
Să contribuim cu toate forțele

la înfăptuirea Planului de Stat

pe ani 1965!
ilele trecute, așa cum s-a anunțat, a avut loc Plenara lărgită a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor. Piera a analizat contribuția ti- retului la realizarea și de- șirea Planului de Stat pe a- 1 1964 și a stabilit, în lumi- hotărîrilor Plenarei C.C. al .R. din 30 noiembrie — 1cembrie 1964, sarcinile ce in organelor și organizații- U.T.M. pentru mobilizarea eretului la îndeplinirea Pla-lui de Stat pe anul 1965. j/ șa cum s-a subliniat Ta enta Sesiune a Marii Adu- ri Naționale de la sfîrși- luniicare de-aa Eliberării patriei, s-a heiat cu noi te succese în dezvoltarea ntinuă a potențialului eco- mic al țării. Producția in- trială globală a crescut cu la sută în comparație cu a- 1963 : sporurile cele mai ri s-au înregistrat în ramu- e de bază ale industriei — ergia electrică, chimia, con- cțiile de mașini — care a- ră progresul întregii eco- mii. Ritmul înalt de dezvol- re a economiei naționale a t asigurat de înfăptuirea ui amplu program de in- stiții. în anul 1964 au intrat funcțiune 56 de întreprin- ri și secții nog înzestrate tehnica cea mai modernă, continuat modernizarea în- prinderilor existente prin tarea lor cu mașini și uti- ie de înaltă tehnicitate Intr-un continuu progres află agricultura țării noas- . Dovada cea mai conclii- ntă o constituie faptul că. plin proces de transforma- socialistă a agriculturii și pofida factorilor climatici favorabili în unii ani. pro- cția agricolă a crescut, asi- rîndu-se din resurse inter- atît hrana populației — condițiile creșterii ei nu- rice și ale ridicării cor.su- ui — cît și dispombilită- pentru export de produse icole. Se înfăptuiește pro- mul complex de măsuri țiat de C.C. al P.M.R. pen- dezvoltarea intensivă și Itilaterală a agriculturii, a- urarea ridicării nivelului ei înzestrare tihnică, creșțe- ^produețjei^e^ngrășămin^

decembrie a trecut.XX-a 1964. anul a ni verși impor

te chimice, aplicarea cu consecvență a politicii de cointeresare materială a țăranilor asociați în cooperativele agricole de producție, în scopul ridicării continue a producției vegetale și animale.Rezultatele obținute demonstrează încă o dată, că aplicarea neabătută a politicii de industrializare socialistă, promovată cu consecvență de partidul nostru, este singura cale care asigură lărgirea și perfecționarea bazei tehnice- materiale a socialismului, constituie temelia trainică pentru creșterea armonioasă, în ritm susținut a tuturor ramurilor economiei naționale, pentru făurirea unei vieți mereu mai bune tuturor celor ce muncesc.Succesele dobîndite în anul ce a trecut sînt rezultatul muncii rodnice, pline de hărnicie, inițiativă și avînt a întregului popor pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru traducerea în viață a sarcinilor planului de stat.Așa cum s-a subliniat pe larg în dezbaterile Plenarei C.C. al U.T.M. tineretul nostru, profund recunoscător partidului pentru condițiile de viață, de muncă și învățătură ce-i sînt asigurate, își dăruiește cu entuziasm întreaga capacitate de muncă, energia creatoare și talentul său — vastei opere pe care o desfășoară întregul popor, condus de partid, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.Plenara C.C. al U.T.M. a evidențiat contribuția adusă de cei peste 600 000 de tineri, care lucrează în întreprinderile industriei noastre socialiste, la îndeplinirea și depășirea planului de Stat pe anul 1964.Imbogățindu-și experiența lor de muncă, organizațiile U.T.M., s-au ocupat mai bine de antrenarea masei tineretului din întreprinderi la întrecerea socialistă organizată de

sindicate; în anul care a trecut, aproape 582 000 tineri au participat la întrecerea socialistă în cinstea sărbătoririi a două decenii de la Eliberarea patriei. Dintre aceștia peste 170 000 (cu 50 000 mai multi ca in anul precedent) au fost declarați evidențiați.Organizațiile U. T. M. au sprijinit conducerile întreprinderilor în organizarea și buna desfășurare a formelor de ridicare a calificării profesionale, au stimulat participarea tineretului la aplicarea metodelor și inițiativelor cu eficacitate economică sporită în producție.Tinerii de pe șantierele de construcție, și în mod deosebit cei care lucrează pe șantierele unor mari obiective industriale, cum sînt cele de Ia Hidrocentrala „16 Februarie" de pe Argeș. Combinatul siderurgic-Galați, Uzina de a- luminiu-Slatina, combinatele chimice de la Craiova, Tr. Măgurele, Brăila și Tg. Mureș, Combinatul petrochimic Brazi, și-au adus o contribuție însemnată la realizarea ritmică și la nivelul calitativ cerut a lucrărilor de construcție și montaj, precum și la darea în folosință în termen a unor instalații și agregate.Organizațiile U.T.M. de la sate, preocupîndu-se mai bine de educarea tineretului ir. spiritul dragostei și răspunderii pentru cooperativa agricolă de producție, dezvoltin- du-le răspunderea față de a- verea obștească, față de îndatoririle ce le revin de a contribui la efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor în campaniile agricole, au obținut rezultate bune in rramca politică pentru mobilizarea tinerilor la consolidarea eccot- mico-crganizatorică a cooperativelor agricole de prodoeri* la cbținerea unor pcndjct *- gricole sporite. In p te 50 000 de tineri «

de animale și bune rezultate- atragerea tine- a lucra în sec-

crează în sectorul zootehnic. O experiență valoroasă în a- ceastă privință există în regiunea București, unde lucrează în sectorul zootehnic aproape 9 000 de tineri. Mulți dintre ei avîr.d acum o vechime de 3—4 ani în meseria de crescător muncind cu Succese în rilor pentrutorul zootehnic au obținut și organizațiile U.T.M. din regiunile Banat. Dobrogea. Mureș- Autonomă Maghiară.La înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare intensivă a agriculturii o contribuție însemnată și-au adus-o tinerii mecanizatori. Organizindu-și bine munca și folosind cu pricepere mașinile moderne cu care este dotată agricultura, tinerii mecanizatori din SALT, și GAS. au contribuit la obținerea unor recolte sporite, e- xecutînd lucrările agricole la timp și la un bun nivel agrotehnic.Continuind tradițiile munci, patriotice, și în anul 1964 sute de mii de tineri au luat parte la acțiunile pentru înfrumusețarea orașelor și satelor, la construirea de noi edefteu so- cial-culturale. Ei au rtrins $: trimis oțelăriilor 2S5 000 tot» de metale vechi, au sădi: peste 3 200 000 pesm frucrif eri. au redat agriculturii — prin desecări. indiguiri și derivări — 16 000 hectare teren.EnturiasmaL perseverenta șt Hnfcta cu zare tmire: - tnei noastre, educa: de partri a mnur-'t pentru ânnepCzzcrea p£aas3ct de stat pe anul 1564 ow.sritue • exprese var dragxste: față de patrie. *na?>i sale cor.str—te Lsse.Penmu ttneret. ea șt
„Scinteia tineretului
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Pe șantierul 
Complexului 
minier Leșul 
rsului Ostrae șantierul Complexului ier Leșul Ursului Oștea ările pentru punerea in oare a zăcămintului de ereu cuprifer contir.uă -un ritm susținut. Cor.- cția stației de preparare inereurilor de la Tarntța ost terminată cu 10 zile devreme. în prezent, structorii grăbesc mon- l la instalația de anti- bire, unde mai mult de tate din utilaje au și fost tate. (Agerpres)
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Blocuri noi de locuințe construite la Buhuși, alături de clubul Fabricii de postav locali tale

Cămine studențești In construcție Citiți in pag. a 3-a :

de țri'ă deo-
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L 1* crindu itrirax»

Alte colective de muncă
își iau angajamente

în întrecerea socialistă
M. E. BUCUREȘTI

olectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni 
Uzinei de mașini electrice din București, folo- 
' experiența acumulată, desfășurînd larg între- 

ea socialistă, s-a angajat să depășească princi- 
ii indicatori de plan și să producă pentru ne- 
e interne și export mașini electrice la nivelul 
duselor similare de pe piața mondială.
nalizînd temeinic sarcinile ce-i revin, colecti- 
uzinei s-a angajat să depășească prevederile 

ale ale planului cu:

2 000 000 lei la producția glo-
i,
1 000 000 lei la producția marfă ;
1 la sută la productivitatea mun-

500 000 lei economii la prețul de

500 000 lei beneficii.

in care pînă la 1 Mai :

650,000 lei Ia producția globală ; 
250/100 lei la producția marfă; 
100,000 lei economii la prețul de

150,000 lei beneficii.

(Continuare în pag. a lll-a)
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intern în comuna Pechea din raionul Galați și avem în față anuarul statistic 1938 al fostului județ Co- vurlui. Să-1 răsfoim. In comună erau considerate ca agricultori doar 14 persoane. „Persoanele" erau moșierii satului și vreo cîțiva chiaburi. Despre sutele de țărani din comună care munceau din greu acestora, despre mizeria și analfabetismul în carepe moșiiletrăiau. siatistica nu vorbește nimic. Consemnează însă altceva : in comună existau 15 cîrciumari, un băcan, un proprietar de cafenea și o moașe. Am reținut cele de mai sus doar pentru a le alătura imaginii de azi a comunei. Pechea anului 1965 este o așezare unde la fiecare două case una este nouă. 1 600 de case ale membrilor cooperativei agricole de producție „11 iunie", cooperativă decorată cu Ordinul Muncii clasa I, sînt acum electrificate. Pe aproape 1 800 de acoperișuri se văd antene de radio și televizor.într-o adunare însuflețită, președintele cooperativei agricole de producție „11 Iunie" din Pechea, tovarășul Ion Negoiță, Erou al Muncii Socialiste, a fost propus candidat în Marea Adunare Națională. Zilele trecute tovarășul Negoiță a fost invitat să le t_-.erii:r la ..Casa alegă:trulut" despre viața oame- c._c din comuni in trecut și azi. Cu mult interes au asculta: participanții la această întilnire cuvintele vorbitorului, care, trecând in revistă multiplele transformări petrecute în comună ta tâmpul regimului democrat-popular, a subliniat că toate ace- sten stat ratai pataăăi Partidului Muncitoresc Romîn, al grijii :---- . a întregii

Raioanele
regiunii 
în cifre

și imagini

Cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan pe 
1965, muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei 
„30 Decembrie" Cugir au hotărit ca prin folosi
rea deplină a utilajelor de înaltă tehnicitate 
pe care le au, prin descoperirea unor noi rezerve 
interne să realizeze produse la un înalt nivel ca
litativ, angajîndu-se să depășească planul anual 
cu :

— 618 000 Iei la producția globală
— 334 000 lei la producția marfă
— 10 000 ml lanțuri articulate dife

rite ;
— 7,000 bucăți lanțuri tăietoare ;
— 0,2 la sută la productivitatea 

muncii;
— 6p0,000 lei economii la prețul de 

cost, prin gospodărirea mai bună a 
materiilor prime și a materialelor, re
ducerea consumurilor specifice și eco
nomisirea fondurilor bănești ;

— 500 000 Iei beneficii ;
— să realizeze planul la produsele 

pentru export pînă Ia data de 1 de
cembrie ;

— să dea in exploatare cu cel puțin 
10 zile înainte de termenul prevăzut 
obiectivele de construcții și montaj ;

(Continuare în pag. a lll-a)

Cele trei noi cămine studen
țești ale Institutului agronomic 
„Nicolae bclcescu" din Capitală 
au intrat în-faza finală de exe
cuție. In piytent se mai efec
tuează unele lucrări exterioare și 
s-a trecut la amenajarea interi
oarelor. Tot aic se mai înalță o 
cantină modernă unde vor putea 

-o singură serie, 
persoane. Pe 

ireștean, se ri-

lua masa, 
aproximativ 
un alt fanți

dică alte trei cămine 
destinate Institutului 
în acest fel numărul locurilor 
din căminele locuite de tineretul 
din învățămmtul superior bucu- 
reștean va spori cu încă 1 200.

Și la Cluj se construiesc acum 
două noi cămine care vor găzdui 
peste 600 studenți. Ei vor avea 
la dispoziție, în afară de biblio
teci, săli de studiu, săli de pri-

mire a oaspeților precum ți di
verse spații utilitare cum ar fi 
frizerie-coafură, Mobilierul tnzi- 
dit, soluțiile fonice și instalațiile 
electrice adecvate, vor oferi cii- 
torilor locatari un grad ridicat 
de confort. Asemenea lucrări se 
mai execută în centrul universi
tar Petroșeni unde se ridică un 
cămin studențesc cu 400 locuri.

(Agerpres)
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respondentul nostru)

In vederea unei largi 
popularizări a realizărilor 
regimului democrat popu
lar în orașele și satele re
giunii Dobrogea, secția de 
propagandă și agitație a 
Comitetului regional Do
brogea al P.M.R. a publicat 
de curînd 8 broșuri, cîte 
una pentru fiecare raion și 
una pentru orașul Con
stanța în care sînt sinteti
zate în cifre și fapte pro
fundele transformări so- 
cial-economice care au 
vut loc în ultimii ani 
regiune. Au fost pregătite, 
de asemenea, 5 pliante bo
gat ilustrate.

Difuzate la casele alegă
torului din întreaga regiu
ne aceste broșuri și pliante 
îi ajută pe cetățenii din Do
brogea să-și poată face o 
imagine concludentă asu
pra realizărilor regimului 
democrat-popular în cele 
mai diverse domenii. Ast
fel din broșura intitulată 
„Raionul Medgidia în cifre 
și fapte" cetățenii sînt in
formați că producția glo
bală industrială a raionu
lui a crescut în ultimii 4 
ani cu 42,7 la sută, ea fiind 
în 1964 de 3 ori mai mare 
ca în 1938. De asemenea, 
cei din raionul Negru Vodă 
află din broșura care le 
ilustrează realizările, că pe 
ogoarele lor înfrățite sînt 
acum de 10 ori mai multe 
tractoare decît erau în în
treaga regiune înainte de 
23 August 1944. Ca urmare 
a cooperativizării agricultu
rii și a mecanizării lucrări
lor agricole, a aplicării re
gulilor agrotehnice, produc
ția de grîu a sporit în 
raion de peste 3 ori și ju
mătate, iar cea de porumb 
de 4 ori față de anii cei 
mai bogați ai agriculturii 
practicate în trecut.

In pliante sînt viu ilus
trate realizările social-cul- 
turale. In ultimii 4 ani s-au 
construit în întreaga re
giune peste 6 000 de apar
tamente, iar în stațiunile 
de pe litoral a sporit spa
țiul de cazare a oamenilor 
muncii veniți la odihnă cu 
11 600 de locuri. S-au con
struit, de asemenea, nume
roase case de cultură, că
mine culturale, școli, spita
le, dispensare etc.

Tot în întîmpinarea ale
gerilor, Casa regională a 
creației populare Dobrogea 
a tipărit și difuzat culege
rea de poezii, monologuri și scenete intitulată „Vo
tăm bunăstarea".

a- 
în



Să contribuim cu toate forțele la înfăptuirea I SPORTe SPOR

(Urmare din pag. 1)obținute în dezvoltarea economiei naționale și perspectivele însuflețitoare cuprinse în Planul de Stat pe 1965 — ultimul an al șesenalului — constituie un puternic imbold de a munci cu mai multă rîvnă pentru desăvîrșirea construcției noastre socialiste.Referindu-se la sarcinile Planului de Stat pe anul 1965, Plenara C.C. al U.T.M. a relevat faptul că, în ultimul an al planului șesenal, se va continua introducerea pe mai departe în toate ramurile economiei naționale a tehnicii și tehnologiei modeme, dezvoltarea în ritm susținut a ramurilor de bază ale industriei, ramuri care determină ridicarea continuă a nivelului tehnic în toate sectoarele producției materiale. Producția industrială va fi în anul acesta cu 13 la sută mai mare decît în 1964, productivitatea muncii va crește cu 9 la sută ; volumul investițiilor va însuma 42 miliarde lei — cu 11 la sută mai mare decît în anul trecut.Plenara C.C. al U.T.M. a subliniat, în lumina sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.M.R., că, în anul 1965, sarcina principală care revine organelor și organizațiilor U. T. M. din întreprinderile industriale este mobilizarea tuturor tinerilor pentru îndeplinirea ritmică și la toți indicatorii a planului de producție,la lupta pentru ridicarea continuă a calității produselor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, realizarea de economii.Așa cum a subliniat Plenara C. C. al P> M. R., un o- biectiv esențial pentru realizarea Planului de Stat pe a- nul 1965 îl constituie ridicarea continuă a calității produselor, în toate ramurile industriale, la nivelul celor mai bune produse similare de pe piața mondială. în actuala e- tapă de dezvoltai'' a economiei noastre național*. cînd se desfășoară cu intensitate sporită procesul de diversificare a producției și crește complexitatea ei, cînd progresele științei și tehnicii determină perfecționarea continuă a tehnologiei de fabricație și a însăși structurii producției, cînd apar mereu noi produse, îmbunătățirea continuă a calității produselor constituie un obiectiv esențial al întregii activități economice, un element determinant mersul nostru înainte susținut.Iată de ce Plenara U T.M. _a stabilit ea întreaga .muncă polițico-educativă a., .organizațiilor U.T.M. să fie 'oTTSntSîă spre a ajuta pe fie-* care tînăr să înțeleagă însemnătatea pe care o are îmbunătățirea calității produgelor în etapa actuală de dezvoltare a economiei țării noastre. Să explicăm tinerilor că orice nou progres în îmbunătățirea calității produselor are urmări pozitive în întreaga viată economică a țării. Dacă materiile prime șj materialele au o calitate mai bună, dacă mașinile și utilajele pe care le fabricăm au o durabilitate sporită și parametri tehnici ridicați —• aceasta asigură folosirea mai eficientă a mijloacelor de producție și, totodată, contribuie la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii prin satisfacerea cererilor^ de consum cu mărfuri avînd însușiri superioare si valoare de întrebuințare ridicată. Tinerii trebuie șă știe că de îmbunătățirea continuă a calității produselor depinde în cea mai mare măsură realizarea sarcinilor de export, deoarece calitatea este un factor primordial pentru competitivitatea mărfurilor pe piețele externe, în general, șl cu atît mai mult a mijloacelor de producție, a tuturor produselor prelucrate industrial. Organizațiile U.T.M. trebuie să-i ajute pe tineri să înțeleagă că sarcina îmbunătățirii calității produselor este deosebit de complexă, fiind legată de specificul fiecărui produs, al fiecărei întreprinderi, al fiecărui loc de muncă. Fiecărui tînăr trebuie să-i fie clar că neglijența șl nepăsarea față de problemele calității sînt de nepermis, pentru că lovesc deopotrivă în Interesele statului cît și ale populației; nerlî trebuie să știe că în slmilarea de noi produse, și în producția curentă, toate ramurile economiei naționale, indicatorul hotărîtor după care este apreciată activitatea fiecărei fabrici, uzine, secții, brigăzi, echipe etc. — este ealitatea, față de care nu trebuie admisă nici o concesie.Plenara C.C. al U.TM. a subliniat rieCăSltatea de a cul-

pentru în ritmC.C. al

ti- a- ca In

subliniat riecesitatea de a cu’- tfvă Ia tineri, Th continuare, răspunderea pentru folosirea rațională a mașinilor, materialelor și sculelor, exigența și mîndria pentru executarea ireproșabilă a fiecărei faze și operații a procesului tehnologic pentru ca produsele realizate să fie la cel mai înalt nivel calitativ. A face ca fiecare tînăr să fie pătruns de răspundere pentru munca lui. de necesitatea îndeplinirii ireproșabile a sarcinilor ce-i revin la locul său de muncă, a-1 convinge că și de munca lui depinde realizarea unor produse de înalt nivel calitativ — iată sarcini ce revin organizațiilor U.T.M- Pentru a realiza acest lucru, Plenara C.C. al U.T.M. indică organelor și organizațiilor U.T.M. să desfășoare o muncă temeinică și

Planului de Stat pe anul 1965!
diferențiată, avînd în vedere în permanentă sarcinile și problemele specifice ale ra- , murilor de producție în care / își desfășoară activitatea lor. / In acest sens organizațiilor v U.T.M. din industria constructoare de mașini le revine sarcina să contribue la rezolvarea problemelor tehnice legate de asimilarea de noi produse și asigurarea realizării lor la un înalt nivel calitativ. O atenție deosebită să fie a- cordată respectării de către tinerii din turnătorii a procesului tehnologic. Organizațiile U.T.M. din întreprinderile industriei chimice au datoria să se preocupe ca tinerii să-și însușească în mod temeinic deservirea instalațiilor și agregatelor de înaltă tehnicitate, a fazelor tehnologice și rețetelor de fabricație. Organizațiile U.T.M. din întreprinderile industriei ușoare și alimentare trebuie să-și orienteze activitatea spre mobilizarea tinerilor la îmbunătățirea sortimentelor și realizarea unor produse de calitate superioară. în toate ramurile industriale, organizațiile U.T.M. au datoria să.mdbilize- ze tineretul la economisirea materiei prime, energiei electrice, combustibilului și lubre- fianților. Totodată, Plenara a atras atenția că realizarea economiilor nu trebuie să se facă pe seama diminuării calității produselor, întrucit aceasta ar putea aduce prejudicii economiei naționale.Organizațiile U. T. M. din; comerț, extinzînd experiența bună dobindits, să organizeze împreună cu sindicatele consfătuiri comune cu tinerii care lucrează în rețeaua comercială și cu cei din întreprinderile producătoare, în care să discute temeinic despre calitatea mărfurilor livrate de industrie comerțului, despre cauzele care fac ca unele mărfuri să nu corespundă cerințelor, despre măsurile ce necesită a fi luate pentru ca pe piață să ajungă sortimentele care se bucură de cea mai bună apreciere din partea consumatorilor. Avînd în vedere importanța tot mai mare ce o au unitățile industriei locale și cooperativele meșteșugărești în valorificarea resurselor locale și în deservirea populației, organeie și organizațiile U.T M. să mobilizeze tinerii din aceste unități la realizarea sarcinilor de producție, la executarea ireproșabilă a lucrărilor ce le sînt încredințate, la rezolvarea cu promptitudine a cererilor oamenilor muncii.Produsele țării noastre bucură de prestigiu și de un bun renume pe piața mondială. Romînia are azi relații comerciale cu peste 100 de țări ale lumii. Gama de produse pe care le exportăm a crescut și crește necontenit; sarcinile de export pe acest an sînt sporite față de anul trecut, produsele industriale reprezentînd azi circa patru cincimi din exportul țării. Realizarea lor cere ca mărfurile destinate exportului să fie exeeutate la un înalt nîvel calitativ, Ia nivelul celor mai bune produse similare de pe piața mondială. în scopul măririi contribuției tineretului la tndeplinirea acestor sarcini, Plenara C. C. al U. T. M. a stabilit ca organele și organizațiile U. T. M. să mobilizeze tineretul la realizarea în mod exemplar si în termenul stabilit a produselor destinate exportului. în acest scop, este necesar ca organele U.T.M. să cunoască nominal întreprinderile, secțiile și sectoarele care produc mărfuri pentru export, cerințele ce se pun în legătură eu calitatea produselor pentru export, să repartizeze activiștii cu cea mai bună pregătire și experiență care să ajute direct organizațiile U.T.M. din aceste unități să pună în centrul activității lor dezvoltarea la fiecare tînăr a răspunderii, exigenței și mîndriei pentru calitatea produselor, pentru prestigiul „mărcii fabricii".Se cunoaște rolul deosebit de important ce revine serviciilor controlului tehnic de calitate din întreprinderi. Plenara C.C. al U.T.M. a stabilit ca sarcină organizațiilor U.T.M. să acorde o deosebită atenție activității desfășurate de tinerii controlori de calitate, analizîndu-le periodic activitatea, îndrumîndu-i și aju- tîndu-i să-și ridice permanent nivelul pregătirii profesionale, să dovedească în activitatea lor o înaltă exigență și pundere față de calitatea duselor.Condiția esențială de depinde sporirea contribuției tineretului la îndeplinirea sarcinilor de plan, la îmbunătățirea calității produselor o constitue creșterea continuă a nivelului de calificare tehnico- profesională a tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni, dezvoltarea pasiunii lor pentru însușirea celor mai înaintate realizări ale științei și tehnicii contemporane. După cum s-a subliniat în Plenară, sarcina ridicării calificării profesionale se pune pentru toți tinerii care lucrează în producție, indiferent de gradul de calificare la care au ajuns. De aici și necesitatea ca sprijinirea tinerilor pentru a se perfecționa în meserie să fie privită și rezolvată în mod diferențiat. Aceasta presupune să se țină mai mult seama de cerințele concrete ale întreprinderii, secției, atelierului, de nivelul de pregătire al fiecărui tînăr în parte. O muncă diferențiată, care să țină seama de nevoile producției și interesul
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fiecărui om în parte, poate fi făcută cu succes numai folosind acele forme care se notri- vesc și răspund cel mai bine acestor cerințe. în acest scop, organizațiile U.T.M. sînt chemate să ajute mai mult conducerea întreprinderilor în organizarea cursurilor de ridi- |nor lucre care a calificării profesiona-,/respectării le, în încadrarea tinerilor fiilor impîn aceste cursuri în mod diferențiat, în funcție de gradul lor de pregătire. Multe organizații U. T. M. au acumulat o bună experiență care trebuie generalizată în munca de popularizare și răspîndire a cărții tehnice de specialitate, în mobilizarea tinerilor ingineri pentru a participa la sesiunile științifice organizate în întreprinderi. în organizarea unor concursuri pe meserii, seri de întrebări și răspunsuri, în repartizarea tinerilor proaspăt veniți în uzină. cu sprijinul conducerii întreprinderii, pe lingă munci- , tori cu o bogată experiență J care să-i ajute să-și însușeas- I că temeinic-meseria.Plenara C.C. al U.T.M. nune » în fața organelor și organizațiilor U.T.M. sarcina de a sprijini, in continuare, conducerile întreprinderilor în organizarea temeinică a muncii de ridicare a calificării profesionale. Deosebită atenție trebuie acordată ridicării calificării tinerilor din noile întreprinderi intrate in funcțiune utilate cu instalații și aparatură complexă, modernă, și din întreprinderile în care se asimilează noi produse.Imensa majoritate a viitoarelor cadre de muncitori care vor lucra în întreprinderile industriale, in noile obiective care vor intra în funcțiune se pregătesc în școlile profesionale. Iată de ce Plenara C.C. al U.TM. a pus în fața comitetelor regionale, raionale și orășenești U.T.M. sarcina să ajute mai mult organizațiile U.T.M. din aceste școli pentru continua îmbunătățire a activității politico-educative în scopul însușirii temeinice de către fiecare elev a cunoștințelor teoretice și practice, și al întăririi disciplinei școlare. In mod deosebit trebuie ajutate să-și îmbunătățească munca organizațiile U.T.M. din ultimii ani de studii, pentru ca, după absolvire, tinerii muncitori să obțină de la început rezultate bune în producție. Organizațiile U.T.M. să ia măsuri ca elevii să folosească din plin timpul afectat practicii în producție pentru a-și îmbogăți cunoștințele, să sprijine conducerile întreprinderilor ca elevii să fie repartizați pe lîngă cei mai buni muncitori și tehnicieni care șă-l ajute, cu experiența lor bogată, să-și însușească temeinic meseria. In a- cest sens, considerăm că merită a fi studiată și extinsă experiența Școlii profesionale de construcții din Cluj privind folosirea sistemului de practică continuă a elevilor în producție.îndeplinirea planului stat in mod ritmic și la indicatorii, îmbunătățirea lității produselor sînt strîns legate de întărirea disciplinei socialiste a muncii. Trebuie avut în vedere faptul că în întreprinderi vin an de an noi contingente de tineri muncitori, care trebuie deprinși cu . normele vieții de uzină, educați / cu grijă în spiritul disciplinei socialiste a muncii. Plenara C.C. al U.T.M. a subliniat că organele și organizațiile U.T.M. au datoria să acorde o atenție deosebită acestei probleme, să aibă în vedere complexitatea ei. Prin respectarea disciplinei nu trebuie înțeles numai lichidarea absentelor nemotivate, a întîrzierilor, folosirea Integrală a timpului afectat producției, Evident că aceste norme ale disciplinei își au importanța lor și nu trebuie neglijate de către organizațiile U.T.M. Deosebit de important este însă ca organizațiile U.T.M. să-i învețe pe tineri să respecte normele tehnologice de producție, indicațiile tehnicienilor și inginerilor, prevederile documentărilor tehnice, normele de tehnica securității muncii și toate celelalte reguli stabilite pentru locul de muncă. Acestea sînt condiții esențiale pentru îndeplinirea ritmică a planului, realizarea unei munci de calitate în fiecare fază a procesului tehnologic, pentru prevenirea accidentelor, întreruperilor și avariilor în funcționarea utilajelor. Tinerii trebuie ajutați să înțeleagă că la fel de important ca folosirea integrală a timpului de lucru este și buna organizare a locului de muncă și îngrijirea mașinilor. Dezvoltînd mai mult munca de convingere de la om la om, discuțiile individuale cu tinerii privind ati-ț^ tudinea lor în producție, organizațiile U.T.M. trebuie să organizeze, în continuare, dezbateri cu tjjierii muncitori în adunări generale pe secții și pe întreprindere, adunări în care să se evidențieze tot ce este înaintat în comportarea tinerilor și să se combată cu fermitate manifestările negative, pentru ca întreg tineretul să înțeleagă ce daune aduc întreprinderii fenomenele de indisciplină.Pienara C.C. al P.M R. din noiembrie—decembrie 1964 a subliniat ca una din sarcinile de mare importantă ale dezvoltării economiei naționale in anul 1965. intrarea în funcțiune la termen a obiectivelor industriale și atingerea parametrilor proiectați. în această lumină Plenara C.C. al U.T.M,
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a stabilit că principala sarcină a organizațiilor U.T.M. de pe toațe șantierele constă în întărirea activității politico-educative și organizatorice în scopul creșterii contribuției tineretului la grăbirea ritmului execuției în condițiile realizării u- lucrări de calitate și a l tuturor prescrip- .____ impuse prin proiect,să mobilizeze tineretul la însușirea și aplicarea soluțiilor moderne și eficiente de construcții și montaj, la reducerea costului lucrărilor și micșorarea duratei de execuție.în mod deosebit comitetele regionale U.T.M. trebuie să sprijine direct activitatea organizațiilor U.T.M. de pe șantierele de construcții unde sînt concentrate importante fonduri de investiții, cum sînt Hidrocentrala „Porțile de Fier’, Combinatele siderurgice Galați și Hunedoara, Combinatul petrochimic-Srazi, Combinatele chimice de la Craiova, Tr. Măgurele și Brăila, Uzina de aluminiu — Slatina, Hidrocentrala „16 Februarie" de pe Argeș, șantierele miniere Leșul Ursului — Suceava și Motru din regiunea Oltenia. Să trimită pe aceste șantiere pe cei mai buni activiști, cu bogată experiență, care să a- jute timp îndelungat organizațiile U.TM. în activitatea lor.Mai multă atenție vor trebui să acorde organele și organizațiile U.TM. întăririi muncii educative în rîndul tinerilor din școlile care pregătesc muncitori calificați pentru șantierele de construcții, precum și însușirii temeinice a cunoștințelor profesionale de către tinerii care urmează să lucreze în uzinele și fabricile care se construiesc. Plenara C.C. al U.T.M. a atras totodată atenția comitetelor regionale. raionale și orășenești U.TM. să se ocupe mai mult de stabilitatea tinerilor pe șantiere, de condițiile lor de muncă și trai, de organizarea pentru acești tineri a unor interesante activități politico- educative, culturale și sportive.Problemele complexe pe care le ridică transpunerea în viață a sarcinilor planului de stat pe anul 1965 necesită îmbunătățirea substanțială a muncii politico-educative a organizațiilor U.T.M. în vederea mobilizării întregului tineret la întrecerea socialistă organizată de sindicate. In a- cest scop, este necesar șă se acorde mai multă atenție cunoașterii concrete de către fiecare tînăr a sarc’inildr ce-i revin din planul lunar și zilnic al secției, sectorului, sau brigăzii în care lucrează. Comitetele organizațiilor de bază U.T.M., birourile organizațiilor de secție să ajute pe tineri ca, lunar, în consfătuirile de producție, să-și ia angajamente mobilizatoare și să urmărească în permanență îndeplinirea lor. Folosind experiența pozitivă acumulată în anul trecut în participarea tineretului la întrecerea socialistă, îndeosebi în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei, organele și organizațiile U.T.M. trebuie să îmbunătățească colaborarea cu organele sindicale în vederea generalizării experienței fruntașilor în producție, a organizării unor schimburi de experiență pentru extinderea metodelor înaintate, a dezvoltării la tineri a dorinței de a parti- _ cipa la mișcarea de inovații și ’ raționalizări, urmărind în mod deosebit creșterea lună de lună a numărului de tineri care sînt evidențiați în producție, care dau produse de calitate superioară. ftQfcJcULlUfclî .Plenara C.C. al U.T.M. a subliniat necesitatea ca organizațiile U.T.M. de la sate să pună în centrul activității lor participarea activă a tineretului la dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole, la continua întărire economică și organizatorică a cooperativelor agricole de producție.Pentru a asigura o contribuție mărită a tineretului la înfăptuirea acestor sarcini este necesară ridicarea nivelului întregii activități desfășurate de U.T.M. în rîndul tineretului de la sate.Plenara C.C. al U.TM a chemat comitetele regionale, raionale și orășenești U.TM. să ajute practic organizațiile de bază U.T.M. din cooperativele agricole de producție să organizeze asemenea activități politico-educative care să dezvolte la tineri dragostea față de muncă și avutul obștesc. In mod deosebit trebuie sprijinită activitatea organizațiilor de bază U.T.M. din acele cooperative agricole care au mai multă nevoie de ajutor în consolidarea lor e- conomică și organizatorică.In cooperativele agricole de producție lucrează un număr mare de fete care, în majoritatea cazurilor, își aduc o însemnată contribuție la îndeplinirea sarcinilor economice ce stau în fața unităților respective. Datoria organizațiilor U.T.M. este de a se ocupa cu mai multă atenție și perseverentă de atragerea lor la munca de organizație, la activitățile politico-educative organizate în comune, sate și pe această bază să le mobilizeze la o muncă și mai activă în cooperativa agricolă.O deosebită atenție va trebui acordată activității organizațiilor U.T.M. din sectorul . zootehnic în scopul mobiliză- ■ rii tinerilor crescători de ani- ■; male la obținerea unor cantități sporite de produse anima-
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în acest sens, Plenara al U.T.M- a pus în fața organizațiilor U.T.M. sarcina de a se ocupa în continuare de recomandarea unui număr tot mai mare de tineri care să lucreze în sectorul zootehnic, de mobilizarea tinerilor la formele de îmbogățire a cunoștințelor profesionale, de organizarea timpului lor liber în mod educativ în vederea asigurării stabilității acestora în meseria de crescător de a- nimale. Cu sprijinul conducerii cooperativelor agricole de producție, organizațiile U.T.M. să extindă schimburile de experiență cu tinerii fruntași din sectorul zootehnic, vizitele reciproce, generalizînd și pe această cale experiența pozitivă, metodele bune folosite în creșterea animalelor.Una din cele mai importante sarcini ale organelor și organizațiilor U.T.M. de la sate, este mobilizarea tineretului pentru a participa cu regularitate la invățămîntul agrozootehnic de masă, pentru a-și însuși temeinic cunoștințele predate și a Ie aplica în practică. Experiența anilor trecuți a evidențiat și alte forme de popularizare a cunoștințelor agrozootehnice cum sînt serile de întrebări și răspunsuri, prezentarea unor cărți de specialitate, concursurile pe teme profesionale, vizionările de filme documentare, consfătuirile și schimburile de expeX riență. Organizațiile U.T.M. K trebuie să-și aducă mai multA contribuția la organizarea u- J nor asemenea activități, să/ mobilizeze toți tinerii pentru* a participa la ele și pentru a aplica învățămintele în munca lor de fiecare zi.Organele și organizațiile U.T.M. sînt chemate să contribuie în mult mai mare măsură la organizarea întrecerii socialiste în cooperativele a- gricole de producție, întrecere la care să mobilizeze întreg tineretul. La baza întrecerii stau angajamentele ce se iau pe echipe, brigăzi și cooperative și care cuprind cele mai importante măsuri agrozootehnice menite să ducă la creșterea producției vegetale și animale. Printre aceste măsuri sînt: sporirea suprafeței arabile, prin defrișări, desecări, îndiguiri etc; încorporarea în sol a întregii cantități de îngrășăminte organice produse atît în cooperativă cît și în gospodăriile țăranilor cooperatori; folosirea la însămînțatul porumbului și florii-soarelui a semințelor și hibrizilor raio- nați; execuțarea însămînțări- lor în termen și efectuarea a cel puțin trei prașile la porumb, floarea-soarelui și cartofi și 4 prașile la sfecla de zahăr pe toată suprafața cultivată; executarea arăturilor de vară și de toamnă la timp și pe toate suprafețele indicate pentru a- ceste lucrări; îngrijirea la timp a culturilor de legume prin executarea prașilelor, în- grășări etc ; sporirea efectivelor de animale, în primul rînd prin prăsjlă proprie; asigurarea furajelor în cantități îndestulătoare pe sortimente, pregătirea acestora în vederea ridicării valorii lor nutritive și folosirea lor rațională; efectuarea lucrărilor de îngrijire și întreținere a pășunilor și fînețelor naturale; realizarea la timp și la un preț cît mai redus, a construcțiilor planificate pentru sectorul zootehnic; folosirea rațională a capacității de lucru a tractoarelor și mașinilor prin crearea condițiilor necesare de lucru etc.în aceste zile, la sate, se desfășoară adunările generale ale membrilor cooperativelor agricole de producție, care fac bilanțul activității pe anul trecut și stabilesc planul de producție pe anul 1965.Pornind de la obiectivele organizării întrecerii socialiste în cooperativele agricole de producție, organizațiile U.T.M. își vor lua angajamente concrete, vor stabili, la rîndul lor, măsuri eficace pentru a asigura contribuția deplină a tineretului la înfăptuirea acestor obiective. în acest scop, comitetele raionale U.T.M. au datoria de a ajuta organizațiile U.T.M. din cooperativele agricole de producție la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale în cadrul cărora se vor stabili sarcinile concrete ale tineretului privind contribuția pe care și-o aduce la întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole.Se apropie primăvara. In toate unitățile agricole au început lucrările de pregătire a viitoarelor campanii agricole, în această perioadă, organizațiile U.T.M. să mobilizeze tinerii la transportul îngrășămintelor organice la cîmp, la încorporarea în sol a îngrășămintelor chimice, la confecționarea paturilor calde pentru răsadnițe. Tineretul este chemat să ia parte activă la lucrările de desfundări pe terenurile viitoarelor vii șl livezi, la munca de pregătire a semințelor etc.In stațiunile de mașini și tractoare, la gospodăriile agricole de stat se desfășoară acum pregătirea tractoarelor și a celorlalte utilaje pentru viitoarele lucrări agricole. A- tenția organizațiilor U.T.M. din aceste unități trebuie mai mult concentrată spre antrenarea tinerilor n canizatori la executarea rep .rațiilor la timp și la un bun nivel tehnic. Este necesar ca, în continuare,organ' zațiile U.T.M. să se ocupe cu grijă de ridicarea pregătirii profesionale a tinerilor 'ecanizatoripentru ca aceș cunoască

bine caracteristicile tehnice ți modul de funcționare a noilor mașini de mare productivitate, cu care statul nostru înzestrează permanent agricultura ; să urmărească respectarea cu rigurozitate a disciplinei în muncă și a normelor de tehnică a securității muncii.Pentru îndeplinirea sarcinilor de mare însemnătate ce revin organizațiilor U.T.M. de la sate este necesară o continuă îmbunătățire a întregii munci de organizație, creșterea eficacității tuturor activităților educative organizate, în scopul dezvoltării conștiinței socialiste a tinerilor, a atitudinii înaintate față de muncă, a răspunderii față de îndeplinirea sarcinilor de producție, a hotărîrii de a merge întotdeauna acolo unde este mai greu, unde se cere multă perseverentă și spirit de abnegație.Folosind în continuare experiența acumulată în organizarea activităților patriotice — atît de îndrăgite de tineri, Plenara C.C. al U.T.M. a cerut organelor și organizațiilor U.T.M. să orienteze mai judicios acțiunile de muncă patriotică, să mobilizeze tineretul la realizarea unor obiective de mare eficacitate economică. Plenara a recomandat în acest scop, ca tinerii din întreprinderi și instituții să fie antrenați în timpul liber să participe la colectarea u- ; nei cantități sporite jla metale vechi și la musețarea orașelor V tinerii de la sate — la acțiunile de redare de noi terenuri agriculturii prin îndiguiri, desecări, defrișări, la curățirea și întreținerea pășunilor, refacerea și dezvoltarea patrimoniului forestier, evitîndu-se organizarea acestor acțiuni în perioadele de vîrf ale campaniilor agricole. Plenara a recomandat totodată ca elevii și studenții să fie antrenați numai la acțiunile patriotice destinate înfrumusețării școlilor și facultăților, a căminelor, iar în perioada vacanțelor la acele activități indicate de C.C. al U.T.M.în raportul prezentat la plenară și în discuțiile purtate s-a subliniat că pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor complexe prevăzute în Planul de Stat pe 1965 este necesară îmbunătățirea întregii activități politico-educative și organizatorice a U.T.M. Plenara a cerut organelor și organizațiilor U.T.M. să-și perfecționeze continuu stilul d'e muncă, condiție esențială pentru creșterea contribuției activului U.T.M. în toate sectoarele de activitate.Calea cea mai sigură pentru creșterea contribuției tuturor organizațiilor U.T.M. în îndeplinirea sarcinilor economice o constituie răspîndirea perseverentă și operativă a experienței înaintate în munca U.T.M. Organizațiile U.T.M. din fabrici și uzine, de pe șantierele de construcții, din agricultură au acumulat în ultimii ani o bogată experiență în mobilizarea tinerilor în întrecerea socialistă, în realizarea unor produse de calitate superioară, în perfecționarea pregătirii profesionale, în atragerea tinerilor spre a lucra în sectorul zootehnic etc. Popularizarea acestei experiențe, larga ei răspîndire, prin organizarea de consfătuiri, schimburi de experiență, vizite reciproce etc,, este o necesitate imediată, un obiectiv de seamă pe care sînt chemate să-1 realizeze organele și organizațiile U.T.M.In această privință un rol important îl au activiștii organizației noastre. Repartizarea activiștilor cu cea mai bogată experiență care să ajute organizațiile U.T.M. din întreprinderi, șantiere de construcții, cooperative agricole de producție, în îndeplinirea sarcinilor concrete ce le revin, trebuie să devină o practică de zi cu zi a activității comitetelor regionale, raionale și o- rășenești U.T.M. Mai mult de- cît pînă acum este necesar să fie ajutate organizațiile de bază U.T.M. de la sate în organizarea și planificarea muncii, în pregătirea și desfășurarea adunărilor generale U.T.M., în creșterea rolului lor educativ, în pregătirea și primirea în U.T.M. a tuturor tinerilor care au dovedit prin munca lor de fiecare zi, dragoste și atașament față de partid, hărnicie în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în cooperativa agricolă și care sînt dornici să devină utemiști.Toate comitetele regionale, raionale și orășenești U.T.M. sînt chemate să se ocupe, cu cea mai mare grijă, de instruirea și pregătirea cadrelor, de înarmarea lor cu cunoștințe de economie industrială și a- grară, cu cele mai eficiente forme și metode de activitate care și-au dovedit eficacitatea în practica muncii organizațiilor U.T.M. Instruirile periodice, „Zilele secretarului", organizarea unor expuneri pe teme economice — iată cîteva forme care, bine organizate, pot constitui un ajutor real în creșterea competenței și îmbunătățirea activității cadrelor U.T.M.Dezbaterile Plenarei C.C. al U.T.M. au scos în evidență hotărîrea nestrămutată a tineretului patriei noastre de a pune întreaga capacitate, energia creatoare și entuziasmul său, în slujba înfăptuirii sarcinilor planului de stat pe a- nul 1965, a politicii Partidului Muncitoresc Romîn, de dezvoltare a economiei naționale, de ridicare continuă a nivelului de trai al poporului.

O fază din meciul de baschet Rapid—Steagul roșu Brași 
disputat în sala Ploreasca

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

V Start eu
în orașul

întîrziere
Tîrgovișt

i sporite d; acțiuni Ide înfru- irașeloryti " '

tapa I a Spartachiadei de iarnă se află în plină desfășurare și în raionul Tîrgoviște. Și iată cîteva exemple: La „Cimentul" Fieni au participat pînă în prezent peste 700 tineri la majoritatea disciplinelor sportive, dar cu precădere la haltere, sport devenit aici tradițional, tenis de masă, popice și șah. Concursurile de haltere s-au desfășurat pe ateliere.De asemenea, în unele asociații sportive de la sate cum este „Grădinarul" din comuna Băleni Sirbi, tinerii participă în număr mare la întreceri, în această comună trînta este o disciplină apreciată. Colectivistul Constantin Trifan, instructor voluntar la trîntă, a reușit să trezească o adevărată pasiune pentru acest sport în care s-au remarcat pînă în prezent șeful de brigadă Petre Rotaru și colectivistul Vasile Marin.La „Recolta" Dragomirești, cei mai mulțl participant se întrec la tenis de masă și șah. Colectiviștii Gheorghe Matei și Dan Alexa s-au evidențiat șah Belala tenis de masă, iar la Ion Ilie și tractoristul Tahaci.„Colaborarea strînsă organizațiile U.T.M. și ciațiile sportive a contribuit la succesele înregistrate", ne relata într-o discuție tovără- șul Ion Pîrvu, secretar cu problemele de propagandă la Comitetul raional U.T.M.In schimb în orașul Tîrgo- viște pînă cu 3—4 zile în urmă la întrecerile etapei I erau antrenați foarte puțini tineri. Asociația sportivă „Metalul* de la Uzina de utilaj petrolier, care cuprinde peste 4 800 membri U.C.F.S. din care peste 2 000 sînt tineri, n-a organizat cu continuitate
Echipele cam

pioane de volei 
ale tării noastre. 
Dinamo Bucu
rești, la feminin, 
și Rapid Bucu
rești, la mascu
lin, au debutat 
victorioase în

întreaso-

P E S

la nici una din disciplirl spartachiadei, concursul primei etape.„Pînă acum în asocia noastră n-a avut loc q chiderea festivă a Spartaca dei de iarnă, ne informai varășul Ion Dumitru, secra rul comitetului U.T.M. 1 uzină. întreceri s-au... orga) zat dar nu există o evide] precisă a parțicipanților dd a celor de la... Spartachi] republicană".Cei aproape 100 de partj panți care au fost prezenți ] tr-o luni la concursuri de 1 pice, lupte, haltere și tenis] masă, precum și cei înscriși șah, într-un turneu cărei desfășoară marțea și vinei nu pot încheia numărul tu] ror tinerilor iubitori ai sp tului din această uzină. IAsociația sportivă (președ te inginer șef I. Tzitzgles) n nifestă un deosebit intel pentru activitatea secții de : fotbal, volei, lupte, b popice. Consiliul asociație neglijat însă aproape tq una din îndatoririle sale i portante — aceea de a ant na un număr cît mai mare tineri la Spartachiada iarnă.Comitetul U.T.M. își pro] ne de abia acum să alcătuia un plan amănunțit de aețiw să organizeze o consfătuire] uzină ganizațiilor U.TM. să participă sportivi U.T. zatorii grupelor sportive, altfel, nici celelalte asoci: sportive din oraș nu se j lăuda cu succese deosebite, organizarea Spartachiadei iarnă.Un lucru este cert. In ora; Tîrgoviște trebuie luate rr suri urgente pentru organi: rea etapei I a Spartachiai de iarnă ; nu de alta dar pe puțină vreme încep pregăti) pentru etapa I a Spartachia: de vară.
SILVIU DUMITRESC1

cu toți secretariila ci i . responșab •M. și orga

CURT
cu 3-0 (15—13; 15-11; 15-
Costinescu si Plocon au fost 
mai buni jucători feroviari. Ecl 
feminină Dinamo a terminat vi 
rioasă tot cu 3—0 (5, 0, 10) 
frumoasă impresie au lăsat Dc 
Ivănescu și Elisabeta Nodea. 
tururile celor două meciuri se 
desfășura la București, la 7 feb

noua ediție a 
europeni". în 
duminică seara 
compania formațiilor locale Gala- 
tasaray, echipele noastre au termi
nat victorioase, demonstrînd un 
joc spectaculos. Rapid a cîstiaat

„Cupei campionilor 
meciurile susținute 

la Istanbul, în
Campioana 

șah a R. P. 
mine, Alexar 
Nicolau, a re) 
tat un remarc 
succes inte; 
ționa), cîștic 
tradiționalul 
neu de la Bei

wijk (Olanda). Alexandra Nic< 
a obtinut victoria în 6 part 
trei le-a încheiat remiză, iar c 
le-a pierdut, totalizînd 7,5 pun 
Reprezentanta noastră a pârtie 
pentru a treia oară la turneul 
la Beverwijk. In 1963 ea s-a cl 
pe locul trei, după Gaprindaț 
și Jovanovici. iar anul trecu 
împărțit locul 2—3, la egalitate 
puncte cu Jovanovici, turneul f 
cîștigat de Zatulovskaia. La ai 
stă ediție, Alexandra Nicola 
demonstrat progresul ei reu; 
să-și înscrie numele pe lista c 
gătoarelor acestui important 
neu internațional.

Rezultatele înregistrate în t 
ma rundă: 
0—1 ; 
0—1;

Dispută la fileu din partida 
Știința București — C. S. M. 
Sibiu desfășurată duminică 
dimineața în sala Dinamo

Roodzant — Tim 
Nicolau — R. JovanoM 
Konarkowska — K. Jovi 
1—0; Litmanowicz — Hee

1—0; Vreeken — Mu
Bruce — Ivanova remiză.

Clasamentul final: 1. Alexar 
Nicolau (R. P. Romînă) 7,5 pun 
2—3. K. Jovanovici (Iugoslai 
Vreeken (Olanda) 7 puncte; 4 
R. Jovanovici (Iugoslavia), Lit 
nowicz (R. P. Polonă) 6,5 pun

Discuri noi

0 suită dintr-un balet de M. Joi
După jumătate de veac de 

intensă activitate creatoare, 
Mihail Jora, creatorul muzicii 
de balet în țara noastră, a 
dăruit muzicii romînești un 
un nou balet intitulat „Întoar
cerea din adîncuri" — unanim 
socotită de critica muzicală 
drept o capodoperă a genului.

Inspirat din viața unui sat 
din Dobrogea, Mihail Jora a 
zămislit o lucrare de puterni
că forță expresivă, plină de 
vigoare și profunzime.

Continuînd opera de difu
zare a celor mai remarcabile 
creații romînești ale anilor 
din urmă, Casa de discuți

„Electrecord" a imprimat S 
ta l-a (cuprinzînd cîteva 
blouri din actul II ce redat 
nuntă tătărască).

In orchestra simfonică 
Radioteleviziunii și a tină', 
lui ei dirijor, Iosif Conta, r> 
zică lui Mihail Jora a ga 
interpreți fideli, care au șt 
să pună în valoare bogă 
ritmurilor, luxurianta pal 
de culori, fondul expresiv 
dansurilor, atmosfera profu 
sugestivă a fiecărui tabl 
simfonic.

I.



Ritmul

orașelor

de pe litoral

e Ia MaagaLa 
fi plr.ă ia Mamaia. pe o dis
tanță de peste 
50 km. litoraJui 
Mării a fost Je- 
podoblt cu aa

adevărat șirag de perie. 
Sint noile ste:
mlndr'.?. 
arhitecților țc:

Mangalia. E:or:e Sud 5- 
iotie Nord, Mamaia. mM 
numele acestor focriHV 
care au căpătat faia& h^tr- 
națională. Dar poate ei cei 
mai uimitor ettt rifaMi te 
care s-au aer. r :z: z:-:s e 
orașe de pe na..; Mir„ 
lată-1 exprimat ta citeva ri- 
fre: din 1955 plaâ Ia prezent, capacitatea de capei* 
a stațiunilor de pe litotei a 
crescut de peste 4B de ari. 
afunglnd la 36000 de loasri 
pe serie. Intr-a* riogar aa. 
sau mai bine zis iatr-o se- 
gură vară, ele gdșdkdeac n 
sfert de milion de oape$L

Despre toa:e rec pz- r z- 
ces tea. cărora -Je aa lost 
martori și păi:a: c- 
locuitorii âraussaiptsei 
nr. 205 d:~. - : _- •
etnd s-au aduaet sd^i de
semneze cand.de:.. zer.:r. 
alegerile în sfatul popafar al orașului Mangalie. Ei 
l-au propus ia anaotaritate 
drept candidat pe tor. căpitan de rangul l Mată Va
sile, un om cuaoeeut, apreciat și stimat de toți locui
torii orașului.

16 ani de la semnarea Tratatului de prietenie.

rd s

colaborare și asistență mutuală
intre R. P. Romină și R. P. Polonăpiuă în 1964, s-au construit peste 4 300 de apartamente, complexe comerciale, edificii social-cultural e.— Orașul nostru — așa cum îl cunoaștem — eu construcțiile sale și magistralele largi, cu magazinele și cinematografele moderne — ora- șul atesta ia care noi nu ne-am născut, dar se -ase copiii noștri, este rodul înfăptuirii de că- bo fotzegul popor a politicii partidului de industrializare a tării. Complexul industrial Oneșu-B-zmești nu este numai mîndria noastră, este mlndria întregii țări.Așa s:-a început cuvîntul său muncitorul Dumitru Motsoiu de la Combinatul de cauciuc sznteut r. produse petrochimice în adunarea cetățenilor din circumscripția electorală nr. 6 Onești pentru desemnarea candidatului în alegerile de deputați în sfatul popular al orașului.Propunerea ca pentru această circumscripție să caadideze mecamrul Gceorghe Buțanu de la Combinatul de caumur smtetK a fost susținută, cu căldură âe tod cei prorenți.Tmriau âe muncă ai celui propus au arătat că tovarășe! Gbeorghe Buțanu este unu! d-o trneru cu care Oneștiul se mîndrește. Li tocxi tai de muncă din cadrul secte: știrea a Srmt natul z: de cauciuc sintetic iși lodepii- aeste ta mod exemplar sarcinile de prodacte.Susmz'zd această propunere, partierpanti la adunarea populară din circumscripția electo- raiă orășenească nr. 61 Onești și-au exprimat totodată betărirea realizări ta istoria

Varșovia

noului Ooesti se chimic Borzesti cu cele 19 secte ale sale cu- prinzzod instalații dotate cu tot ce ere ma_
PETROCHIMIEI

renăscută
IN CETATEA

GEORGE MIHĂESCU

Itinerar
mei ele-

r

de a înscrie no: pagini de nouă a OneștiuluiC. NANCU

facheierea Ssartiilor pririral colaborarea 
ecofitricâ și iwările reciproce la principalele 

categorii de mărfuri
dintre R. P. Romină

artistic

Grijă față de sănătatea
oamenilor muncii

pe perioada
și R. 0. Germană
1966-1970

Citeva mii da arisfU 
sioniști și amaton ăst 
Oltenia preggtaac spadacaia «■ 
programe, dedicata aiegerdor 
la 7 martie. Pe aceasU Mate aa 
acut o convorbire as taoaMpal 
Cheorghe Milca, țefad aaefM da 
propagandă din CmoM agite* 
nai F.D.P Oltenia

„Mai intii, in cairtate ce gaz
de, of vrea să vorbesc despre 
oaspeții noștri. Zlde t-ec-.-.r t 
sosit la Craioca aa eop db 20 
de artiști de la Teetni de «mA 
„Constantin Tănistef dto Bora 
reții. Ei vor prezenta *■ neant- 
de 12 spectacole te tot atltee 
localități din cinci raioane aia 
regiunii. La începutul famd fe
bruarie așteptăm «Uto Aaaaaa- 
hlului 5I.F-A, formație bure cu
noscută și apredatd b» 
noastră. Și acum despre noi:

Un colectiv talentat de Ie 
centenara scenă a Naționalului 
craiovean a pregătit rpectecoU 
cu piesa .„Articolul 412", cu cere 
va prezenta spectacole In Cra
iova, Caracal, Tr. Severin, Co
rabia și alte localități. La an
samblul artistic de stat „Nicclcs 
Bălcescu" din Craiova, soliștii 
vocali și dansatorii au pus In 
scenă un spectacol musical-core- 
grafic în care vor apare tablouri 
ca: „La noi în cooperativă — 
muncă, joc și voie bună", „Olte
nia de azi" etc. Orchestra popu
lară „Doina Olteniei" de pe Un
gă Filarmonica de stat „Oltenia", M. DUMITRESCU

s-e s—a met o 
i e ir mediei bs m wV. ev rf tonoE nv eu 

pmtra bdncri, nu t», ms au irtxtru- m timp de pace 
• de rbbci ca acelea de 
L.'jimct-~. Satele ăr.t bîn- 

de ‘hi*, tuberculoză, pa- -/irr. Ni» »-s făcut nimic pen- «dacteto seniteri a țăranului 
tțrena tetelor. Iar for- 

citxdități a romtnului 
z-e vocură țării o natalitate așa 

nert. fi răspunde prin
d« ede mei mari mortali- 

infaetue din lume"..Vieirs emul muncit, sănătatea ac, m c'J bt centrul atenției fi £—■a pertid^m ți guvernului.
nu puterii populare a fost 
o castă rețea de unități »»snit.s*e care cuprinde 

•oete regmde țării. In regiunea s. de exemplu, regiune In trecut de cele
condiții pentru asigura- 

Jdhi (m almanah din 
1914 scrie: Xel mai mare doliu 
este b> tudețid lui Eminescu. 
Acolo mcri.Ateiea infantilă e de 65 J la eut£"'i se văd peste tot 
roadele g-irii partidului nostru 
fsță de sănătatea oamenilor mun
cii. în cele 189 circumscripții 
sanitare '27 urbane fi 162 rurale) 
activează astăzi 682 medici 
2711 cadre sanitare medii, 
orașul Suceava se construiește 
spital cu 600 de paturi care 
fi dat curind in folosință. Alături 
de 13 spitale urbane ți 18 spitale 
rurale, în regiune mai funcțio
nează 163 case de naștere ți 6 
sanatorii. Fondurile alocate pen
tru asistența medicală au crescut 
numai în ultimii patru ani cu 67 
milioane lei.

Trecînd în revistă tabloul ma
rilor realizări obținute în indus
tria fi agricultura regiunii, cetă
țenii circumscripției electorale 
orășenești nr. 4 Suceava, pre- 
zenți la adunarea de desem
nare a candidatului în alegerile 
de deputați In Sfatul popular al

oaopdai Sucecca, s-au referit, în cwctatal lor, ri la succesele sta- 
tsdsi dasnorrat popular pe tări- 
mai ocret:-.: sănătății. Ei au 
primit ca eăLz'u'ă propunerea ca 
pentru circumscripția orășeneas
că ar. 4 Suceava să candideze 
toc. dr. Nicolae Reuf. directorul 
prJidnrieii din oraș.

Adn-mreu a avut loc în sala 
PoikibMcB oetțenejti — dată și 
ea în •'$> —:n acești ani. Par- 
tsâpm^ le edsamre și-au expri
mat rterrreriința față de partid, 
mindrie că petria în care trăiesc 
ți muncesc înflorefte din zi în zi.

Jlealizârile se văd peste tot, e rpus muncitorul Măriei Mihai. 
Numai în ultimele luni In cartie
rul nostru au fost date tn folo
sință seci de blocuri".

Alți vorbitori cu subliniat fap- 
trle și calitățile candidatului lor, 
dragostea sa față de oameni, gri
ja pentru sănătatea locuitorilor 
din circumscripție. Frumoase a- 
precieri au făcut, susținînd pro
punerea, și dr. Mariana Cîrmaciu, 
laborantă C. Butancea.

In încheierea adunării, dr. N. 
Reuț a mulțumit pentru încrede
rea acordată, angajîndu-se să-și 
dăruiască și pe viitor întreaga sa 
putere de muncă pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate.

Intre 90 p .. ............... 1 1M5. •
delegate ecoaocnei a RD. Ger
mane, condusă de dr. Ench A- 
pel, vicepreședinte al Gaos_jtha 
de Miniștri, președ-nteie Comi
siei de Stat a Planificăm, a dos 
discuții la București cu dheczha 
romînă, condusă de Gh Gartoai 
Marin, vicepreședinte ai Cocs>- 
liului de Miniștri, președroteie 
Comitetului de Stat al Kamficâ- 
rii, cu privire la colaborarea e- 
conomică și bvrările reciproce 
ia principalele categorii de măr
furi pe perioada 1966 — 1970, 
între cele două țări.

Cele două delegații, în con
vorbirile avute, au pornit de la 
necesitățile și posibilitățile în 
continuă dezvoltare și diversifi
care ale economiilor naționale 
ale R. P. Romîne și RD. Germa
ne, stabilind măsuri îndreptate 
spre dezvoltarea colaborării e- 
conomice și sporirea schimbului 
de mărfuri între cele două țări, 
pe baze reciproc avantajoase.

Au fost stabilite importante 
schimburi de mărfuri, care au 
la bază numeroase propuneri e- 
laborate în cadrul activității du
se în ultimii doi ani de specia
liștii din principalei'e ramuri și 
sectoare ale economiilor naționale 
ale celor două țări.

Dintre livrările reciproce con
venite în domeniul metalurgiei,.

A. CĂRUNTE'

De și produse ale industriei chi- 
=xe : trțțiășira trie petas^oe, hn- 
daa si alp antcăurători. caociuc 
tetri, fdsse și materiale foto, 
precess și uncie produse ale in
dustriei ușoare, cern ar fi trico
tate și țesături de tină, articole 
de porțelan. stxUrie tehnică $i 
altele, iar R P. Romină si livre
ze produse ale industriei chi
mice și a petrolului : negru de 
fum. uleiun minerale, cocs de 
petrol etc, ca și încălțăminte de 
niele. articcle tehnice din porțe
lan si altele.

Au fost stabilite lisuări 
produse agro-alinjentare 
R. P. Romină, cuprinzînd 
principal legume și fructe proas
pete și prelucrate, vinuri etc 
Romînia va livra R.D. Germane 
o serie de produse ale industriei 
lemnului ca lăzi de fag, plăci a- 
glomerate din lemn, plăci fibro- 
lemnoase, lemn de rezonanță 
etc.

în domeniul construcțiilor de 
mașini au fost convenite impor
tante livrări reciproce. Romînia 
va exporta un număr însemnat 
de tractoare, instalații de foraj 
și extracție, instalații pentru in
dustria chimică și de rafinării, lo
comotive Diesel hidraulice și al
te mijloace de transport feroviar, 
produse ale industriei electroteh- 

______ ___ suice, rulmenți etc. Republica 
sînt menționate, îndeosebi; pro- »i Democrată Germană va furniza 

utilaj minier pentru exploatări 
carbonifere la zi, mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, va
goane restaurante și de dormit, 
motoare electrice speciale, trans
formatoare de forță și alte pro
duse ale industriei electrotehni
ce și ale industriei de aparate.

Părțile au fost întrutotul de 
acord ca nivelul tehnic și calita
tiv al produselor ce vor forma o- 
biectul livrărilor reciproce, și în 
mod deosebit al celor din do
meniul industriei constructoare 
de mașini, să corespundă celui 
mai înalt nivel mondial din pe
rioada de livrare.

Schimbul de mărfuri, convenit 
la actuala întîlnire a delegații
lor economice din R.P. Romînă 
și R.D. Germană, va putea să 
constituie o importantă bază 
pentru dezvoltarea colaborării e- 
conomice dintre cele două țări, 
pentru perioada viitorului cinci
nal.

Ambele părți au căzut de a- 
cord ca cele convenite între ele 
pînă în prezent să fie avute în 
vedere la elaborarea planurilor 
de dezvoltare a economiilor na
ționale ale R.P. Romîne și R.D. 
Germane pînă în anul 1970, sub
liniind totodată posibilitatea 
ca rezultatele înțelegerii lor să 
fie completate și lărgite la în
cheierea Acordului comercial de 
lungă durată și a protocoalelor 
comerciale anuale dintre cele 
două țări, pe anii 1966 — 1970.

de drum

spun înșiși varțovienii — au ridicat capitala pe noi trepte de civilizație și frumos, care depășesc cele mal glorioase epoci din istoria antebelică a Varșoviei. Astăzi. Varșovia contribuie eu mai bine de 6.5 la sută la producția in- industrială globali a Poloniei. Comparir.d-o cu situația din 1938. se constată că producția industrială a Varșoviei a crescut de 10 ori.La reconstrucția și înflorirea orașului, poporul polonez a contribuit cu peste 4 miliarde de zloți. Cinci milioane ore de muncă patriotică au fost dăruit*, de cetățenii Varșoviei, acțiunii de refacere și înfrumusețare a Capitalei. Numai în două decenii s-au construit Ia Varșovia circa 600 000 de locuințe (adică de 4 ori mai mult decit în doua decenii dinaintea războiului). Varșovia a devenit. în a- cest răstimp, și cel mai mare centru cultural al țării. Cele 15 institute de învățămint superior s î n t frecventate, a- nual, de peste32 000 de studenți. Se adaugă cele 70 de cinematografe șî 18 săli de teatru, precum și numeroase alte instituții culturale (opera, opereta, filarmonica etc.).In prezent în Varșovia continuă construcțiile. Noile cartiere sînt construite din e- lemente prefabricate în proporție de peste 90 la sută ; folosind metodele industriale de construcție, ele se înșiră ca niște petale în jurul Palatului Culturii și științei din centrul orașului.Bătrînul fluviu — care cu 7 secole în urmă, după cum spune legenda i-a purtat pe doi pescari. Wars și Sav.-a. ca să statornicească vatra Varșoviei — va deveni în evoluția urbanistică viitoare, principalul element de decor. El tși va pune în valoare și mai mult frumusețile, aslgurînd locuitorilor un plăcut și recreere.Varșovia se munca harnică condus de tr-un viitor bunăstare.
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de 
din 

în

dusele siderurgice — diverse 
sortimente de laminate, țevi — 
și de metale pure și aliaje specia
le din R.D. Germană, precum și 
livrări de minereu de mangan, 
material tubular și prăjini de fo
raj din R.P. Romină.

De asemenea, s-a căzut de a- 
cord ca în această perioadă R.D. 
Germană să livreze materii pri-

(Agerpres)
-Ullltljeib moderne cu care a lost înzestrata uzina de trico
taje „Moldova'-lași constituie un factor important în obține

rea unor produse de cea mal bund calitate

Premieră la Botoșani

O R M AȚI ILuni seara, ambasadorul R.P. Ungare în R-P. Romină. Jeno Kuti, a oferit în saloanele ambasadei un cocteil cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între R.P. Ungară și R.P. Romînă.Au luat parte tovarășii Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

lunl 
film 
realizat de regizorul Paul Că- 
linescu, după comedia cu ace
lași titlu de Tudor Mușatescu. 
Din distribuție fac parte Grigo- 
re Vasiliu-Birlic, Silvia Fulda, 
Kitty Gheorghiu Musatescu. 
Mitzura Arghezi, Lucian Di
nu, Coca Andronescu, Ion Fin- 
testeanu, Mihai Fotino, Ion 
Lucian, Ion Dichiseanu, Florin 
Scărlătescu, Liviu Bădescu.

Artistul Emanoil Petruț a 
prezentat publicului pe prin
cipalii realizatori ți interprețl 
ai filmului.

seara premiera noului 
rominesc „Titanic vals“,

lui din tlul de acestei romînisile Dobrian.
Florența a acordat ti- membru de onoare al academii, graficienilor Jules Perahim și Va-

SUCEAVA. — (de la cores
pondentul nostru) :

Duminică seara a avut loc 
la Botoșani o a doua premie
ră din actuala stagiune a Tea
trului „Mihai Eminescu", cu 
piesa „Hagi Tudose" de Barbu 
Delavrancea. Regia artistică 
este semnată de Ion Șahighian,

maestru emerit al artei, si 
Corneliu Revent, iar scenogra
fia de Vasile Roman. Rolurile 
principale sint interpretate de 
Cezar Theodoru, Ion Stdnescu, 
Mircea Gheorghiu, Elena 
Gheorghiu, Ana Vlădescu A- 
ron.

★

★

La cinematograful „Republi
ca" din Capitală a avut loc

Cu ocazia sărbătoririi a 400 de ani de la constituirea sa, Academia artelor desenu-

★pentru curs de nouă, literatu- apariție, integral „Lina*Lucrarea
La Editura ră se află în într-o formă revăzută de scriitor,de Tudor Arghezi. este precedată de o prefață a autorului scrisă pentru această ediție. Povestea tinereții eroului acestui roman, Trestie, va apare ulterior în volumul X al seriei „Scrieri".

Ion și de
(Agerpres.

In curfnd. Teatrul Regional București prezintă 
premiera pe țară:

'X^^NOAPTEA
LA DRUMUL MARE46

piesă de Renato Lelliîn distribuție : Sandu Radulescu, artist emerit, Eugen Petrescu, Angela Macri. Jorj Voicn. Regia artistică: ION SIMIONESCU Scenografia: Arh. VLADIMIR POPOV

Ce', care poposește astăzi in Varșovia. Intr-un peisaj industrial $i arhitectonic In plină înflorire a noului, bate de fapt, la poarta unei zbuciumate istorii. ate cărei vestigii — deși izgonite dzn decorul orașului — au rămas totuși vil în memoria oamenilor. Pe tocul fostului palat municipal — dispărut de pe carta Varșoviei in cei de-a! dc-Țea război mondial — se înalță Monumentul Broiler Varșcvieni. slăvind pe cei care au luptat Împotriva dușmanului hitlerist. pentru libertate* orașului și a tării. E un monument ce va slăvi, de-a lungul vremii, eroismul Varșoviei luptătoare, neuitatul an 1944. cind poporul polonez, instaurind pe pămîntul patriei sale o nouă epocă, a pășit cu hotărîre la așezarea temeliei vieții socialiste.Distrusă aproape în întregime de hitleriști („orașul asasinat' — așa i se spunea Varșoviei în anul 1944!). cetatea de pe Vistula înfățișa privirilor. acum două decenii, priveliștea unui adevărat teritoriu al morții. a unui oraș ago- nizînd sub ruine. O „statistică* a ruinelor din Varșovia, întocmită îndată după război, euprindea 90 la sută din industria orașului, 80 la sută din edificiile social-culturale; în plus, peste 700 000 de locuitori pieriți în flăcările războiului. Distrugerile erau atît de întinse încît problema strămutării capitalei devenise a- cută — refacerea orașului fiind considerată de unii specialiști ca fiind costisitoare și de prea lungă durată. Dar hotă- rînd reconstruirea Varșoviei, guvernul și poporul polonez au adus un meritat omagiu e- roicului oraș.Și iată, bătrîna cetate a reînviat ! Orașul a început să-și scrie noua istorie. Varșovia zilelor noastre înscrie în peisajul său tot mai multe ansambluri arhitectonice, numeroase construcții noi, în care linia arhitectonică modernă se îmbină cu motivele tradiționale ale arhitecturii poloneze.An de an, Varșovia a adăugat peisajului său, noi cartiere de locuit, noi parcuri și spatii verzi, noi construcții industriale. Aceste priveliști au schimbat pe de-a întregul nu numai înfățișarea „orașului asasinat" dar — după cum

loc de odihnămută prin a poporului, comuniști — înde frumusețe și
ION POPESCU

TELEGRAMECu ocazia celei de-a )6-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R.P. Romină și R.P. Polonă, ministrul afacerilor externe al R.P. Romîne, Corneliu Mănescu, a trimis ministrului afacerilor externe al R.P. Polone, Adam Rapacki, o telegramă de felicitări tn care transmite cele mai bune urări pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, spre binele popoarelor romin și polonez, al întăririi comunității țărilor socialiste și a păcii în lume.
Cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a semnării Tratatului romîno-ungar de prietenie, colaborare și asistență mutuală, ministrul afacerilor externe al R.P. Ungare, Janos Peter, a trimis ministrului afacerilor externe al R.P. Romine, Corneliu Mănescu, o telegramă prin care îl felicită cordial, exprimîndu-și totodată convingerea că colaborarea frățească dintre R.P. Ungară și R. P. Romină se va întări și în viitor, spre binele ambelor popoare, al socialismului șl păcii. (Agerpres)

URMĂRI DIN PAGINA I.
MAȘINI ELECTRICE Prin folosirea deplină

Pentru îmbunătățirea calității produselor se vor 
lua o serie de măsuri:

— asimilarea fi introducerea în fabricație a 
seriei unitare de motoare antiexplozive cu im
portante îmbunătățiri ale parametrilor funcțio
nali cum ar fi: reducerea greutății specifice cu 
40 la sută ; creșterea randamentelor cu circa 3 la 
sută și a factorului de putere cu 2 la sută ;

— reproiectarea fi asimilarea unor motoare cu 
siguranță mărită pentru industria petrolieră;

— creșterea performanțelor tehnico-economice 
ale generatorului de 100 KVA ;

— proiectarea unei serii de motoare de ma
cara realizate cu caracteristici tehnice îmbunătă
țite, avînd dimensiunile de montaj stabilite de 
Comitetul Electrotehnic Internațional, care va 
asigura unificarea și tipizarea majorității repere
lor cu seria normală de motoare asincrone;

— îmbunătățirea calității echipamentului pen
tru locomotivele Diesel-electrice și în special a 
motorului pentru pompa de apă.

Pentru asigurarea realizării angajamente
lor luate au fost incluse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice numeroase propuneri cum 
sint: reamenaiarea atelierului de prese pe princi
piul fluxului tehnologic cu mecanizarea operați
ilor de transport a talelor ; execuția instalației 
complexe de turnare centrifugală și darea ei în 
exploatare : punerea în fabricație a seriei de mo
toare antigrizutoase ți altele.

a utilajelor
— să îmbunătățească smțitor călită» 

tea produselor, prin reorganizarea fa
bricației sl a unor fluxuri tehnologice, 
reducînd totodată procentul de rebu
turi față de norma admisă cu 1 Ia sută.

Din care pînă Ia t Mai

— 185 400 lei Ia producția globală;
— 145 600 lei Ia producția marfă;
— 2 333 bucăți lanțuri tăietoare;
— 3 300 m I lanțuri diferite ;
— 133 OOO lei economii la prețul de 

cost;
— 1OOOOO lei la beneiicii.

Pentru asigurarea îndeplinirii acestor anga
jamente, au fost stabilite numeroase măsuri teh- 
nico-organizatorice printre care: reorganizarea 
fabricației în flux tehnologic a lanțurilor articula
te ; extinderea unui nou procedeu de fabricație la 
lanțurile tăietoare ; introducerea unei noi tehno
logii în procesul de fabricație a mașinei de spă
lat rufe.

cand.de


ii f!

încheierea lucrărilor

Demonstrație studențească Oswiecim: Sesiune
la Caracas consacrată ' > • ♦

seminarului 
interuniversitar 

italo-romînu șapte ani în urmă, în ianuarie 1958, muncitorii și studenții din Caracas au organizat o demonstrație care a avut un mareecou în rîndul populației. Demonstranții cereau demiterea dictatorului Perez Jimenez și instaurarea unui guvern democratic. Cu prilejul aniversării demonstrației, care a constituit o etapă a procesului de răsturnare a lui Jimenez, la Caracas a avut loc recent un miting și o puternică manifestație Ia care au participat numeroși studenți. Participanții la aceste manifestații au cerut condiții mai bune de studiu, eliberarea tuturor deținuților politici, măsuri împotriva scumpirii costului vieții, legalizarea activității unor organizații progresiste (Partidul Comunist din Venezuela și Mișcarea revoluționară de stingă).Poliția a intervenit și a încercat să împrăștie demonstrația. In ciocnirile care s-au produs cu acest prilej au fost răniți studenți. Au fost operate arestări în rîndul organizatorilor demonstrației. Represiunile

împotriva tineretului studios, ca și împotriva tuturor forțelor democratice, au devenit un fenomen obișnuit în Venezuela.Cu numai cîteva săptămîni în urmă, în timpul unor ciocniri între studenți și poliție, survenite ca urmare a unei greve generale declarate la chemarea Federației studenților venezue- leni (organizație în care majoritatea este deținută de forțele progresiste) au fost răniți mai mulți studenți, iar numeroși alții au foi arestați.în ciuda tuturor măsurilor luate de guvernul președintelui Leoni, demonstrațiile studențești confirmă hotărîrea tineretului universitar din Venezuela de a lupta pentru satisfacerea revendicărilor sale.
IOAN TIMOFTE

tineretului
crimelor

asupra
nazisteVARȘOVIA. — Din inițiativa Uniunii Tineretului Socialist din R. P. Polonă, între 21—23 ianuarie a avut loc la Oswiecim o sesiune consacrată informării tineretului asupra grozăviilor anilor de război și suferințelor la care au fost supuși fasciste masă.După P.A.P., polonez, participanții la sesiune au chemat tineretul din R. F. Germană să acționeze cu hotărîre împotriva intenției guvernului vest-german de a prescrie urmărirea judiciară a criminalilor hitleriști.

deținuții în lagărele de exterminare încum relatează agenția în numele tineretului

%
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ITALIA. Aspect din timpul unei demonstrații a nomei lorilor 
constructori dm Roma

R. F. G.:
Diferend cu privire 

la numirea unor 
judecători federaliBONN. — Datorită unor indiscreții, ale căror surse anchetate în prezent, au la iveală detalii ale unui lungit diferend între ședințele R.F.G., Liibke, și un număr de personalități politice și juridice cu privire la numirea unor judecători federali. Se afirmă că președintele se opune numirii ca judecător federal a lui Cari Creifelds, aflîndu-se astfel în dezacord cu comitetul pentru selecționarea judecătorilor, format din miniștri de justiție ai landurilor și dintr-un număr de membri desemnați de Bundestag. Motivul opoziției președintelui este că Creifelds a publicat în cursul regimului nazist în reviste oficiale comentarii la legile hitleriste.Observatorii remarcă faptul că acest conflict are două aspecte: primul se referă la cazul Creifelds în sine, iar cej de-al doilea la împuternicirile președintelui. Ca urmare a repetatelor scandaluri care au izbucnit din cauza numirii u- nor foști naziști în funcții importante sau a decorării lor, președintele pare să se fi hotărît să acorde o atenție mai mare examinării trecutului candidaților.în privința împuternicirilor președintelui, se desfășoară o amplă dezbatere între juriști, ale cărei concluzii nu au fost încă trase.

sînt ieșit pre- pre-

Bolivia:

A fost fixata
data alegerilor

generale
LA PAZ — Intr-un comu

nicat al juntei militare boli- 
viene, dat publicității în capi
tala Boliviei, La Paz, dumini
că, se anunță că data alegeri
lor generale promise de către 
juntă, imediat după răsturna
rea fostului președinte al Bo- 
liviei, Paz Estensoro, a fost 
fixată pentru ziua de 26 sep
tembrie a.c. La aceste alegeri 
vor fi desemnați președintele 
și vicepreședintele, precum și 
membrii congresului bolivian. 
In comunicat se menționează, 
de asemenea, acordul diferite
lor partide care își vor pre
zenta candidații la aceste ale
geri. Potrivit acestui 
orice conflict care ar 
in campania electorală 
ză să fie reglementat 
pe calea concilierii. In vederea 
pregătirii alegerilor, junta mi
litară boliviană a numit un co
mitet special însărcinat cu ela
borarea proiectului unei noi 
legi electorale în decurs de 40 
zile. Agenția Reuter relatează 
că generalul Rene Barrientos, 
șeful juntei militare, care a 
fost menționat ca unul dintre 
candidații posibili la postul de 
președinte, a declarat ziariști
lor că „dacă numele meu ar 
putea servi ca o bază pentru 
crearea unui guvern al unită
ții naționale, aș fi fericit să 
iau parte la alegeri".

acord, 
surveni 
urmea- 
numai

în Republica Sud-Africană
acțiuni pentru dreptul

la învățătură
entru guvernanții 
rasiști de la Johan
nesburg, dorința a- 
fricanii'or de a în
văța este socotită 
drept o... crimă. A- 
firmațiile guvernu

lui Verwoerd, potrivit cărora afri
canii s-ar bucura în Republica 
Sud-Africană de „drepturi egale* 
cu populația albă în domeniul 
învățămîntului, sînt contrazise de 
unele articole apărute în presa 
sud-africană și chiar de legisla
ția rasistă a țării. Ziarul „STAR* 
care apare la Johannesburg, scria 
că „în R.S.A. pentru tinerii afri
cani nu există nici o posibilitate 
de a urma studii superioare și 
deveni ingineri, medici, arhitecți, 
topografi sau specialiști în dome
niul agriculturii și silviculturii". 
De teamă represiunilor— unii a- 
fricani nici nu îndrăznesc măcar 
să ceară înscrierea la cursurile vre
unei universități. Ei sint împie
dicați să facă acest lucru pe baza 
legii rasiste „General Bantu Edu
cation Art*, care consideră a- 
proape drept crimă ca un afri
can să urmeze cursurile învăță- 
mîntui’ui superior și ca o crimă și 
mai gravă de a urma cursurile 
învățămîntului tehnic sau științi
fic. Fermierii și plantatorii care 
folosesc mina de lucru ieftină sau 
munca forțată au socotit că dacă 
africanii vor beneficia de mai 
multă instrucțiune, vor găsi tot 
mai greu oameni care să tru
dească pe plantațiile lor. Și 
pentru a apăra interesele unei 
minorități, rasiștii lui Verwoerd

au recurs la adoptarea acestei 
legi represive.

Autoritățile au hiat Tăvari dra
stice pentru a inăbcșî ^asui te- 
turor celor care se ndxau îm
potriva acestei legi ccodaca- 
bile. Printre primii aa avut de 
suferit conducătorii -Lzșri tae- 
retului* din Congresul Națâocal 
African, care an protestat împo
triva încălcării dreptului la învă
țătură al tinerilor africaiu. împo
triva luptătorilor pentru drerkn- 
rile populației africane este adusă 
aproape invariabil aceeași acuza
ție : ei sînt invinuiți de comu
nism*. Pe baza acestei acuzații 
a fost aruncat în inchisnare și 
condamnat la 20 de ani profe
sorul David Kitson. iar profeso
rului universitar Edward Rom i 
s-a interzis accesul în inshtuteie 
iriințilu-y <i dreptnl de a poHsca 
lucrări sub mocv că drrfi; - 
rat o activitate pcitxă ■ecorcs- 
punzătsare vederilor oâctafe*. 
Intenția miuistruhri de jusupe de 
a împiedica pe iiti’i lecturi si-ș. 
țină prelegerile, deoarece sînt 
ostili politicii rasiste, a provocat 
o puternică reacție din partea a- 
sociației lectorilor și asociațiilor 
studenților de la Universitatea 
din Pietermaritzburg cu atît mai 
mult cu dt concomitent fuseseră 
arestați numeroși conducători ai 
studenților. Protestind împotriva 
violării libertății de 
studenții au cerut,
fie recunoscut dreptul populației 
africane la învățătură.

V. LIST

0. IV. II.: Protestele reprezentanților
U. R. S. S si Franței

Cocteil oferit
de ambasadorul

R. P. Romine

îitnmire A. L L S

JO

încetarea din viață
a lui Winston Churchill

ROMA 25. — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore. 

: transmite: Seminarul interuni- I versitar italo-romin de studii i chimice, desfășurat Ia Institu- j tul de chimie „G. Ciamicin" a! i Universității din Bologna, și-a 
| încheiat lucrările duminică. I Seminarul a fost urmărit cu I interes de numeroși proiesori 

și asistenți universitari itali- 
' ești.

Duminică, după prezentarea I unui referat al acad. Coriolan 
Drăgulescu, un grup de cer
cetători italieni au prezentat I informări privind situația cer- I cetăților făcute in Italia în a- i acest domeniu.

Comitetul pentru relații in- 
teruniversitare italo-romine a 
oferit un prînz la care au luat 
parte prof. Giovanni Semerano, 
directorul Institutului de chi
mie „G. Ciamicin" și numeroși 
profesori prezenți la seminar.

După încheierea lucrărilor, 
prof. Giovanni Semerano a de
clarat următoarele corespon
dentului Agerpres: „Cred că 
inifiativa comitetului interu

niversitar de a organiza semi- 
narii asemănătoare aceluia 
care s-a încheiat duminică Ia 
Institutul de chimie pe care-1 
conduc, trebuie încurajată prin 
toate mijloacele. Acest semi
nar ne-a permis să luăm le
gătura cu oamenii de știință 
romîni, să cunoaștem stadiul 
cercetărilor științifice în do
meniul chimiei în Romînia, și 
problemele la care lucrează 
oamenii de știință din această 
tară. Consider că este util să 
ajungem la o informare reci
procă permanentă prin tri
miterea unor documentări, 
prin schimbul de cercetători 
în probleme de interes comun 
și, în consecință, prin efectua
rea unor cercetări în colabo
rare, așa cum procedează in
stitutul nostru cu institutele 
din alte tari. Cred că de la fa
za de informare reciprocă se 
poate ajunge la aceea de co
laborare. Cu aceasta vreau să 
subliniez, încă o dată, că se
minarul s-a desfășurat la un 
înalt nivel științific".LONDRA- — La 24 ianuarie 

t ixcetat din viață la reședințe sa ci» Byde-Park Gate, fos- 
zal prm-mnistru al Angliei și bder al Partidului conservator i—.toxic, Winston Churchill.

W veston Churchill s-a născut 
te 3>j noiembrie 1874 la Blen- henx. I» 1900 obține pentru prim* oara mandatul de depu
sa ir. Camera Comunelor din partea Partidului conservator.Isxpc sa carieră politică, 
Chzrchzli a deținut numeroa- 
te fncțș de stat. In 1908 de
cese ministru al comerțului, iar ia 1911 lord al Amiralității.

In anii premergători celui 
de al doilea război mondial, 
CNrrhSL opuaindu-se poiiti-

punerea a fost acceptată în unanimitate.Incepînd de miercuri, corpul neînsuflețit al lui Winston Churchill va fi depus în holul parlamentului britanic, ur- mînd ca ceremonia funebră să aibă loc sîmbătă, 30 ianuarie, la catedrala din Londra, după va fi transportat din Bladon, unde înhumarea.în ședința de luni dimineața a Adunării Generale O.N.U., participanții au păstrat un minut de reculegere în memoria fostului prim-mi- nistru al Marii Britanii, Wis- ton ChurchilL Secretarul ge- neral al O-N-U-, U Thant, și președintele acriiaiei sesiuni, Alex Qoaisoo-Sackey, au rostit scurte cuvântări.

Saint-Paul care sicriul la cimitirul va avea loc

Adunarea generală a Rotiri: apoi să amine dezbaterea generală pentru ședințele de luni seara și mart dimineața.

Vizita tovarășului 
Mihail Florescu în India

DELHI — In continuarea vi
zitei sale prin India, Mihail Flo
rescu, ministrul industriei petro
lului șt chimiei al R. P. Romine 
a sosit la Ahmedabad, capitala 
statului Gujerat, unde echipe de 
specialiști romîni lucrează în 
schelele petroliere. Aici a fost 
primit de către ministrul princi
pal al statului, ). Mehta. Gazdele 
au mulțumit pentru ajutorul a- 
cordat de R. P. Romînă dezvol
tării industriei petroliere a sta
tului. Guvernatorul statului Gu
jerat, M. N. lung a oferit un di
neu in onoarea oaspeților romîni. 
Ministrul M. Florescu a vizitat 
schelele petroliere din statul Gu
jerat, uzine și rafinării in con
strucție și s-a intîlnit cu specia

liștii romîni. La Jaipur, capitala 
statului Rajastan, M. Florescu a 
fost primit de către ministrul 
principal al statului, M. L. Su- 
khadia. Cu acest prilej a avut loe 
o discuție cordială.

★

NEW DELHI. — Consiliul 
de conducere al companiei pe
troliere „Oii India Limited" a 
hotărît să lărgească capacita
tea rafinăriei de la Gauhati 
de la 750 000 tone la 1 100 000 
tone. După cum se știe această 
rafinărie a fost construită in 
cadrul colaborării economice 
dintre țara noastră și Republi
ca India fiind dotată cu utilaj 
romînesc.

NEW YORK — Reprezentanța U.R.S.S. la O.N.U. a protestat pe lîngă secretarul general U Thant, împotriva faptului că în raportul cu privire la încasarea Uniunea Sovietică în mod ilegal ca căruia grevează „datorie11.„Această afirmație, se spune în nota de protest sovietică, este neîntemeiată și contravine celor mai importante prevederi ale Cartei Organizației Națiunilor Unite. In raport este oglindită de fapt poziția americană, care prezintă lucrurile ca și cum cheltuielile legate de consecințele agresiunii întreprinse de puterile imperialiste în Orientul Mijlociu și în Congo ar trebui să fie considerate ca făcînd parte integrantă din bugetul obișnuit al Organizației și ar trebui să fie acoperite din cotizațiile membrilor, vărsate în a- cest buget. Nu există nici un temei legal, nici din punct de vedere juridic de a percepe de la statele membre ale O.N.U. fonduri pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor din Orientul Mijlociu și în Congo, întru- cît aceste operațiuni au fost întreprinse și desfășurate contrar prevederilor Cartei O.N.U...„Guvernul sovietic — se a- rată într-o altă declarație a reprezentanței sovietice la O.N.U. — va stabili el însuși cuantumul contribuției sale voluntare și va face a- ceasta numai după ce Adunarea Generală va accepta propunerea din 30 decembrie 1964 a țărilor afro-asiatice și își va continua lucrările conform procedurii obișnuite".La 23 ianuarie, Roger Sey- doux, reprezentantul permanent al Franței la O.N.U., a adresat secretarului general U Thant, o scrisoare în care exprimă surprinderea guvernului francez pentru faptul că

raportul supus
cotizațiilor, este citată stat asupra o așa-zisă

în _Generale. Franța a fort enumerată printre țările in restanță cu contribuțiile la OJ4.U.Guvernul francez — se arată în scrisoare — protestează împotriva faptului că sunrjf cheltuite pentru operațiunea O.N.U. în Congo și împrumuturile contractate pentru a face față crizei ivite de pe urma acestei operații _au putut fi luate în considerare intr-un document oficial pentru decontarea restanțelor care ar fi datorate membre*.

Pe ce altă parte, JatiJ Lista- 
vei ,-a resent Ja pfamzriîe Usu- 
usui Europei omiestcle (Orga- 
vuație m cere participi cele 
rzse țări mesțbre ale Pieței 
cerdnie acestei organ intții de a ixtznde o peste de legătură 
peste prăpcsric care există în 
prezeat între cete doci blocuri 
ecoaoatice din Europa ocdden- 
tcii — AE.LS. și Piața comu- 
■ă. Ia arvinterea sa consacra
tă acestei probleme, reprezen
tantul danez Fer Federspeil a 
spus că ,ar dori ca V£.O. să renunțe te aceste încercări".

La riadul sin. reprezentantul 
czsstriac, Karl Czemetz a decla
rat că de cind Ar.glia și cei 
sase" an pus în discuție pro
bleme militare ale U£.O, cele 
trei țări neutre — Austria, El
veția și Suedia — au fost puse 

încurcătură.

LONDRA — Timi a avut loc o ședință extraordinară a Camerei Cotrmneior în memoria hri W. CsurchilL A luat cuvântul primul miniștri» britanic, Harold Wuson, care a adus omagiul din partea membrilor Camerei Comunelor. Regina Elisabeta a n-a a Angliei a dat citire unui mesaj in care a cerut Camerei Comunelor să aprobe organizarea funeraliilor naționale pentru Winston Churchill. Pro-stale

■
S.U.A. Intr-un cartier de locuințe din localitatea Wichita (Kan
sas) s-a prăbușit zilele trecute un avion cisternă, provocînd 
moartea multor persoane. în fotografie : Polițiști identificînd 

victimele catastrofei

ac a
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Astăzi poporul indian sărbătorește Împlinirea a 15 ani de la proclamarea Republicii India 
și de Ia intrarea în vigoare a Constituției, care a marcat existența Indiei ca stat independent 
și suveran. In fotografie: Palatul din orașul Maisur, unul din monumentele arhitecturii in

diene

In atenția opiniei publice 
sudaneze

PROBLEMELE

roblemele sudului aflate în con
tinuare în atenția opiniei pu
blice sudaneze intră oare într-un 
stadiu de soluționare ? In a- 
ceastă direcție ar pleda mai 
mulți factori. Pe de o parte 
continuă contactele cu o serie

de fruntași politici din sud în legătură cu 
perspectivele colaborării în problemele care 
privesc sudul Sudanului. Guvernul intențio
nează o reexaminare a situației în cursul 
reuniunilor convocate pentru săptămîna a- 
ceasta. Un alt factor este acela referitor la 
o anumită sciziune care s-a produs în rîndul 
fruntașilor politici din sud. O parte din ei 
au format un nou partid politic denumit 
„Partidul unității sudaneze11 al cărui program 
cere printre altele „menținerea unității na
ționale a țării și dezvoltarea nivelului econo
mic al Sudanului și în mod special a acelor 
trei privincii din sud — Nilul superior, 
Ecuatorială și Bahr-el-Ghazal“. Declarația 
dată publicității de noua formațiune politică 
sudaneză denunță activitatea sțizionistă a

grupărilor din sud și propune alegeri gene
rale în Sudan pînă în luna martie.

Din păcate, eforturile depuse la Khartum 
nu au reușit să ducă la calmarea situației în 
întreaga țară. La sfîrșitul săptămînii trecute, 
o serie de rapoarte oficiale au indicat agra
varea situației în provincia Nilul superior. 
După cit se pare,, (potrivit informațiilor agen
ției FRANCE PRESSE din Khartum) grupu
rile rebele au primit Ordinul de „a fi gata 
pentru orice11 din partea unor fruntași su
diști aflați în momentul de față la Khartum.

Observatorii politici africani sînt de părere 
că rezolvarea problemei sudului va necesita 
eforturi stăruitoare din partea guvernului și 
este condiționată de o colaborare strînsă pe 
plan politic cu liderii sudiști. Actualmente 
problema principală în jurul căreia gravi
tează contradicțiile din țară este cea a ale
gerilor. O serie de partide din sud cer întîi 
reglementarea problemei sudului și apoi or
ganizarea de alegeri. Guvernul, dimpotrivă, 
susține necesitatea alegerilor și rezolvarea 
„pe bază parlamentară11 a problemelor su
dului.

La baza problemei ca atare se află factori 
dintre cei mai complecși. îndelungata domi
nație colonială a provocat menținerea în su
dul Sudanului a unui nivel de viață inferior 
celui din nord. Folosind diferențele lingvis
tice și rasiale, puterile colonialiste au între
ținut disensiunile dintre sud și nord. Guver
nele care s-au succedat în Sudan nu au fă
cut decît să . amplifice aceste nemulțumiri 
din afară fiind întreținute cu grijă ideile 
unei desprinderi a sudului de ansamblul 
țării. In actualul stadiu conducătorii guver
nului sudanez caută să mențină un contact 
permanent cu liderii politici din sud pentru 
o soluționare rezonabilă a problemei. După 
turneul efectuat de ministrul de interne Cle-

ment M’Boro, a urmat călătoria șefului gu
vernului în provinciile Nilul superior, Ecua
torială și Bahr-el-Ghazal. Primul ministru 
Halifa a declarat în cursul unei conferințe 
de presă că „guvernul nu se va da înapoi 
de la nici un efort pentru a-și îndeplini da
toria ce-i revine în modul cel mai complet11.

Autoritățile sudaneze au luat toate măsu
rile necesare pentru crearea unor condiții 
optime refugiaților din Sudanul de sud, care 
se întorc în prezent în țară din Uganda și 
Kenya. O amnistie generală a fost decretată 
pentru toate delictele săvîrșite pînă la 21 oc
tombrie 1964. Se prevede, de asemenea, con
vocarea unui congres național pentru regle
mentarea problemei sudului (probabil înain
tea alegerilor din martie).

Ministrul agriculturii în guvernul sudanez, 
Ahmed Soliman, unul din reprezentanții 
Partidului Comunist din Sudan, a propus un 
plan concret pentru soluționarea probleme
lor sudului, care prevede printre altele adop
tarea unor, măsuri speciale pentru a face să 
dispară rămînerea în urmă economică a aces
tei regiuni ; ridicarea nivelului de instruc
țiune ; dezvoltarea culturală și a limbii na
ționale (regimul Ahoud a stabilit araba ca 
limbă națională) ; o uniune strînsă între ma
sele populare din nord și sud pentru a li se 
permite să participe din plin la instaurarea 
unei puteri naționale democratice care să 
garanteze libertatea și independența întregu
lui popor.

Problemele complexe ale Sudanului nu sînt 
nerezolvabile. Ele au menirea să concretizeze 
obiectivele revoluției din octombrie 1964, 
aducînd întreaga țară într-o etapă nouă, im
portantă, a dezvoltării sale. „Viitorul Suda
nului — scrie „JEUNE AFRIQUE — de
pinde de un singur cuvînt — apropiere11.
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