte — 
eu 1300 EtH lapte mai puțin 
deât la cooperativa agricolă 
din GuUa. Diferența de pro
ducție tnxre Ginta și Oșorhei 
se ezpbcă prut modul diferit 
de furajare. La Oșorhei fu- 
rajrie ns se administrează 
fu fusseție de producție. Rafi- 
ite răstice se dos la mtîmpla- 
re, balanța furajeră nu se face
ix«ar și nimeni na știe ce can
tități aa fost consumate pînă
acum.

Pnn fapsul că nu se țtne o 
erider.tă strictă a rațiilor, că 
baza furajeră nu este bine 
paipodăriti la cooperativa a- 
gricolă de producție din Oșor
hei nici bu se poate ști dacă 
întreaga cantitate de furaje va 
ajunge pînă in luna mai, cînd 
animalele cor ieși la pășunat.

Nu-i prea tirziu nici acum 
să se treacă la o evaluare a 
stocurilor de nutrețuri, iar pe 
baza datelor obținute să se 
stabilească rații echilibrate 
care să asigure hrana anima
lelor pînă la noua recoltă. Or
ganizația U.T.M. din sectorul 
zootehnic al cooperativei agri
cole de producție Oșorhei, 
unde lucrează mulți tineri, 
trebuie să-i antreneze pe a- 
ceștia la gospodărirea cu gri
jă a nutrețurilor. Se poate 
prelua, în această direcție, ex
periența valoroasă a organiza
ției U.T.M. de la Ginta.

De la prima la ultima operație,
l CALITATE SUPERIOARĂ
L ./ - -

(Urmare din pag. I)

— să obțină peste plan următoarele produse de 
calitatea I:

— 1 500 mp piei fețe box ;
— 1 500 mp piei fețe bizon;
— 2 000 mp piei fețe porcine

Din care pînă Ia 1 Mai ;

— 400 mp piei fețe box ;
— 400 mp piei iețe bizon ;
— 500 mp piei fețe porcine.

— să realizeze peste prevederile planului anual l

— 4 000 000 lei la producția globală ;
— 2 000 000 lei la producția marfă ;
— 1 500 000 lei economii la prețul de cost f
— 1 500 000 lei beneficii.

Din care pînă Ia 1 Mai:

— 1 200 000 lei la producția globală ;
— 800 000 Iei la producția marfă ;
— 350 000 lei economii la prețul de cost j
— 350 000 lei beneficii.

Pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor a fost întocmit 
un plan de măsuri tehnico-organizatorice care prevede printre al
tele : aplicarea tălpii prin șprițare; proiectarea pieselor etalon 
pentru întregul flux tehnologic; folosirea prefabricatelor la un 
număr cit mai mare de sortimente; ridicarea gradului de tehni
citate a producției; reorganizarea atelierului de finisat de la sec
ția minerali prin introducerea uscătoarelor cu vid și a celor eu 
plici perforate.

CRAIOVA :

Pentru reducerea timpului de imobilizare 

a autovehiculelor
Cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan, colectivul Întreprinde

rii de reparații auto nr. 8 din Craiova a făcut importante propu
neri care sa ducă la îmbunătățirea calității reparațiilor, la redu
cerea timpului de imobilizare a autovehiculelor în reparații ca
pitale.

In întrecerea socialistă din acest an, muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii și-au luat următoarele angajamente:

— să realizeze reparații de autovehicule la un ni
vel calitativ superior și să reducă in acest fel cu IO 
la sută frecvența defectărilor în termenul de garan
ție față de 1964. In acest scop au fost prevăzutei 
amenajarea unei stații de spălare a blocurilor mo
tor după prelucrarea mecanică ; instalarea unei 
băi speciale pentru dezincrustarea radiatoarelor ; 
crearea unui laborator de măsurători și control ca
litativ ; confecționarea unui dispozitiv pentru con
trolul fisurilor la piesele autovehiculelor etc.

— să depășească prevederile anuale de plan cu:
— 1 566 000 lei la producția globală ;
— 944 000 lei la producția marfă;
— 0,5 la sută la productivitatea muncii;
— 200 000 lei economii la prețul de cost;
— 200 O00 lei la beneficii.
Din care pînă la 1 Mai:
— 500 000 lei Ia producția globală ;
— 300 000 lei la producția marfă;
— 50 000 lei economii la prețul de cost;
— 50 000 lei Ia beneficii.
Planul de măsuri tehnico-organizatorice, întocmit în vederea 

îndeplinirii angajamentelor luate, mai prevede mecanizarea tran
sportului cabinelor și a șasiurilor în atelierul de montaj, organiza
rea montajului în flux la atelierul pentru cutii de viteză, orga
nizarea unor cursuri pentru ridicarea calificării pe meserii etc.

(Agerpres!
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VIETNAMUL DE SUD: Aspect de la o demonstrație a budiștilor din Saigon împotriva repre-

din viața tineretului lumii

Revendicările tinerilor muncitori

siunilor polițienești

LEXICON
PE SCURT

Note de drum

orașul
cimentului"

upă cum se știe, 
operațiunile de im
port-export consti
tuie instrumentul 
de bază în promo
varea relațiilor eco
nomice interstatale,

în mod curent, prin export se 
înțelege desfacerea produselor 
realizate într-o anumită țară, pe 
piețele altoi țări ; prin import 
se înțelege, dimpotrivă, cumpăra
rea de mărfuri produse de firme 
aparținînd altor țări. Cele două 
noțiuni sînt de fapt fețe ale ace
leiași medalii. Orice tranzacție 
între două țări sau între firme 
aparținînd unor țări diferite, 
tranzacție ce are ca obiect o vîn- 
zare-cumpărare de mărfuri, este 
concomitent și operațiune de ex
port și operațiune de import. 
Pentru țara care vinde, tranzac
ția îmbracă forma exportului. 
Pentru cea care cumpără ea în
semnează import.

De regulă, avantajul este de 
partea exportatorului care, în ca
litate de producător, realizează 
prin vînzare cîștiguf corespunză
tor. Acest cîștig este, cu excep
ția cazurilor de „dumping", cu 
mult superior celui pe care l-ar 
realiza dacă și-ar desface marfa 
pe piața internă. Importatorul a- 
pare în calitate de consumator 
(indiferent dacă e vorba de con
sum productiv sau personal). El 
știe însă că cel care exportă rea
lizează cîștiguri de pe urma sa, 
că își însușește, sub formă de 
beneficii, părți din valorile create 
in țară. Iată de ce statul care 
importă supune pe exportator la 
un impozit, potrivit regulii uni
versale de impunere a veniturilor 
realizate pe un anumit teritoriu 
de către autoritatea care stăpî- 
nește teritoriul respectiv. Acest 
impozit îmbracă forma taxelor 
sau tarifelor vamale.

Taxele sau tarifele vamale se 
calculează ca procente asupra 
valorii mărfurilor care se impor
tă. Ele variază foarte mult de 
la țară la țară și de la produs la 
produs, fiind folosite ca instru
ment de reglare a importului, în 
funcție de interesele statului res
pectiv. Dacă într-o țară există la 
un moment dat o „foame" pen
tru un anumit produs (să zicem 
petrol), iar în interior nu există nici 
o șansă de a-1 obține (lipsesc 
zăcămintele sau instalațiile nece
sare) atunci guvernul va fixa cu 
siguranță o taxă vamală mai re
dusă pentru a încuraja pe expor
tatori să vîndă petrol în aceea 
țară. Uneori cînd produsele sînt 
de stringentă necesitate, taxele 
vamale pot fi chiar reduse la 
zero. Politica de fixare a tarife
lor vamale la un nivel scăzut sau 
chiar de desființare a lor a căpă
tat numele de „politica porților 
deschise".

Reversul politicii „porților des
chise" este „sistemul protecțio- 
nist“. El constă în fixarea unor 
tarife vamale ridicate, cu scopul 
de a proteja pe producătorii din 
interior ai produsului respectiv. 
Dacă în exemplul de mai sus, în 
țara importatoare de petrol s-ar 
fi descoperit rezerve de țiței, iar 
calculele economice ar fi demon
strat rentabilitatea exploatărilor, 
calea spre crearea unei industrii 
naționale de petrol va pomi nea
părat de la fixarea unor tarife 
vamale ridicate, protecționiste, a- 
supra importurilor petroliere. A- 
cest procedeu este valabil pentru 
toate produsele a căror produ
cere în țară guvernul vrea s-o 
încurajeze.

Deosebirile de interese econo
mice ale țărilor față de un pro
dus sau altul fac, după cum am 
mai arătat, ca nivelul tarifelor 
vamale să varieze foarte mult 
Pentru importul aceluiași produs, 
unele țări percep taxe vamale de 
două, trei și chiar de mai multe 
ori mai ridicate decît altele.

Aceste diferențe între nive
lurile tarifelor vamale din di
ferite țări la un anumit produs 
se numesc disparități tarifare. Tot 
disparitate tarifară se numește și 
diferența dintre nivelul general 
mediu al tarifelor aplicate într-o

țară, față de nivelul general me
diu al tarifelor unei alte țări sau 
unor altor țări. în primul caz a- 
vem de-a face cu disparitățile 
tarifare pe produs ; în al doilea 
caz este vorba de disparitățile 
generale.

Problema disparităților tarifare 
a apărut ca problemă de prim 
plan cu prilejul pregătirii și des
fășurării negocierilor din cadrul 
„Rundei Kennedy" (tratativele 
G.A.T.T.). Aceste tratative, după 
cum se știe, au fost inițiate pen
tru a dezbate propunerea ame
ricană (formulată cu 2 ani în 
urmă de către defunctul președin
te Kennedy) de a se proceda, în 
cadrul G.A.T.T., la o reducere 
generală de 50 la sută a tarife
lor vamale. Presa americană a 
lăudat proiectata reducere prezen- 
tînd-o ca o „propunere loială care 
ține seama de interesele tuturor 
țărilor".

Experții europeni au constatat 
însă că în timp ce Tariful Ex
tern Comun, cu care operează 
țările vest-europene cu cel mai 
ridicat potențial economic, este 
de pînă 20 la sută, în S.U.A. a- 
proape jumătate din produsele 
importate sînt supuse unor taxe 
protecționiste care se ridică între 
20 și 90 la sută. în consecință, 
acceptarea propunerii americane 
ar reduce tarifele vamale ale Pie
ței comune la 10 la sută, în timp 
ce tarifele S.U.A. ar rămîne între 
25—45 la sută fapt ce ar con
stitui pentru țările Pieței comune 
o afacere proastă.

Cotidianul parizan „LE FIGA
RO" explica astfel de ce nu con
vine vest-europenilor propunerea 
americană de reducere cu 50 la 
sută a tarifelor : „în anumite ca
zuri una din țări este izolată 
printr-un înalt zid vamal, iar 
alta printr-un zid mic. Dacă s-ai 
reduce la jumătate și unul și ce
lălalt, deoparte va rămîne un zid 
eficace în timp ce cealaltă țară 
nu va mai fi apărată decît prin- 
tr-o bordură simbolică".

Reprezentanții țărilor Pieței co
mune au ținut să sublinieze că 
guvernele lor manifestă înțelege
re. Deși disparitate tarifară este 
orice diferență între tarifele a 
două sau mai multor țări, ei au 
precizat că Piața comună consi
deră disparitate numai diferența 
care depășește dublul tarifului 
advers. De pildă, la un tarif 
vest-european de 10 la sută, 
S.U.A. sau alte țări se consideră 
că au tarif disparitar numai dacă 
acesta este de 20 la sută sau 
mai mare.

S-a alcătuit apoi o listă de pes
te 1 000 de produse la care, după 
părerea experților vest-europeni, 
tarifele vamale americane sînt de 
peste două ori mai mari decît 
tarifele vamale din Piața comu
nă. La aceste produse, vest-euro- 
pcnii au cerut ca să nu fie apli
cată reducerea liniară de 50 la 
sută, ci taxele vamale ale S.U.A. 
să scadă cu 50 la sută, iar cele 
ale țărilor Pieței comune cu nu
mai 25 la sută.

Evident, americanii au reacțio
nat negativ față de această pro
punere. Și mai puternică a fost 
însă împotrivirea unor țări care 
nu fac parte din Piața comună. 
Unele, ca Elveția, de pildă, re
proșează membrilor Comunității 
că produsele pentru care aceștia 
nu vor să reducă taxele la ju
mătate reprezintă o parte infimă 
din comerțul american, în jur de 
2 la sută, în timp ce produsele 
Elveției sînt afectate în proporție 
de 25 la sută. Englezii constată la 
rîndul lor că tariful britanic cu
prinde și mai multe disparități 
decît ccl american și deci ei sînt 
și mai mult afectați de soluția 
disparitară propusă de membrii 
Pieței comune.

La Geneva, în problema dispa
rităților tarifare nu s-au luat 
pînă în prezent hotăriri în fond. 
Urmează ca problema să f;e de-a- 
bia de aici înainte elucidată. Ex
perții apreciază că rezo’.vs-rea ei 
depinde de măsura în care păr
țile vor fi dispuse să accepte un 
compromis.

ION D. GOIA

WASHINGTON. — Secretarul 
de presă al Casei Albe, George 
E. Reedy, a anunțat că președin
tele Johnson a fost internat sîm
bătă dimineața în spitalul din 
Bethesda al forțelor navale ale 
S.U.A. La două ore după inter
nare s-a anunțat că președintele 
suferă de o ușoară bronșită.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță agenția TASS, Comitetul 
sovietic de solidaritate cu țările 
Asiei și Africii și Comitetul Cen
tral al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, au 
căzut de acord să înliințeze în 
U.R.S.S. o reprezentanță perma
nentă a acestui front. Acordul a 
fost realizat în timpul vizitei pe 
care a făcut-o recent în Uniunea 
Sovietică o delegație a Frontului 
Național, condusă de Nguyen Van 
Hien, membru al C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare.

TEHERAN. — Agențiile de pre
să transmiteau la 23 ianuarie că 
starea sănătății primului ministru 
al Iranului, Hassan Aii Mansour, 
victima atentatului de joi, conti
nuă să so amelioreze. Pe de altă 
parte, arată agenția France Pres
se, atentatorul la viața primului 
ministru iranian, și cei doi com
plici ai săi sint arestați și se a- 
flă la dispoziția poliției, care 
continuă ancheta.

BELGRAD. — După cum 
anunță agenția Taniug, guvernul 
R.S.F. Iugoslavia a adus la cu
noștința Secretariatului executiv 
al G.A.T.T. că Iugoslavia intențio
nează să participe la tratativele 
ce se desfășoară în prezent în ca
drul' G.A.T.T. sub denumirea de 
„Runda Kennedy" și să exami
neze cu acest prilej și posibilita
tea de a deveni membră cu drep
turi depline al G.A.T.T.

WASHINGTON. — Un purtător 
de cuvînt al Agenției americane 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că satelitul 
meteorologic „Tiros 9", lansat vi
neri dimineața de la baza din Flo
rida, va lua iotogratii ale scoarței 
terestre de la o distantă „in mod 
considerabil mai mare" decît se 
prevăzuse. Astiel, clișeele vor 
ii luate de satelit la o altitudine 
de 2 560 km în loc de 736 km, 
cum se așteptaseră oiicialitățile 
N.A.S.A.

KHARTUM. — în Sudan a fost 
creat un nou partid — „Partidul 
unității sudaneze". Printre mem
brii fondatori ai noului partid, fi
gurează numeroși oameni politici 
din sud și cițiva șefi de triburi. 
Fondatorii acestui partid au de
clarat presei că programul lor 
prevede, în primul rînd, menține
rea unității naționale a Sudanului 
și dezvoltarea economiei întregii

a Ravenna s-a des
fășurat recent un 
„marș al tinerilor 
muncitor#1 
jinul revendicai 
lor.
care au participai 

reprezentanți ai tinerilor munci
tori din toate centrele regiunii 
Ravenna, a fost organizată in co
mun de Federația Tineretului 
Comunist Italian, Federația Tine
retului Socialist ( 
Partidul Socialist Iii 
derația Tineretului 
pe lingă Partidul 
lian al Unității prob

„LA NUOVA i 
ONE" a publicat 
din declarația adopt, 
cipanții la „marșul tini 
citori".

Declarația pune c 
faptul că tinerii muncitori 
primii loviți de concedieri 
fiind că o mare parte dm 

lificare. „Răspunzătoare de 
stă situație — relevă dec 
— sînt marile monopoluri 
în goană după profituri 
me. sacrifică cerințele dezvoltă 
profesionale a tinerilor, 
în drepturile elementare 
muncitorilor". In continuare,

in spri- 
' lor 
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Manifestațiile studentesti
•> ■> >

din Pakistan
n cadrul unei 
sfătuiri care a 
loc recent la 
raci, reprezentanții 
organizațiilor stu
dențești din Pakis
tanul de vest aua-

hotărirea de a continua 
studenților declarată în

con- 
avut
Ca-

imptomele de efer
vescență din viața 
universitară filipi- 
neză fuseseră sem
nalate mai de mult. 
Studenții din Ma
nila resimt o adin-

nemulțumire față de orienta
rea antipopulară a autorităților. 
Protestul lor și-a găsit expresie 
în forme variate. în zilele aces
tea, capitala Ffflpinelor a fost 
martora i__ . 1_______ *___
amploare : 1500 studenți

unei demonstrații de 
______ ~ ~ " ,i au 
ieșit în stradă. Gestul le-a fost 
determinat de știrile insistente 
privind intențiile guvernamentale 
de a trimite trupe filipineze în 
ajutorul regimului de la Saigon 
aflat în impas.

Perspectiva de a muri în jun
gla sud-vietnameză în numele u- 
nor interese străine indignează 
tineretul studios din Filipine. 
Demonstrația de la Manila a dat 
glas neliniștii studențimii. Sem
nificația ei este deosebită: tine
retul universitar din Filipine do
vedește o creștere a combativită
ții sale, înfruntînd curajos riscu
rile unei luări de atitudine anti
guvernamentale.

M. R.

doput 
greva . _________
luna decembrie a anului trecut. 
După cum se știe, greva începu
tă în timpul campaniei electora
le a dus la paralizarea activității 
universitare nu numai în Pakis
tanul de vest, dar și în cel de 
est. Revendicărilor studențești, 
autoritățile le-au ripostat prin 
aplicarea unor măsuri de repre
siune. Astfel, au fost închise fa
cultățile, s-au luat măsuri de in
terzicere a manifestațiilor și în
trunirilor, s-au operat arestări în 
rîndul liderilor organizațiilor stu
dențești. Dar, în fond, care sînt 
cererile studențimii ?

Studenții revendică reducerea 
cu 50 la sută a taxelor universi
tare. îmbunătățirea condițiilor de 
studii, deschiderea tuturor insti
tuțiilor de învățămînt superior 
închise ca urmare a grevei pre
cum și eliberarea conducătorilor 
organizațiilor studențești arestați 
anterior.

Puternicele manifestații du
blate de mișcarea revendicativă 
a cadrelor didactice din învăță- 
mîntul elementar, mediu și su
perior au determinat autoritățile 
să creeze o comisie specială cu 
scopul de a examina situația din 
învățămîntul pakistanez, care a- 
poi să prezinte recomandări 
pentru soluționarea problemelor.

Corespondentul agenției MEN 
din capitala Pakistanului relata

la mijlocul lui decembrie anul 
trecut că drept „urmare a insuc
cesului convorbirilor dintre mi. 
nistrul educației și reprezentanți 
ai studenților aflați în grevă, 
guvernul a anunțat închiderea 
pe timp nedefinit a tuturor uni
versităților și școlilor medii1. 
Dar asupra acestei măsuri auto
ritățile au fost nevoite să revină, 
însă zilele trecute guvernul pa
kistanez a interzis iarăși orice 
manifestare sau adunare, pentru 
a evita demonstrații cu prilejul 
reluării, în mod oficial, a cursu
rilor școlare și universitare. în 
ciuda interzicerii, la Caraci a 
avut loc o puternică manifestație 
a elevilor și studenților cerînd 
îmbunătățirea condițiilor de stu
diu.

Ultimele manifestații ale tine
retului studios din Pakistan, pre
cum și hotărîrea de continuare a 
grevei adoptată de conducătorii 
organizațiilor studențești denotă 
protestul lor față de atitudinea 
autorităților care ignorează re
vendicările studențimii.

Convorbi r i sovieto - poloneze

VARȘOVIA 23 (Agerpres).
— Agenția TASS transmite : 

L. L Brejnev, 
tar al C.C. al
A. N. Kosîghin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., au avut 
convorbiri în zilele de 21 și 22 
ianuarie cu Wladislaw Go
mulka. prim-secretar al C.C.

prim-secre-
P.C.U.S., și

al P.M.U.P., și Jozef Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

în timpul convorbirilor a 
avut loc un schimb de păreri 
în problemele relațiilor dintre 
cele două partide și țări fră
țești.

Seminar interuniversitar
italo- romin

BOLOGNA 23. — Corespon
dentul Agerpres, Giorgio Pas
tore transmite:

Una dintre cele mai vechi 
universități din lume, Univer
sitatea din Bologna, găzduieș-\ 
te, începind de sîmbătă dimi
neață, la Institutul de chimie 
G. Ciamicin „Seminarul inter-

R. S. F. IUGOSLAVIA : Peisaj de iarnă în regiunile muntoase 
ale Serbiei

universitar italo-romîn de stu
dii chimice", organizat de Co
mitetul interuniversitar italo- 
romîn.

La ședința de deschidere a 
seminarului, prof. Giovani Se- 
merano, director al Institutu
lui de chimie, a adresat în nu
mele său și al rectorului Uni
versității din Bologna, un sa
lut călduros participanților, 
exprimîndu-și dorința ca ase
menea întruniri între oameni 
de știință din cele două țări, să 
fie pe viitor cît mai nume
roase.

Luînd cuvîntul, prof. Carlo 
Tagliavini, de la Universitatea 
din Padova, a subliniat impor
tanța pe care o reprezintă pen
tru ambele țări schimburile 
culturale și necesitatea de a 
continua și pe viitor colabora
rea strînsă între oamenii de 
știință romîni și italieni.

în numele oamenilor de 
știință romîni, acad. Coriolan 
Drăgulescu a mulțumit pentru 
ospitalitate și după ce a amin
tit originea foarte veche a le
găturilor științifice între cele 
două țări, a subliniat contri
buția lor la dezvoltarea științei 
în Italia și Romînia.

Sîmbătă după-amiază în ca
drul seminarului au prezentat 
referate prof. Giovani Semera- 
no și acad. Coriolan Drăgu
lescu în legătură cu stadiul 
cercetărilor științifice în do
meniul chimiei în țările res
pective.

La lucrările seminarului de 
studii chimice asistă numeroși 
oameni de știință, profesori 
universitari și cercetători ita
lieni de la Universitățile din 
Bologna, Milano, Pisa, Floren
ța, Roma etc.

a 34 km depăr
tare de Budapes
ta, Vac iți in
spiră imaginea li
nei așezări în care 
secolele și-au du
rat sălaș. Colori

tul străzilor amintește gălbu
iul pergamentelor păstrate sub 
sticlă in arhive.

Clădiri în stil baroc împodo
besc orașul căruia Dunărea, cu 
prezența ei reconfortantă, îi 
dăruiește un plus de frumuse
țe. Perimetrul central are se
veritatea unui muzeu. Edificii 
înălțate în a doua jumătate a 
secolului XVIII, în special o- 
pere ale lui Franțais Cane- 
rale. oferă vizitatorului ta
blouri arhitectonice interesan
te. Un arc de triumf, înalt de 20 
m, în același 
lil baroc este 
,poarta de pia
tră" a orașului.

Cartea trecu
tului are multe 
oapini. In gara 
nașului acesta 
cu o populație 
au prea nume
roasă a intrat 
primul tren din istoria căilor 
ferate maghiare. Vac încerca 
•să fie și altceva decît o aglo
merare de catedrale.

Dar Vac nu înseamnă doar 
trecut. Orașul a pătruns in 
ritmul contemporaneității o- 
dată cu loviturile de tirnăcop 
care au vestit începerea unei 
mari construcții. Era în vara 
lui 1959. Imre Koltay își aduce 
aminte. Tînărul acesta cu pri
viri liniștite și cu voce blîndă 
a venit aci o dată cu primii- 
constructori. Pe atunci, peisa
jul înfățișa o întindere nesfîr- 
șită de barăci, autocamioane, 
excavatoare. Atmosferă de 
șantier care tulbura tăcerea a- 
cestor locuri. Planurile pre
vedeau construirea unei uzine 
de ciment care să intre în pro
ducție în anul 1964. Entuzias
mul constructorilor a făcut ca 
termenul să fie mult scurtat. 
In martie 1963 era gata prima 
parte a uzinei, a doua — în 
august iar ultima în noiem
brie a aceluiași an.

la

Drumul cimentului în inte
riorul acestei uzine este lung : 
23 de km. Urmărim procesul 
de producție. Resursele de 
materie primă se găsesc în a- 
propiere. Liniile de funicular 
străpung înălțimile făurind un 
pod aerian. Ascultăm explica
ții, privim cu atenție. Sub o- 
chii noștri se „naște" cimen
tul.

Imre Koltay a sosit aici cînd 
marea uzină exista doar pe 
foile de calc ale proiectanților. 
A rămas și după ce zidurile 
ei s-au înălțat. Mulți tineri, a- 
semenea lui, au învățat la Vac 
abecedarul uzinei. Din mun
citori necalificați au devenit 
tehnicieni, stăpîni pe o mese
rie de înaltă calificare.

Directorul uzinei Mogyorosi 
ne informează 
că producția a- 
nuală de ci
ment atinge 
1 060 000 tone. 
Anul trecut a 
fost primul an 
de producție 
completă. Fi
rește, mai sînt 
unele dificul

tăți, generate mai ales de lip
sa de experiență — subliniază 
directorul. Cei 300 de munci
tori ai uzinei sînt în majori
tate tineri. 60 la sută din ei 
au atins încă vîrsta de 30 
ani.

La capitolul proiecte 
amintește despre intenția 
a se construi o fabrică
saci de ciment care produ- 
cînd 3 000 000 de saci să sa
tisfacă cerințele tuturor uzi
nelor maghiare de ciment. O 
uzină de materiale de Con
strucție va completa perime
trul industrial al Vac-ului.

In orașul în care domină 
barocul, blocurile de locuit, 
moderne, elegante, rivalizează 
cu creațiile arhitectonice ale 
secolelor ce aparțin istoriei. 
Cartierul din jurul uzinei cu
prinde 520 de apartamente. 
Dar nu s-a ajuns încă în sta
diul final al construcției sale 
— ține să sublinieze interlocu
torul nostru,

semnarea
•r

17 ani de
Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Ro- 

mină și R. P. Ungară

nu 
de

se 
de 
de

EUGENIU OBREA
IOAN TIMOFTE

ALGERIA : In lotograiie : „Piața martirilor revoluției din

Succese ale
partizanilor
congolezi

LEOPOLDVILLE 23 (Ager
pres). —

Sîmbătă seara agențiile de 
presă au anunțat că insurgen
ții congolezi au trecut în 
cursul zilei fluviul Congo, și 
au ocupat localitatea Nkolo, 
situată Ia numai 320 km nord 
de Leopoldville.

★
NAIROBI. — Comisia ad-hoc 

pentru Congo a Organizației 
Unității Africane se va reuni la 
29 ianuarie la Nairobi sub pre
ședinția lui lomo Kenyatta, pre
ședintele Republicii Kenya. Pe 
de altă parte, se anunță din Nai
robi, că între 25 februarie și 3 
martie, în același oraș, se va în
truni și Consiliul miniștrilor al 
O.U.A. Nu se știe încă pînă a- 
cum numele celor care vor parti
cipa în afară de cei nouă membri 
care compun comisia ad-hoc 
pentru Congo. Observatorii poli
tici de la Nairobi socotesc că nu 
este imposibil ca la lucrările ace
stei comisii să participe alături 
de reprezentanții guvernului de 
la Leopoldville și trimișii gu
vernului revoluționar condus de 
Gbenye. Ultima întîlnire în pri
vința viitoarei reuniuni a comi
siei ad-hoc pentru Congo a avut 
loc în Uganda, unde au partici
pat președintele Kenyatta, pre
ședintele Nyerere al Tanzaniei și 
primul ministru al Ugandei, 
Obote.
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Interes față de standul romînesc 
la Salonul de mobilă de la Paris
PARIS 23 Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal 
transmite :

Vineri s-a deschis în Parcul 
Expozițiilor de la Porte de 
Versailles din Paris cel de-al 
treilea Salon internațional de 
mobilă. Inaugurarea a avut 
loc în prezența ministrului in
dustriei, Maurice Bokanowski. 
în cele două hale, pe o supra
față de 75 000 mc, expun 1 010 
expozanți din 21 de țări.

Romînia este prezentă cu 
un ștand al întreprinderii de 
comerț exterior „Export- 
lemn“.

Ștandul romînesc este vizi
tat cu interes de specialiști 
care au apreciat mult finisa
jul exponatelor și calitatea 
materialelor folosite.

Sîmbătă la prînz, în pre
zența ambasadorului R. P. 
Romîne la Paris, dr. Victor 
Dimitriu, directorul standului 
romînesc Nicolae Enescu, a 
oferit în incinta expoziției un 
cocteil, cu prilejul participării 
întreprinderii „Exportlemn" la 
această importantă manifes
tare internațională. Au fost 
prezenți: Adrien Joly, preșe
dintele Salonului, Paul Bre
ton, comisar general și Ber
nard Laguens, secretar gene
ral al Salonului, numeroși 
specialiști și expozanți.

Cu acest prilej, Adrien Joly 
a declarat: „Am admirat 
mult produsele prezentate la 
standul romînesc ; ele sînt de 
prima clasă11.

Instalarea noului ministru 
de externe britanic

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Noul ministru britanic al afaceri
lor etxeme, Michael' Stewart, și-a 
luat în primire, sîmbătă după-a- 
miază, noua sa funcție. El a avut 
primele contacte cu înalții func
ționari ai acestui minister.

înainte de a intra în clădirea

Ministerului Afacerilor Externe, 
transmite agenția France Presse, 
Stewart a declarat că este con
știent de înalta răspundere care-i 
revine și că guvernul deplînge 
circumstanțele care au provocat 
plecarea predecesorului său, Pa
trick Gordon Walker.


