
IBiblioteca Centrata |

Regională
Li Țj ^rpietari din toate țările, unîti-vă!

pag. a II-a |

Foto : EMIL COJOCARU

cotidian din tacul teii : studenții răspund Ia examen. Iacobini Dan, din 
ddi V uf buhtutalui politehnic din Galati, a luat nota 10 pentru răspunsul 

dat. Felicitări1

OBIECTIVELE AFLATE IN CONSTRUCȚIE

cinteia 
tinerelului
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Din munca ofelarilor hunedoreni. Se toarnă o felul în lin- 
gotiere
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La Combinatul chimic Craiova

PRIMELE TONE
DE ACID AZOTIC

Muncitor

Joi 28 ianuarie 1965

Aplicarea celor 
mai noi soluții

constructive

CRAIOVA:

socialism
Tuturor produselor - performante 

tehnico'funcționale superioare
pr 29f.'

CRAIOVA (de Ia corespon- 
lentul nostru). — Constructorii 
le la Combinatul chimic din 
Iraiova au intrat intr-o nouă 
'.tapă a muncii lor. Se execută 
'eriticarea parametrilor tehno- 
ogici și a instalațiilor de auto- 
natizare în vederea executării 
jrobelor tehnologice pentru 
troducție. Zilele acestea au 
nceput probele tehnologice la 
inia nr. 1 a fabricii de acid 
izotic. Cu ocazia probelor teh- 
tologice s-a constatat că atil 
itilajele cit și întreaga insta

lație de automatizare funcțio
nează în condifii optime. Pri
mele tone de acid azotic reali
zate prezintă concentrația sta
bilită prin normele procesului 
tehnologic. în curînd vor intra 
în probele tehnologice și cele
lalte 4 linii ale fabricii de add 
azotic, iar addul azotic fabri
cat aici va reprezenta materia 
primă pentru fabrica de azotat 
de amoniu ce se află in pre
zent gata de a intra in probe 
tehnologice.

CRONICA ACTUALITĂȚII

de electrificare
Noi capacități

De curînd s-a aprins pen- 
ru prima oară becul electric 
i în comunele Arcești, Cata- 
e, Lunca Corbului și Voro- 
eni din regiunea Argeș, Făr- 
ădin și Livezile din regiunea 
iunedoara, Călugăreni, Bîlca, 
.aura, Mînăstirea Humorului 
i Păltiniș din regiunea Su- 
eava și altele. In comunele 
!oiu, Carastelec, Roșia, Și- 
land din regiunea Crișana se 
ic ultimele lucrări în vede- 
ea terminării electrificării a- 
estor localități. în regiunea 
Iureș Autonomă Maghiară 
u început, în aceste zile, lu- 
rările de electrificare a încă 
6 localități, printre care Că- 
îlnița, Cinta, Lueta, Mine- 
eni, Uliești.

(Agerpres)

în industria de încălțăminte, 
pielărie și cauciuc vor fi date în 
funcțiune în acest an noi capa
cități de producție, la care lu
crările sînt în curs de desfășura
re. La Fabrica de încălțăminte 
„Progresul" — București se fac 
ultimele finisări la construcția 
cu cinci etaje a noii unități Aici 
se vor monta utilaje care în a- 
cest an vor asigura fabricarea a 
5 500 perechi de încălțăminte pe 
zi iar în etapa finală, a 1700 
perechi.

Telegrame
Cu prilejul încetării din via- 

z a lui Winston Churchill, 
ost prim-ministru al Marii 
'ritanii, președintele Consi- 
iului de Miniștri al Repu- 
licii Populare Romine, Ion 
heorghe Maurer, a adresat 

omnului Harold Wilson, 
rim-ministru al Marii Bri- 
anii, următoarea telegramă:

Am aflat cu profund regret 
espre încetarea din viață a 
ui sir Winston Churchill, 
minentă personalitate politi- 

și de stat a Marii Britanii, 
vă rog, excelență, să primiți 

ncerele mele condoleanțe.

Cu același prilej, președin
te Consiliului de Miniștri al 
epublicii Populare Romine, 

on Gheorghe Maurer, a adre- 
t doamnei Churchill urmă- 
area telegramă :

Vă rog să primiți, stimată 
oamnă, sincerele mele condo- 
anțe pentru moartea soțului 

v., sir Winston Churchill, e- 
inentă personalitate politică 
de stat a Marii Britanii.

REALIZATE LA TERMEN!

tinerilor

-.’esc”parea colectivului de la I.S.C.M Brazi pentru:

porpt de 99 iu

«=t f> Io

130 twxi- fri, prin mecanizările 
i- - -rna-.zările efectuate, per- 

;- la acest punct de lu
cru s-a redus la două treimi, Tes
tai frind repartizați la locuri de 
uzmcă unde se simțea lipsa de 
—umritoo ratificați. S-a folosit,
de asemenea. în proporție mai 
mare metoda executării unor

sului de producție la toate punc
tele de lucru, precum și urmări
rea consecventă a felului în care 
se îndeplineau angajamentele 
luate în întrecerea socialistă. în 
anul 1964 fiecare lucrare a avut 
la bază un plan de măsuri întoc
mit pînă la cele mai mici detalii 
și grafic de execuție. Un eXem-

• Mai buna organizare a producției
• Generalizarea experienței înaintate
• întărirea disciplinei in riadul

coșuri de fum și a zidu- 
Jac aaCxăesccaat de la polietilenă, 
perii zriiare. In afara avantajelor 
tcerme ce îmbunătățirea calității 
arrstar Irirrări datorită executării 
pm r'rsare. timpul de lucru și 

de materiale a fost cu 
red=s față de metodele

tniaar ie

piu. Noi am avut de executat 
într-o perioadă scurtă (ultima de
cadă a lunii octombrie și prima 
din noiembrie) o Aicrare foarte 
importantă: finisarea legăturilor 
de conducte la platforma insta
lației de piroliză. Planificarea a 
fost atît de riguroasă, îneît am 
reușit să realizăm în termenul 
fixat nu numai lucrările cunoscu
te de la început, dar și pe cele 
impuse de anumite situații ne-

de producție

prevăzute. Acest lucru a fost po
sibil datorită cunoașterii foarte 
amănunțite a ceea ce trebuia fă
cut și introducerii în graficul zil
nic a tuturor lucrărilor, precum 
și datorită analizării în perma
nență a stadiului luterării.

O asemenea organizare a mun
cii he-am propus să introducem 
în anul acesta peste tot, la toate 
obiectivele aflate în lucru.

Un lucru nerezolvat complet și 
căruia trebuie să-i acordăm ma
ximum de atenție în acest an este 
introducerea graficului zilnic și 
săptămînal la nivelul maistrului. 
Se urmărește prin aceasta ridica
rea pe o treaptă mai înaltă a ro
lului maistrului care trebuie să 
cunoască în toate detaliile ce are 
de făcut în fiecare zi, la fiecare 
loc de muncă. Spun aceasta din- 
tr-un motiv foarte întemeiat. La 
noi lucrează mulți maiștri tineri
— Constantin Ciobanu, Vasile 
Mistodie, Marin Tudorache, Du
mitru Jiloveanu, Alexandru Bîrea
— care pot fi citați ca exemple 
bune pentru felul în care își or
ganizează munca și conduc acti
vitatea muncitorilor pe care îi au 
în subordine. S-au întîmplat însă 
cazuri cînd unii maiștri tineri — 
Ion Hobai, Mihai Breten sau 
Nicolae Militaru — nu au plani
ficat bine munca oamenilor, nu 
au asigurat aprovizionarea ritmi
că cu materiale și mijloace de 
producție a punctelor de lucru, 
nu cunoșteau realizările fizice pe 
parcurs, ci abia la sfîrșitul lunii. 
Ca urmare, unele lucrări au fost 
slab organizate necesitînd muncă 
și, bineînțeles, costuri suplimen
tare.

Dar nu numai maiștrii sînt ti
neri. După calculele făcute, me
dia vîrstei pe șantierele între-

Ing.
GHEORGHE DUMITRESCU 
directorul Întreprinderii de 

șantiere construcții și montaje— 
Brazi

(Continuare în pag. a IlI-a)

CINEMATOGRAF MODERN
în orașul Piatra Neamț a fost 

inaugurat un cinematograf modern, 
cu o capacitate de 500 locuri. 
Noul edificiu cultural este prevă
zut cu ecran lat. instalații moder-

Din noul peisaj al orașului

Brașov
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Colectivele de elevi — la lucru
Fiecare clasă are preocupările sale, specificul său. ce care 

organizațiile U.T.M., create la nivelul claselor, țin seama 
în activitatea politico-educativă pe care o desfășoară Sin: 
însă numeroase școlile în care există, pentru aceiași an de 
studiu, clase paralele. In mod firesc, elevii din același an de 
studiu, dar făcînd parte din clase parelele, au numeroase 
preocupări comune. De pildă, s-a încetățenit tradiția arpaa»- 
zării unor activități cultural-artistice, sportive, bogate in 
conținut educativ, la care participă toți elevii acestor clase 
în ceasurile lor de răgaz.

Tocmai pentru sprijinirea comitetelor l’T.JL din școli in 
organizarea unor asemenea activități s-au creat eoteesrvele 
de elevi, formate la nivelul anilor de studii. Aceste colective 
alcătuite după terminarea alegerilor U T Al . au scopul de a 
ajuta organizațiile U.T.M. din școli in organizarea intere
santă a ciclurilor de conferințe și a informărilor politice, in 
organizarea unor adunări care să pună in dezbaterea elevilor 
probleme de educație moral-cetățenească, in antrenarea ute- 
miștilor la aceste activități, să contribuie la realizarea pla
nurilor comune ale direcțiunilor și organizațiilor U T M. din 
școli, să-i antreneze pe colegi în organizarea unei frumoase 
vieți cultural-educative șl sportive Ia nivelul anilor de stu
dii, ținînd seama, firește, de preocupările, virsta ți de dorin
țele elevilor.

CoărrfiTrk de ele i i la nerrini aadur de studiu sînt abia 

bună experiență privind activitatea colectivelor de elevi, 
despre acțiunile pe care acestea le raițiază ți le organizează 
după erele de clasă

izKxpai un zoa tri- 
cestru. Elevii și-au 
refac! preocupările 
cotidiene legate de 
activi tafea școlară. 
Dar, di.-pc ce crete 
s-cu sfirțit. capă

ce si-ca pregătit lecțiile _de zr* 
— în timpul lor liber — elevii

doresc să participe la acțiuni 
azftursl-artistiee și sportive cit 
r: interesante și atractive. La 
Școala medie nr. 19 Jon Crean
gă" din Capitală, organizația 
U-T-M. a inițiat numeroase ase
menea acțiuni la care a atras 
un număr tot mai mare de 
elevi.

La ixițiezea și orgcnczcrec ac- 
trrztăpjor caltnzcJ-artistice și 
sportive in aduc coniubuția și

■ .= . z . _ —
•ce» nte»iști. care, pasionați 
oclmști csZtcrali. sini princi- 
paieJe ejetoare de organizații
lor ELTM.

îned fes trzzzestrul 1, Comite
tul raxxxl U.T.M. Nicolae Băl- 
cexa din Capitală a organizai 
instruirea tuturor acestor co
lective din școlile medii ale 
raiortukii In toate școlile, pe 
lingă secretarii birourilor orge- 
ruzațiUor U.TM. pe clase, au 
rost atrași în aceste colective 
si al ii elevi, fruntași la învăță
tură. care manifestă spirit or
ganizatoric, sini pricepufi si 
entuziaști, animatori ai activi
tăților cultural-artistice și spor
tive. De menționat că In vede
rea alcătuirii acestor colective

membrii comitetelor U.TM. din 
școitle raionului nostru s-au 
sfătuit cu diriginții, cu condu
cătorii cercurilor pe materii și 
ai cercurilor artistice, care sînt 
:n măsură să cunoască mai bine 
decit oricine aptitudinile și po
sibilitățile elevilor. Cu prilejul 
instruirii s-a arătat care sînt 
sarcinile ce revin acestor co
lective în organizarea vieții 
culturale și sportive din școli, 
cum trebuie să-și organizeze 
activitatea fiecare colectiv. In
struirea a prilejuit totodată și 
un valoros schimb de experien
ță in sensul că au fost valori- 
iicate. generalizate, toate ini
țiativele frumoase din școlile 
unde se desfășoară o activitate 
bogată în această direcție.

Dar să ne referim la Școala 
medie nr. 19. Imediat după in
struirea care a avut Ioc la nive

lul raionului, comitetul U.T.M. 
de aici a organizat o instruire la 
nivelul școlii. Tovarășa profe
soară Maria Dumbravă, secreta
ra comitetului U.T.M. din școa
lă, a prezentat planul comun al 
școlii și al organizației U.T.M. 
privind organizarea timpului li
ber al elevilor. Urmărind planul 
comun, membrii colectivelor 
și-au extras acțiunile ce urmea
ză a fi organizate la nivelul 
anilor de studiu. Trebuie spus 
că în realizarea sarcinilor ce le 
revin, aceste colective sînt con
duse de către un membru al 
comitetului U.T.M. din școală. 
Biroul organizației de partid din

ILEANA PURCĂREA 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Nicolae Bălcescu — 
București

(Continuare în pag. a IlI-a)



Pe ogoarele patriei
După încheierea primului trimestru

Un bilanț
cu rezultate

diferite
înă atunci, cînd 
vrednicia și price
perea lor se vor 
măsura în hantri 
și producții la 
hectar, despre 
pregătirea viitori

lor mecanizatori vorbesc ca
taloagele.

Cînd organizația 
U.T.M. este prezentă 

in viața școlii
Statistic, situația se prezintă 

astfel : procent de promova- 
bilitate — 84 la sută; peste 60 
la sută — medii între 7 și 10. 
Elevii școlii de pe lingă S.M.T. 
Caracal au pășit în trimestrul 
ăl Il-Iea cu convingerea că 
vor obține rezultate și mai 
bune. Din analiza muncii de
puse, ei au desprins o expe
riență bogată, punînd în evi
dență factorii care determină 
succesul la învățătură, meto
dele bune pe care trebuie să le 
folosească pe mai departe. Cel 
mai important factor îl consti
tuie munca susținută pentru 
însușirea cunoștințelor, intere
sul permanent al fiecărui elev 
pentru studiu. îndrumată de 
organizația de partid, cu spri
jinul tovarășilor profesori, or
ganizația U.TAL a reușit să 
mobilizeze întreaga masă de 
elevi la studiu, să creeze o at
mosferă de muncă intens*. 
Printre obiectivele asupra că
rora organizația U.T.M. și-a 
îndreptat atenția se numără a- 
sigurarea unei frecvențe bune, 
participarea activă la fiecare 
lecție, respectarea disciplinei. 
Adunările generale ale organi
zațiilor U.T.M. pe clase au a- 
nalizat periodic activitatea u- 
temiștilor și a tuturor elevilor, 
dezbătind modul cum ei se a- 
chită de îndatoririle ce le re
vin. Discutînd despre frumu
sețea muncii de mecanizator, 
despre cerințele ei. elevii și-au 
format convingerea că numai 
învățînd zi de zi. fiecare lec
ție, fiecare materie, vor deveni 
stăpîni pe meserie. Aceasta a 
dus la crearea unei opinii no- 
tărîte față de cazurile de în
călcare a disciplinei, de delă- 
sare în studiu, de superficia
litate.

A fost combătută părerea 
greșită a unor elevi că trime
strul I ar fi ,.de acomodare”, 
și la orice încercare de pre
lungire a vacanței s-a inter
venit prompt și eficace. De 
asemenea, în unele adunări, 
ore de dirigenție. ca și cu alte 
prilejuri, s-a discutat despre 
importanta pe care o prezintă 
cunoștințele teoretice pentru 
un viitor mecanizator, precum

este fruntașă pe raion'. Și 
pentru ca nu cumva să ni se 
pară că ar fi vorba de o 
„laudă" gratuită, ne-au fost 
date și explicații.

— Utemiștii din școala noa
stră au strîns cea mai mare 
cantitate de fier vechi și au 
efectuat un mare număr de 
ore de muncă patriotică. De 
asemenea, organizația U.T.M. 
din școala noastră s-a eviden
țiat prin preocuparea pentru 
creșterea rîndurilor sale. Iată 
cum am devenit fruntași.

— Dar învățătura ? — am 
întrebat poi.

IO-

și stăpînirea temeinică a ma
tematicii, mecanicii, desenului 
tehnic și altele. La aceste o- 
biecte notele sînt cu mult mal 
bune față de anii trecuți.

O preocupare susținută a a- 
vut organizația U.T.M. pentru 
deprinderea tuturor elevilor cu 
studiul, pentru ridicarea cali
tății acestuia. Au fost popu
larizate metodele bune de în
vățătură, de folosire a timpu
lui, experiența elevilor frun
tași. Numeroase alte acțiuni 
au venit să răspundă concret 
întrebării „Cum îmi organi
zez studiul individual?" Demnă 
de notat în această privință 
este grija comitetului U.T.M. 
al școlii față de elevii anului 
I. Dacă la început aceștia au 
întîmpinaț unele greutăți în 
însușirea cunoștințelor, dato
rită îndrumării lor atente, an
trenării la consultații și me
ditații, ajutorului dat de cole
gii mai mari, cei 168 de elevi 
ai anului I au reușit la sfîrși- 
tul trimestrului să obțină re
zultate bune, numărîndu-se 
printre fruntașii școlii.

Acum, în trimestrul II, co
mitetele U.T.M. pe clase acor
dă o deosebită atenție elevi
lor cu rezultate mai slabe, a- 
jutîndu-i să înlăture lacunele 
pe care Ie au, să obțină și ei 
note bune. Comitetul U.T.M. 
al școlii desfășoară o muncă 
diferențiată; în anul I accen
tul este pus pe dezvoltarea 
dragostei față de meserie, pe 
însușirea cunoștințelor de 
cultură generală, la anul II 
pe folosirea la maximum a 
orelor de practică, îndeosebi 
a celor de conducere, dat 
fiind că practica trimestrului 
III elevii acestui an o vor e- 
fectua în cadrul brigăzilor de 
tractoare, iar la anul III pe 
pregătirea temeinică în vede
rea examenului de absolvire 
și a intrării în producție.

„Fruntași”
la mediocritate?!
La Școala profesională de 

mecanici agricoli din Filiași 
ni s-a spus de la bun început: 
„Organizația noastră U.T.M.

constatare se impune de la bun început. In nu
mai trei ani, cîți au trecut de la Hotărirea par
tidului privind reorganizarea învățămîntului a- 
gricol, școlile de mecanici agricoli din regiunea 
Oltenia au cunoscut o dezvoltare vertiginoasă, 
devenind centre puternice de pregătire a cadre
lor de mecanizatori necesare agriculturii regi

unii. Pentru asigurarea bazei materiale necesare bunei des
fășurări a procesului de invățămînt, acestor școli li s-au alo
cat an de an fonduri importante, construindu-se zeci de săli 
de clasă, internate, ateliere etc. Din cele 15 școli de mecanici 
agricoli existente în regiune, 8 — și anume cele din Bîrca. 
Fiiiași, Caracal, Cîrcea, Obîrșia-Cîmp, Balș, Segarcea, Șimian 
funcționează in clădiri noi, construite in ultimii doi ani. In 
anul trecut s-au construit 8 internate și 3 cantine moderne. 
Valoarea investițiilor făcute în aceste construcții se ridică la 
peste 14 milioane lei.

Sume importante s-au alocat pentru înzestrarea laboratoa
relor, a atelierelor de practică, care oferă condiții de învă
țătură dintre cele mai bune. Prin grija organelor regionale 
de partid și de stat, toate cele 15 școli au fost încadrate cu 
specialiști, cu profesori și maiștri bine pregătiți.

In aceste școli din regiunea Oltenia aproape 6 OM de elevi 
își însușesc în prezent meseria de mecanizator. Despre munca 
lor vom vorbi în cele

însemnări
și practica 

de mecanici

ce urmează.

privind 
elevilor

agricoli
Oltenia

din școlile 
din

învățătura

regiunea

mecanizatori bine pregătiți*

Viitorii mecanici agricoli 

care se pregătesc la Școala 

oroiesională din Bale, regiu

nea Oltenia, Ișl Însușesc cu 

slrg meseria

Poto t AGERPRBS

întrebarea ni s-a părut fi
rească. cum firesc ni se părea 
ca răspunsul să nu fie decit: 
.Toarte bună ! Dacă «intern 
fruntași*— Nu s-a întimpiat 
astfel, și aceasta din simplu} 
motiv că în privința învăță
turii utemiștii școlii din Fi
liași r.u se pot mindri cu re
zultate prea strălucite. Afir- 
mir.d acest lucru nu ae gin- 
cim mimai la număru. mare 
de corijenți pe care-I au toti 
anii de studiu, ci șj la faptul 
că mediocritatea se mani
festă nestingherit Un singur 
exemplu : la anul II din 115 
elevi promovați doar ÎS au 
reușit să obțină la sfîrșitul 
primului trimestru medii pes
te 7.

Utemiștii din această școală i 
se consideră totuși fruntași 
Firește că greșesc. Dar ce are 
oare de spus comitetul raio
nal U.TAL care, avînd în ve
dere numai participarea la 
acțiunile patriotice și numărul 
de tineri primiți in organizație 
a acordat acestei organizații 
titlul de fruntașă Oare cri
teriul esențial de apreciere a 
activității organizațiilor U.TJ4 
din școli nu-1 constituie in pri
mul rînd rezultatele pe care 
utemiștii și elevii le obțin la 
învățătură ?

mec

2

Cine sini corjenții ?

La sfîrșitul trimestrului I, 
34 de elevi din anii I și II de 
la Școala de mecanici agricoli 
din Corabia n-au obținut me
dii de trecere. Și tot la sfir- 
șitui trimestrului I, într-un 
proces-verbal încheiat cu o- 
cazia unui consiliu pedago
gic la aceeași școală se men
ționa: la 36 de elevi din anii 
I și II li s-a scăzut nota la 
purtare, aceasta variind între 
6 și 9, în funcție de abaterile 
săvîrșite. O situație care in
vită la analiză. Cine sînt elevii 
care au primit note scăzute 
la purtare ? Ce au făcut ei ? 
Este vorba, în primul rînd, de 
abateri de la disciplina școla
ră, 
notă 
alții 
sau 
dovadă 
timpul orelor de curs și medi
tații, de chiul, fugind în repe
tate rînduri nu numai de la 
ore. ci și din internat Mai 
mult Unii dintre ei au avut 
atitudini cu totul necolegiale, 
stîmind scandaluri și bătîn- 
du-și colegii Iată cîteva e- 
xemple concrete. Lui Rece 
Gheorghe i s-a scăzut nota la 
purtare datorită unor grave a- 
bateri de la disciplina școlară 
și chiulului sistematic de la 
ore. în dreptul numelor ele
vilor Șaptelei Iosif, Crețu 
Gheorghe și Popescu Constan
tin, sancționați cu mustrare, 
era alăturată aceeași expli
cație : „abateri repetate de 
la disciplina școlară". Aceiași 
elevi, sancționați pentru in
disciplină, figurau și pe lista 
corijenților. Și nu întîmplător. 
Cauza principală a rezultate
lor proaste obținute la învă
țătură o constituie tocmai 
faptul că majoritatea timpu
lui rezervat studiului acești e- 
levi și-au irosit-o în zadar, 
fără a depune cel mai mic e- 
fort pentru a-și însuși cuno
ștințele predate, avînd preo
cupări străine de școală. Oare 
organizația U.T.M.. comitete
le U.T.M. pe clase nu au de 
spus nimic în această privin
ță? Nu și lor le revenea sarci
na importantă de a acționa pe 
linia întăririi disciplinei șco
lare — la ore, ca și la medita
ții, în școală, ca și în afara 
școlii — a mobilizării elevilor 
la folosirea 
timpului, 
a cît mai
Credem 
membrii 
pe școală — care n-au acțio
nat la timp, cu promptitudine, 
pentru remedierea acestor 
deficiențe — să intervină ne- 
întîrziat cu măsuri eficiente, 
pentru înlăturarea definitivă 
a acestei situații de indiscipli
nă. care a devenit îngrijoră
toare.

Toți cei 36 de elevi cu 
mică la purtare, ca și 

sancționați cu mustrare 
mustrare scrisă, au dat 

de indisciplină în

judicioasă a 
pentru acumularea 

multe cunoștințe ? 
că e momentul ca 
comitetului U.T.M.

RĂSPUNDERI
COMUNE

Ce oferim
în timpul

elevilor Două

I itre școlile de me
canici agricoli și 
SALT- pe lingă 
-are. de altfel, și 
funcționează, exi
stă o strinsă cola
borare. Și este fi

sc să fie așa. Doar școlile 
xt pepinierele în care cresc 
se formează cadrele de mîi- 

1 ale agriculturii, mec 
rii care vor munci In cadrul
ester SAIT Din dorința de 
avea cadre cît mai bine pro
fite — capabilea* fac* fată

:za-

agricole — SALT, 
or un sprijin co»

producție 
acordă scoli 
respunzător 
țiaL Demnă 
colaborarea 
mecanici agricoli din Caracal 
și SALT. Conducerea SALT, a 
asigurat școlii, mai întîi, o 
bază materială corespunzătoa
re desfășurării în bune condi
ții a procesului de învăță- 
mînt Elevii de aici învață în- 
tr-o școală nouă, cu săli spa
țioase și laboratoare dotate cu 
utilaj modern. Ei locuiesc în
tr-un internat nou. conforta-

bil și servesc masa la o can
tină nouă. Ajutorul S.M.T. 
este, însă, mult mai însemnat, 
contribuind la buna reușită a 
pregătirii profesionale a elevi
lor. Elevii fac orele de instruire 
practică în atelierul S.M.T. 
Practica în producție elevii 
și-o desfășoară, de asemenea, 
în brigăzile de tractoare ale 
S.M.T., alături de mecaniza
tori pricepuți, sub directa lor 
îndrumare. Intre profesorii 
responsabili cu practica și șe
fii de brigăzi există o strinsă 
legătură. In ședințele decadale 
care au loc la S.M.T. între 
conducere și șefii de brigăzi 
și pontatori o parte din tema 
discuțiilor o constituie, pe lin
gă analiza muncii brigăzilor, 
practica elevilor. Cu acest pri
lej se dau indicații precise șe
filor de brigăzi, privind felul 
în care să îndrume pe elevii 
practicanți.

O colaborare eficientă exi

stă și intre organizațiile 
U.TAL din școală și SALT. 
Cele două comitete inițiază ac
țiuni comune menite să întă
rească legătura dintre elevi 
și mecanizatori. La adunările 
generale ale elevilor iau parte, 
ca invitați, și tineri mecaniza
tori fruntași, care participă la 
discuții, Iși spun părerea in le
gătură cu problemele pe care 
le dezbat elevii, ii ajută. La 
rindul lor, elevii 
utemiștilor din 
timpul practicii 
aceștia participă 
grupelor U.TAL

La SALT. Ob 
despre munca e 
ce pe lingă această unitate, 
desfășurată In timpul practicii 
la brigăzi, utemiștii au avut 
numai cuvinte frumoase. „Ca
litatea sporită a lucrărilor 
executate de elevi dovedește 
temeinica lor pregătire. Noi îi 
prețuim ca pe adevărați tova
răși de muncă' — spunea în 
adunarea generală de aiegeri 
Cornel Stoian, șeful brigăzii 
nr. 11, membru în comitetul 
U.T.M. al SALT. Aprecieri a- 
semănătoare au fost făcute Ia 
adresa a numeroși elevi.

Am întîlnit, însă, în raidul 
nostru și situații în care cola
borarea între școală și S.M.T. 
este greșit înțeleasă. Așa, de 
pildă, la Corabia și Filiași ele
vii au fost folosiți de S.M.T. 
timp destul de îndelungat la 
diferite munci care n-au nici o 
legătură cu instruirea lor prac
tică. La Filiași, elevii au fost 
scoși chiar de la ore — și nu 
de la puține — pentru aseme
nea activități. între conduceri
le școlilor amintite și ale 
S. M. T. există neînțelegeri care 
duc 
lui 
biri 
stabilirii 
conducerii școlii și
SALT. Intr-o asemenea ambi
anță nici organizațiile U.T.M. 
nu pot colabora cu adevărat. 
Deși sediile lor nu sînt des
părțite nici măcar de un gard 
(la Filiași, de pildă) distanța 
dintre ele rămîne, totuși, foar
te mare.

Să fie aceasta o situație ne
rezolvabilă — cum s-a în
cercat a ni se spune ? Noi cre
dem că nu ! Si exemplul co
laborării dintre Școala de me
canici agricoli din Caracal și 
S.M.T., dintre organizațiile 
U.T.M. respective, este o do
vadă grăitoare.

la 
de 
de

frînarea procesu- 
învățămînt, deose- 
păreri în privința 

atribuțiilor ce revin 
celei a

tubul spațios, cu 
televizor, radio și 
picup, cu masă de 
tenis, cu peste 30 
de șahuri și cu 
pian de la Centrul 
școlar agricol din

Craiova, cluburile de la școa
la din Caracal sau cel de la 
Balș, care se amenajează în 
prezent, oferă condiții optime 
pentru bogate activități cultu- 
ral-artistice și sportive.

La centrul școlar agricol din 
Craiova, clubul constituie o a- 
tracț'.e deosebită pentru elevi. 
Iu orele de repausț elevii rin 
aici pentru a se ințilai cu 
muncitori virstnici, pentru a 
asculta muncă sau a lua per- 
te la o vizionare la te
levizor, cit fi pentru a a- 
sista la repetițiile brigăzii ar
tistice de agitație, pentru o 
întrecere de șah (se joacă une
ori la 30 de mese), cit și pentru 
a răsfoi o revistă, un ziar. Cu 
sprijinul tovarășilor profesori, 
comitetul U.TJL al școlii or
ganizează la cel puțin 3—l zile 
cile o manifestare educativă 
ca de pildă, concursuri, expu
neri, prezentări de cărți sau

chiar simple lecturi 
șurile unor poeți 
Programul activităților cultu- 
ral-artistice și sportive la 
Școala de 
din Caracal este la fel de 
gat și variat.

Sînt însă și școli in care 
ganizațiile V.TM. fie că 
glijează o asemenea sarcină, 
fie că și-o îndeplinesc în mod 
formal. Așa stau lucrurile, de 
pildă, la Școala de mecanici 
agricoli din Corabia. Cîteva 
obiective generale sînt copiate 
cu „indigo" in planul de 
muncă de la un trimestru 
la altul. însuși planul comun 
al comitetului U.T.M. și al di
recțiunii școlii vorbește despre 
sărăcia activității cultural-e
ducative din această școală. 
Există un club. Numai că ele
vii se simt prea puțin atrași 
aici. In primul rînd fiindcă în 
afara a două jocuri de șah, 
incomplete, și a unei mese de

din ver- 
renumiți.

și sportive 
mecanici agricoli 

bo-

or-
ne-

tenls, care nu poate fi folosită 
din lipsa mingilor aici nu mai 
există nimic, nu se organizea
ză nimic. Și mai există un 
motiv : conducerea școlii a ho- 
tărît ca fiecare clasă să bene
ficieze de club numai intr-o 
anumită zi pe săptămână. Așa 
că, chiar dacă ai o după-a- 
miază sau cîteva ore libere nu 
poți merge la club. Trebuie să 
aștepți să-ți vină rîndul. Este 
o „inovație" cel puțin curioa
să. Numărul elevilor care se 
dedică in ceasurile de răgaz 
lecturii este destul de redus. 
Am intilnit clase în care din 
40 de elevi abia doi citiseră 
cite o carte in «cest an școlar. 
Și nu trebuie să mire acest 
lucru. O asemenea sarcină im
portantă — trezirea interesu
lui elevilor pentru lectură, cul
tivarea pasiunii pentru carte 
— este rezolvată doar prin în
scrierea în plan a unui obiec
tiv ca acesta „se va lupta pen
tru mai mulți cititori la bi
bliotecă". Cum, cînd, prin ce 
metode ? — comitetul U.T.M. 
n-a izbutit să se decidă nici 
pe trimestrul al doilea.

Numărul ridicat de abateri 
de la disciplină, comportarea 
necorespunzătoare a unora din 
elevii acestei școli, își găsesc, 
precum se vede, o explicație. 
Fiindcă ce altceva decît lipsa 
unor activități culturale-edu- 
cative și sportive bogate, atră
gătoare, îi determină să-și 
caute „distracții" în afara 
școlii ?!

Direcțiunea școlii, organiza
ția U.T.M. trebuie să înțeleagă 
acest lucru. Eforturile îndrep
tate spre îmbunătățirea disci
plinei pe care le depun atît 
tovarășii profesori cît și comi
tetul U.T.M. din această școa
lă nu se vor bucura de succes 
deplin de cît atunci cînd, pe 
lingă alte măsuri, se va trece 
și la organizarea unei activi
tăți cultural-educative bogate 
la care să fie antrenați toți 
elevii școlii.

Comitetul 
Corabia are 
un sprijin 
organizației
tă școală. Și ceea ce este im
portant, acest ajutor nu tre
buie să se limiteze la simpla 
constatare că „există planuri". 
Acest ajutor trebuie concreti
zat prin ajutorarea concretă a 
comitetelor U.T.M. să organi
zeze activitatea colectivelor de 
elevi la nivelul anilor, să stu
dieze situația fiecărei clase și 
avînd ajutorul cadrelor didac
tice, să ajute practic la orga
nizarea neintîrziată a activită
ții cultural-educative.

raional U.T.M. 
datoria să acorde 
mai substanțial 

U.T.M. din aceas-

Ajutor concret, diferențiat!
Principala concluzie ce se desprinde din raidul întreprins 

în cele 15 școli de mecanici agricoli din regiunea Oltenia este 
că, sub conducerea organizațiilor de partid și datorită spriji
nului acordat de comitetul regional, de comitetele raionale 
și orășenești U.T.M., multe organizații U.T.M. din aceste 
școli desfășoară, în general, o activitate bogată, rodnică, 
adueîndu-și, alături de școală, o contribuție sporită la pregă
tirea temeinică a viitorilor mecanizatori.

Rezultatele nesatisfăcătoare obținute de unele colective 
de elevi denotă, însă, că in activitatea politico-educativă, în 
stilul de muncă al unor organizații U.TM. se fac simțite 
încă neajunsuri pentru înlăturarea cărora trebuie acționat 
cu maximum de eficiență.

La indicația comitetului regional de partid, în colaborare 
cu secția de învățămînt și consiliul agricol regional, comitetul 
regional U.T.M. a inițiat în luna decembrie 1964, organizarea 
unor brigăzi de îndrumare și control în școlile agricole. Unul 
din obiectivele importante analizate de aceste colective l-a 
constituit activitatea organizațiilor U.T.M. din școlile de me
canici agricoli. S-a analizat cu acest prilej contribuția orga
nizațiilor U.T.M. la mobilizarea elevilor la tnv&țătură, pen
tru a Încheia trimestrul I cu rezultate bune. Au fost desco

perite cauzele care generează rezultatele slabe la învățătură, 
indisciplină, stabilindu-se măsuri diferențiate, eficiente, 
pentru activitatea organizațiilor U.T.M.
II-lea.

Credem insă, că lucrurile nu trebuie să 
acest stadiu al cercetărilor, al cunoașterii 
școli, Ia stabilirea de măsuri. Se impune un ajutor concret 
dat fiecărei din cele 15 școli de mecanici agricoli din regiu
ne. Atît la nivelul comitetului regional cît și la nivelul co
mitetelor raionale U.T.M, trebuie repartizați activiștii cu 
cea mai bună pregătire care, intr-o perioadă mai îndelun
gată, să se ocupe de o școală, de îndrumarea organizației 
U.T.M. de aici, în toate domeniile activității: în organizarea 
adunărilor generale U.T.M. în buna desfășurare a învăță
mîntului politic U.T.M., în stabilirea măsurilor diferențiate, 
la fiecare clasă, pentru ridicarea nivelului la învățătură, în
tărirea disciplinei, în activizarea colectivelor de elevi la ni
velul anilor, stabilind, totodată, o colaborare permanentă 
între organizațiile U.T.M. din școli și organizațiile U.T.M. 
din S.M.T.

în trimestrul al

se oprească la 
situației fiecărei

Pagină realizată de N ARSENIE
I. ANDREIȚĂ

la brigadă
Să răsfoim însemnările elevu

lui Constantin Pătrașcu, secretar 
al organizației U.T.M. din anul 
III A, Centrul școlar agricol 
Craiova :

„16.IX. Ca deobicei S.M.T.-ul 
ne-a întîmpinat sărbătorește. 
Tovarășul director Ion Barbu, 
maistrul Cotoc Aurică, împre
ună cu ceilalți mecanici din ate
lier ne-au urat „bun sosit" și a- 
poi ne-au invitat să vizităm sta
țiunea. Parcă era nevoie de invi
tație ?/ Fiecare din cei 71 de 
elevi repartizați la S.M.T. Plop- 
șoru abia așteptam să cunoaștem 
noutățile apărute în răstimpul 
scurs de la practica pe care o 
făcusem cînd eram in anul II. 
A doua zi urma să plecăm la bri
găzi și, pentru prima dată să ne 
încercăm puterile lucrînd singuri. 
Sîntem doar în anul III.

18 IX. Dimineața la ora 5 am 
fost la brigadă. De cu seară, sta
bilisem programul de muncă 
pînă în cele mai mici amănunte. 
S-a hotărît ca noi, elevii, să lu
crăm în schimbul 1, iar tractoriș
tii brigăzii în schimbul II. Am

fost repartizat pe aceeași mașină 
cu tractoristul Opran Marcel. Cu 
el lucrasem și mai înainte. Am 
făcut împreună o verificare aten
tă a motorului, l-am alimentat și 
am plecat la cîmp Tovarășul 
meu, tractoristul Opran, m-a în
soțit. Mi-era ciudă: „Adică n-are 
încredere ?“ Mă înșelasem însă, 
fiindcă deși a stat tot timpul în 
cîmp cu mine, nu mi-a dat decît 
cîteva îndrumări, să merg drept, 
să fiu atent la întoarceri și altele. 
In rest, m-a lăsat să lucrez sin
gur. Seara cînd i-am dat tracto
rul în primire cred că eram frînt 
de oboseală. Dar eram mulțumit. 
Realizasem primii hantri din via
ța mea.

*
25 IX. Venisem mai devreme 

și mă grăbeam să alimentez pen
tru a fi primul la cîmp. Turnam 
cu găleata, dar cu coada ochiu
lui urmăream să văd cînd vin 
ceilalți și nici n-am băgat de 
seamă cum motorina, în loc să 
curgă în rezervor, se varsă pe de 
margini.

— Ce faci I De ce nu ești 
atent ? Așa se lucrează ?/

Era tovarășul meu. Pălisem 
de rușine. începuse să-mi explice 
despre preocuparea brigăzii pen
tru economisirea carburanților, 
despre grija pentru reducerea 
prețului de cost, despre ce în
seamnă o neglijență ca cea pe 
care o săvîrșisem eu. In gînd 
mi-a venit de-odată o întîmplare 
din practica trecută. Lucram la 
prașila I a porumbului cu un 
cultivator CPF M-4. Opran Mar
cel, fiindcă lut îi fusesem dat în 
grijă și atunci, fusese chemat 
pentru cîteva ore la S.M.T. In- 
crezîndu-se în mine, mi-a permis 
să lucrez cît timp va lipsi. Mi-a 
explicat încă o dată tot ce 
trebuie să fac. Dar abia a ple
cat și eu am și dat dovadă de 
„inițiativă". De ce să merg „cu 
a 3-a“ P Asta-i viteză P De ce să 
n-am curaj P Nu m-am gîndit 
mult. Am intrat cu îndrăzneală 
într-a „cincea". Eram in al nouă
lea cer Mă și închipuiam pri
mind laude. Numai că nu s-a în- 
tîmplat așa. Cînd s-a întors „das
călul" meu, și încă împreună cu 
inginerul gospodăriei, nu mai eu

știu ce-am pățit. Deși mărisem 
zona de protecție din cauza vite
zei, tăiasem multe plante. Și-a- 
poi, restrîngînd zona de lucru, 
nu făcusem decît să îngreunez 
munca oamenilor din brigada a 
2-a de cîmp a cooperativei. Am 
promis că n-o să se mai întîmple. 
Și într-adevăr, cît a mai durat 
practica nu s-a mai întîmplat.

Și iată, acum... îmi venea s-o 
iau la fugă. \

— Să fii atent altădată I
De atunci aproape in fiecare 

zi am făcut eu alimentarea, dar 
niciodată n-am mai turnat pe de 
lături.

★
12 X. Trecuse aproape o lună 

de practică. Și eu și ceilalți doi 
colegi ai mei ne mîndream că 
avem deja experiență îndelun
gată, ba începusem, se vede, să 
ne luăm chiar „nasul la purtare". 
Așa se face că dădusem caietele 
de practică la o parte, cîteva 
zile uitînd să le mai completăm. 
Șeful brigăzii, n-a vrut să uite. 
Ca de obicei, la sfîrșitul săptă- 
mînii ni le-a cerut să le verifice. 
N-am avut ce face. I-am arătat 
paginile goale. N-a zis nimic a- 
tunci. Numai că a doua zi a luat 
o hotărîre care ne-a surprins :

— Elevii nu urcă pe tractoare. 
De învățat nu mai au ce învăța, 
și-apoi trebuie să le mai rămînă 
timp și pentru alte treburi...

Am înțeles aluzia la caietele 
de practică necompletate, mai 
precis la fumurile noastre de 
„atotștiutori"..

Sancțiunea nu s-a mai repetat. 
In fiecare seară, după terminarea 
lucrului, o jumătate de oră o con
sacram caietului de practică.

*
20 X. Practica o facem chiar în 

comuna noastră. Tinerii, utemiștii 
care lucrează în cooperativa a- 
gricolă, nu ne sînt așadar numai 
simple cunoștințe. Ne sînt prie
teni. Tot timpul liber ni-l petre
cem, ca și tractoriștii brigăzii, îm
preună cu ei, la cămin, la film, 
la bibliotecă, la fotbal. Un tînăr 
de vîrsta noastră, membru în co
mitetul U.T.M. al cooperativei, 
ne-a adresat astăzi o invitație 
„Vă invităm la adunarea genera
lă a Organizației U.T.M din coo
perativa agricolă...". A fost deo
sebit de interesant și instructiv 
pentru noi.

*
2 XI. Mai mult decît ortcînd, 

astăzi am trăit sentimentul unei 
satisfacții deosebite pentru faptul 
că mi-am ales meseria de meca
nizator. Campania însămînțărilor 
de toamnă s-a încheiat înainte de 
termen. Conducerea cooperativei 
a ținut să sărbătorească acest e- 
veniment oferind o masă în cin
stea brigăzii de mecanizatori care 
au realizat pe cele 520 de hectare 
destinate recoltei de grîu din a- 
cest an lucrări de cea mai bună 
calitate și în timpul optim. A- 
precierile elogioase la adresa ce
lor opt oameni din brigada de 
tractoare ne-au făcut să înțelegem 
că recoltele bogate, producțiile 
sporite la hectar se datoresc în 
bună parte priceperii și conștiin
ciozității mecanizatorilor. Laudele 
pe care inginerul cooperativei, 
tovarășul Ion Stanciu, și șeful 
brigăzii ni le-au adresat nouă, ce
lor trei elevi, le-am luat drept 
un îndemn de a învăța bine, de 
a ne însuși temeinic meseria.

*
14 XI Plecarea. De mîine vom 

începe cursurile ultimului trimes
tru de școală, după care..

— Vă așteptăm peste trei luni, 
ne-a spus șeful brigăzii. Vă aș
teptăm cu tractoare noi Strădu- 
iți-vă să le puteți stăpîni cu pri
cepere, să le meritați...

Chiar din prima zi a reîntoar
cerii la școală am început să 
string dovezi — note de 9 și 10 
— pentru a-i arăta șefului de 
brigadă că merit să-mi încredin
țeze unul din cele mai bune 
tractoare.



Obiectivele 
aflate in construcție

(Urmare din pap. I)
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comitetul U.T.M. a organizat la casa alegăto
rului nr. 1 o convorbire despre drepturile de 
a alege și a fi ales. La casa alegătorului nr- 3 
din Tg. Mureș s-a ținut zilele trecute confe- 

1 al Republicii

rea> 
moatata

■ • La casele alegătorului
I
I
I
I
Icare a lost ascultată cu mult interes. Pentru 

tinerii de la școala profesională forestieră, 
care la 7 martie vor vota pentru prima oară, 

i 3.........................

(rința „Prestigiul internațional
Populare Romine".

I
I
I
I
I
I
I
| gajament

I Convorbire

TG. MUREȘ (de la corespondentul nostru). 
— In cele 24 de case ale alegătorului din ora
șul Tg. Mureș au loc zilele acestea numeroase 
conferințe, convorbiri consacrate alegerilor 
de la 7 martie. La casa alegătorului nr. 1 se 
întrunesc în fiecare seară cetățenii circum
scripțiilor apropiate. Ei citesc ziare, reviste, 
vizionează programele transmise de televizi
une. Zilele trecute, tovarășa profesoară Maria 
Mereuță a ținut aici conferința „Democratis
mul profund al orînduirii noastre de stat" 
care a fost ascultată cu mult Interes. Pentru

• Acțiuni de muncă patriotică
GALAȚI (de la corespondentul nortru). — 

Tinerii Uzinei mecanice din Galați, cr.t-~-:t: 
organizațiile U.T.M., desfășoară in arerfe zde 
premergătoare alegerilor F.D.P. de la ~ 
numeroase acțiuni patriotice, la care pcrtic cl 
tinerii care au împlinit 18 ani fi care erud ac'c::, 
vor vota pentru prima dată.

O importantă activitate în acest sent este rtri-.- 
gerea și predarea către oțelăriile patnei a (zeru
lui vechi. La comitetul U.T.M. al uz:-.e:, t - 
șui Mihai Voncilă, secretarul comitetului UT 
ne spunea:

— Ne-am angajat să colectăm în acest <r» o 
cantitate de 500 tone metale vechi. Dar issustai «a 

iceastă lună am strîns fi am predat peste 1 
:one.

In cinstea alegerilor de la 7 martie, tom rt-'r- 
ge și trimite oțelăriilor patriei aproape ■ - 
din cantitatea de 500 tone pe care o acem :;

in acest an.

• Cu sprijinul deputațîlor
DEVA (da la corespondentul nostru) — In între

cerea patriotică pentru înfrumusețarea și gospodă
rirea comunelor pe anul 1964 localitatea Toplița din 
raza orașului regional Hunedoara a ocupat locul I. 
Zilele trecute acestei localități i-« fost inminată di
ploma de comună fruntașă a sfatului popular regio
nal Hunedoara iar un număr de 40 de cetățeni, din 
care majoritatea tineri, au primit insigna de fructa» 
în munca patriotică. Locuitorii acestei comune, mo
bilizați de deputății sfatului popular, printre care 
Bistrian Nicolae, Tămăsescu lancu. Moga fojieă. 
Costescu Pavel, propuși recent din nou candidat: 
In alegerile de deputați pentru sfatul popular co
munal — au participat la numeroase acțiuni de În
frumusețare și gospodărire a comunei lor. Organi
zația U.T.M. din sat a moiiLzat. de asemenea ia 
tot cursul anului trecut un nare numlr de tineri 
la aceste acțiuni. Volumul tocirilor efectuate urm 
muncă patriotică In comuna Topiiu se ridică 11 o 
valoare de aproape 400 000 le-

• într-un sat din Birlad .

Mg! L;i
. • ;F4l

prinderii este sub 28 de ani, 
neretul reprezentînd aproximativ 
trei sferturi din colectivul nostru. 
Cu sprijinul și contribuția Sub
stanțială a acestor tineri, mobili
zați de organizația U.T.M., am 
reușit noi să ne îndeplinim sar
cinile de plan. Numele multora 
dintre ei au devenit cunoscute ; 
tinerii sînt în numeroase ocazii 
citați ca exemple demne de urmat. 
Echipa lui Enache Constantin, 
de pildă, a muncit cu o deosebi
tă Însuflețire ți simt de răspun
dere ta punerea în funcțiune a 
instalației de piroliză, cea con
dusă de Petre Pogriban a dat 
dovadă de o crgazdzare perfectă, 

ini. npt care a dus la 
\xri_-jcr ta termen și 
its. Entirrarmai prt>- 

nletat cu to- 
mr* a ami
de pe S*"»- 

xncte de

folosite într-o mai 
sură de organizația 
munca sa de educare a tineretu
lui. Aș sugera ca în această di
recție, organizația U.T.M. să a- 
corde atenție modului tn care sa 
califică și se specializează tine
rii. Acum, în întreprindere func
ționează cursuri de calificare «i 
de ridicare a calificări, dar pe 
unele șantiere se inregistreazi 
încă o frecvență slabă a tinerilor 
la aceste cursuri. Cum au rew.t 
birourile organizațiilor U.T M. de 
pe șantierul nr. 2 și de la sec
țiile auxiliare să mcMtzcze tine 
rii la formele de ridicare a cah- 
Lcârri și la cursul de caliBcaee ? 
Răspunsurile ar putea fi foarte 
bine fo-hotite. după părerea mea. 
In primei rind de orgatozațta 
U.TAi. de pe șantierul ar. 4. 
unde deseori tinerii presents la 
cursuri pot fi mrffiărati pe de- 
tete. Desrczr că moaca de te* 

ne a r ni <*jaȘtinr profeșân- 
ta noi pe șantier ne re

sapa U.TM. ne poate 
i concret și ta e* pri-

Renara CmsMî perfimate

Generai ai
te tetai Rztâ

șaite *•

ta

| | ntr-una din cele mai 
mari săli ale orașu
lui Vulcan s-au a- 

Idunat sute de oa- 
. meni ai muncii de 
I la exploatarea mi- 

Ineră, de la Uzina 
electrică, de pe șantierele de 
construcții, din instituțiile orașu- 

Ilui pentru desemnarea candida
tului F.D.P. pentru circumscrip
ția regională nr. 73 Vulcan. To- 

Ivarășul Blaj Traian, membru 
al consiliului regional F.DJ’., a 
propus-o drept candidată pe tcrc. 

ILetițiâ Măceanu, secretară a Co
mitetului regional Hunedoara al 
U.T.M. Cei de față au susținut cu 

■ multă căldură propunerea făcută.
Subliniindu-i calitățile vorbito

rii au arătat că o cunosc bine pe 
I tovarășa Măceanu din activitatea 

dusă în rîndurile orxanrzafiv-r 
U.T.M. din Valea Jiulăi de mo- 

Ibilizare a tineretului pentru înde
plinirea exemplară a tarc-nd.fr de 
producție.

IApoi minerii au început să v~-- 
bească cu mindrie despre vusts 
nouă de pe aceste meieogm. det- 

Ipre grandioasele înfăptuiri obții» 
te aici, ca și în întreaga țară, reb 
conducerea înțeleaptă a partids- 

Ilui nostru.
Ascultîndu-i mj-r-n 'eua Until 

despte un reporter din Valea Jm- 
Iluî, înserat In urmi cu 40 ie erv, 

într-unul din ziarele t-~tpvla re 
care îl citisem nu de rea* ta- 

Itr-o colecție îngttbenită a mm- 
lui regional din Deva. Este corb* 
despre reportând Jn Valea l-.-d.-.

Idin ziarul „Sclia d-ertirg* «-. ‘2 
din 14 august 1924. e.z-e m ocu
pa îndeosebi do situație reanf ta 

Icare zăceau copiii minerilor. P-cn 
fața ochilor mi re partadaa două 
imagini ale Vâa Judsd: cee de 
acum 40 de ană, ca» mi era eu 
nimic deosebită de ectun 20 de 
ani, oglindită In reporierid smin
tit și cea de azi. de ta ocbn tu-

I 
I

Primirea in aodlențâ 
de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, 

Constantin Turn, 
a ambasadorului Austriei

Miercuri. 27 ianuarie. Con
stantin Tuzu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P.Romîne, a primit în au
diență de rămas bun pe Paul 
Wetzler, ambasadorul extra
ordinar $1 plenipotențiar al 
Austriei la București, în legă
tură cu plecarea sa definiti
vă de la post. (Agerpres)

Primirea de către 
Gbeorghe Gaston Maria, 

vicepreședinte 
al Consiliului 

de Miniștri, a ambasado
rului Marii Britanii

Miercuri 27 ianuarie, Gheor- 
ghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine, a pri
mit în audiență pe James 
Dalton Murray, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Marii Britanii, la cererea 
acestuia. (Agerpres)
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(taăad BdL fabrici >, o ond ra^-I 
tarsid a as ** B

Mmersl Pasca Ioo : — JXrp»-1 
ne—i azi de 8 dubari r adiere, îl 
ctabwi de cooțreraticelor aw^e " 
fugărești, un dub al Termocentro-1 
lei ParoșenL 11 cămine culturale I 
etc. în a căror formații artisticeB 
și culturale, activează peste 20001 
de tineri și cîrstnici“. "

Reportajul din ziarul amintit te B 
încheie astfel: „Să mergem cu | 
sufletul pe Valea Jiului, și tă I 
muncim pentru deșteptarea cea 
măre a muncitorilor din țara noa-1 
ttrg*. Cînd „partidul național I 
romin', al cărui organ era ziarul" 
„Solia Dreptății", a ajuns la pu- ■ 
fere t-a dus într-adetdr pe Valea | 
Jiului. Dar nu cu sufletul, ci cu a 
puștile jandarmilor înăbușind în I 
linge greva minerilor din 1929.

PWtat *
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fon ~e®em-„ de aaer-grea. t»- 
pewestenî: a: CC-S. U.TJC, 
UA-SJU M-r._jtemri-c: învăță- 
mîntuJtiL Minirtemlri Sănătă
ții și Prevede. Her Sociale și 
ai altor orgar..zafci cbnești și 
de stat

Plenara a analizat activita
tea sportivă de performanță 
pe anul 1964. pregătirea șl 
participarea sportivilor romlni 
la Jocurile Olimpice de la To
kio. Plenara a adoptat un plan 
de măsuri privind îmbunătă
țirea activității sportive de 
performanță-

A fost discutată și aprobată 
execuția bugetară a mișcării 
sportive pe anul 1964 și pla
nul de venituri și cheltuieli pe 
anul 1965.

l la a?rf de iaceai că

rotonu 
căit:

— ri rtp.-eWttew patra 
pari de ■otoare electric* 
curent alternativ de IM—I

unitare asoderae ;
— să pună ta fabricație 2* 

tipuri de transformatoare dia 
seria de ta l«b—1 M» KVA ri 
să asimileze prototipurile din 
seria de transformatoare mari 
de la 6 3—SO MA A la 110 kV :

— să pună In fabricație 5 
tipuri de transformatoare de 
400 sf 1 000 KVA, precum și 5 
tipuri de transformatoare cu 
puteri între 6,3 șl 20 MVA des
tinate exportului.

Să producă peste planul fizic *.

— 2 generatoare electrice 
pentru locomotiva Diesel-elec- 
trică ;

ființam de 
lizare.

CINEMATOGRAFE
(Agerpres)I

Combinatul chimico-metalurgic din Bala Mare. în hala de electroliză a cuprului se scoate o 
nouă șarjă

Foto: 8. SANDU

CAN-CAN 
panoramic: 
12,30; r ____ ____________
TIND ÎN PLOAIE: București (orele 
9; 11,15; 13,45; 1615; 1845; 21). 
Excelsior (orele 10: 1230; 15,30; 
18; 2030), Grivița (orele 9; 11; 14; 
1630; 19; 2030), Flamura (orele 
8,30; 11; 1330; 16. 18.30, 21). TI- 
TANIC-VALS: Republica (orele 
9.30; 11,45; 14 1630; 1845, 21)
O POVESTE NETNVENTATA: Lu
ceafărul (orele 930; 11.45; 14,
16,15; 18,30; 20.45). Rahova (orele 
16; 18.15; 20.»). VIATĂ UȘOARĂ: 
Capitol (orele 10; 12; 1630; 18 45, 
21), Feroviar (orele 930: 1130; 
13.45; 16; 18.15; 20.30). Melodia 
(orele 10, 12, 14; 16, 18, 20). AH. 
EV A I Festiva! (orele 10; 12, 14.15; 
1630; 18.45; 21). Bucegt (orele 9-, 
11,15; 13»; 16: 18 »; 21). Aurora 
(orele 9.», 11 45. 14; 16.15-, 18 45; 
21). EROI CURAJOȘI CA TIGRII: 
Victoria (orele 10; 12; t6.15; 18 30, 
20,45). ȘEFUL: Lumina (orele 930, 
11.45, 14, 16,15, 1830, 20.45) SO
ITE PENTRU UN AUSTRALIAN - 
cinemascop: Central (orele 9 45, 
12; 14.15, 1630, ia.45, 21). Munca 
(orele 14, 16; 18.15, 2030). Modern 
(orele 10; 12; 14; 1630: 20.»).
TINERII: Carpati (orele 10; 12-, 
14, 16). OMUL DIN FOTOGRAFIE: 
Union (orele 15, 17: 19: 21). PRO
GRAM PENTRU COPII — dimi
neața (ora 10) la Doina. REBELUL 
MAGNIFIC: după-amiază (orele 
11,»; 13,45; 16; 18,15; 20.»). LA 
PATRU PA$1 DE INFINIT: Giulești 
(orele 9, 11,15; 13,»; 15,45; 18;

— film pentru ecran 
Patria (orele 

15.30; 18.30; 2130).
9,30; 
C1N-

20.15), Tomis (orele 10; 12; 14; 
16,»; 18.», 20,»). UN NOU
GHILGAMEȘ: înfrățirea Intre po
poare (orele 13,15; 15,»-, 17,45; 
20), Volga (orele 10; 12,15; 16; 
18,15; 20.»). TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE: Cultural (orele 15-, 
17; 19, 21). ÎNTÎLNIRE CU SPIO
NUL: Dacia (orele 9,45; 12; 14,15, 
16.», 18,45-, 21), Cotroceni (orele 
14; 16,15; 18,»; 20,45). JUDECĂ
TORUL DE MINORI: Buzești (orele 
14.15; 16»; 18,45; 21). SEDUSA 
SI ABANDONATĂ: Crlngaș; (ore
le 15.30: 18 , 20,30) DOI IN STE
PĂ: Unirea (orele 16; 18,15: 20,30) 
CU MIINILE PE ORAȘ: Flacăra 
(orele 14, 16,15; 18,30; 20,45)
DRAGOSTE LA ZERO GRADE: 
Vitan (orele 15; 17; 19, 21). CALA- 
BUCH: Miorița (orele 10; 12,15 
15,45; 18,45; 20.»). SĂLBĂTICII 
DE PE RIUL MORTII — cinema-

scop: Popular (orele 15: 17, 19, 
21). GHEPARDUL — ac-—
— ambele serii: Moșilor (ore’.a 
15,30; 19,»). DIAVOLUL DEȘER
TULUI: Arta (orede 1430, 1630; 
18,30 : 20,»), Cosmos (orele 15: 17; 
19; 21), Ferentari (orele 14, 16.15; 
18.»; 20,45). COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE: Colentina tu
rele 15.», 18; 20.»). ROȘU St 
NEGRU — (ambeie serii): Floreas- 
ca (orele 10.30, 16, 19.»). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascoo
— ambele seni: Progresul (orele 
15,30; 19,»). DRUM PERICULOS: 
Lira (orele 15,30; 18; 2030) 
TE ANI DE CĂSNICIE - 
mascop: Drumul Sării (orele 
17,45; 20) GHINIONISTUL:
(orele 11: 16; 18, 20). LUMINĂ DE 
IULIE: Timpuri Noi (orele 10-15— 
tn continuare — 17, 19: 21).

SAP- 
cme- 
15»; 
Pacea

snibsmî
COLECTIVELE DE ELEVI-LA LUCRU

• Echipa masculină 
de handbal Dinamo 
București, campioana 
țării noastre, susține 
mline prima tntllntre 
din sleiturile de fina 
lă ale „Cupei campio
nilor europeni". La 
Goteborg, Dinamo va 
lntllni pe campioana 
Suediei — R. I. K. 
Goteborg, In riadul

(Urmare din pag. I) 

școald a desemnat totodată șl 
cile un cadru didactic care să 
ajute activitatea acestor co
lective.

Organizarea învățămîntulul 
politic U.T.M. și a infor
mărilor politice periodice 

revin organizației U.TJd. din 
școală. Dar pentru asigurarea 
unui conținut cit mai bogat șl 
variat acestor forme de educa
te politică, comitetul U.T.M. 
antrenează In organizarea lor 
și colectivele pe ani de studiu. 
La clasele a IX-a, de pildă, ul
tima temă prezentată în cadruJ 
învățămîntului politic a fost 
„Munca — o chestiune de o- 
noare și eroism'. în stabilirea 
acestor teme comitelui U.T.M. 
a ținut seama de faptul că la 
clasele a IX-a mai erau unii 
elevi care nu acordau atenția 
cuvenită învățăturii. Tema des
pre care vorbeam a fost pre
zentata sub forma unui simpo
zion în a cărui organizare au 
fost antrenați cîțiva dintre 
membrii colectivului care lu
crează la nivelul claselor a 
IX-a și cîțiva dintre cei mai 
buni utemiști. Aceștia au ajutat 
la pregătirea simpozionului. 
Unii au căutat exemple din li
teratură și din presă pe caie 
apoi le-au indicat ca material 
bibliografic. Alții au cules e- 
xemple de abnegație și devota
ment în muncă din activitatea 
muncitorilor Uzinelor „Electro
nica" — uzină cu care Școala

medie nr. 19 are strînse legă
turi. Așa se face că în cadrul 
simpozionului, expunerea tov. 
profesoare Magda Dumitru a 
fost completată cu o mulțime 
de exemple interesante prezen
tate de elevii care au participat 
la discuții. Tot la clasele a IX-a 
s-a (inul o informare politică 
pe tema : „Lupta popoarelor din 
colonii pentru independență". 
Și în pregătirea acestei teme 
s-a făcut simțit spiritul de ini
țiativă al membrilor colectivu
lui pe anul de studiu; mai 
mulți elevi au întocmit o hartă 
a lumii care reliefa evoluția și 
rezultatele luptei de eliberare 
națională a popoarelor, membrii 
grupului de recitatori al clase
lor a IX-a au prezentat citeva 
poezii inspirate din lupta po
poarelor pentru Independență 
națională.

Practica s-a generalizat în 
toate clasele: membrii colecti
velor pe ani de studiu ajută 
comitetul U.T.M. al școlii în 
organizarea acțiunilor politico- 
educative și, ceea ce este foar
te Important, antrenează nume
roși utemiști în organizarea 
acestor acțiuni. La clasele a 
X-a, membrii colectivului au 
ajutat direct la organizarea 
unui simpozion cu tema: „Rea
lizările economiei naționale — 
expresie vie a politicii partidu
lui de construire a socialismu
lui în R.P.R.*. Discuțiile care 
s-au purtat, sub formă de în
trebări și răspunsuri, au fost 
completate cu proiecții epidi- 
ascoplce.

în activitatea cultural-artis- 
tică și sportivă colectivele de 
elevi își aduc o contribuție 
substanțială. La Școala medie 
nr. ig, aceste colective se stră
duiesc ca toate acțiunile să fie 
cit mai bine organizate, Intere
sante și educative. Comitetul 
U.T.M. al școlii, în alegerea 
acțiunilor cultural-artistice și 
sportive, ține seama de dorin
țele elevilor, de vîrsta și preo
cupările lor. Acțiunile ce ur
mează a fi organizate la nivelul 
anilor de studiu sînt înscrise în 
planul comun al școlii și orga
nizației U.T.M. Dar acest plan 
este mereu îmbogățit cu noi și 
noi propuneri ale elevilor.

Mai mu'ți elevi din clasele a 
X-a doreau să participe la o 
seară literară „Ion Creangă". 
Membrii colectivului au pro
pus sâ se organizeze un sim
pozion „Ion Creangă", cerlnd 
și sprijinul tovarășului profesor 
de limba romînă. Comitetul 
U.T.M. a găsit bună propunerea 
și, prin tovarășul care răspunde 
din partea comitetului de în
drumarea acestui colectiv, a 
sprijinit această acțiune. Pen
tru ca simpozionul să fie cit 
mai Interesant, s-a renunțat la 
formula clasică — referat și 
coreferate — găsindu-se o for
mă deosebit de atractivă: în 
sală au apărut mai mulți „po
vestitori" care au relatat dife
rite aspecte din viața și opera 
lui Ion Creangă, unele inetite. 
Apoi, membrii cercului drama
tic al claselor a X-a au pre
zentat, sub formă dramatizată.

povestirile „Pupăza din tei" șl 
„Moș Ion Roată și Unirea". 
Semnificativ este faptul că nu 
toți membrii colectivului de Ia 
clasa a X-a participă la orga
nizarea fiecărei acțiuni. In 
funcție de aptitudinile și pasi
unile lor, de fiecare acțiune 
răspund numai cîțiva dintre 
membrii acestui colectiv, care 
antrenează în jurul lor nume
roși colegi pricepuți și pasionați 
pentru un anume domeniu de 
activitate- De organizarea sim
pozionului „Ion Creangă", de 
pildă, au răspuns elevii Petres
cu Călin și Dumitrescu Decebal 
dar alături de el au lucrat încă 
vreo zece elevi dintre cel mai 
buni la limba romînă, care au 
stabilit cum se va desfășura 
simpozionul, au ajutat la alcă
tuirea textelor, la pregătirea 
sălii etc. Alți membri ai colec
tivului — printre care Enache 
Gheorghe și Hascal Adrian — 
au organizat (după vizionarea 
în colectiv a spectacolului 
„Oedip" de Enescu, la Sala Pa
latului R.P.R.) un simpozion pe 
tema: „Enescu și muzica de 
operă". La discuțiile ce s-au 
purtat în cadrul acestui sim
pozion au fost invitați mal 
mulți tovarăși profesori.

Zn ceea ce privește activi
tatea sportivă este demnă 
de relevat inițiativa co

lectivului de elevi de la clase
le a XI-a. Cîțiva membri cu 
inițiativă din acest colectiv, 
împreună cu șahiștii claselor a 
XI-a, au organizat un concurs

de șah (și apoi, la fel, au orga
nizat un concurs de tenis de 
masă) mai întii pe clase, apoi 
pe anul de studiu. Inițiativa a 
fost preluată de colectivele 
celorlalți ani de studiu. Iar co
mitetul U.T.M. a organizat un 
concurs pe școală la aceste 
discipline sportive.

Colectivele pe ani de studiu 
de la Școala medie nr. 19 dese
ori conlucrează împreună, sub 
îndrumarea comitetului U.T.M. 
pe școală, în realizarea unor 
acțiuni de amploare. Chiar în 
aceste zile se pregătește o re
uniune cu prilejul căreia bri
gada artistică de agitație a cla
selor a IX-a va prezenta pri
mul ei spectacol. Cu această 
ocazie, membrii formațiilor ar
tistice din clasele IX—XI vor 
prezenta un spectacol comun: 
selecțiuni din cele mai reușite 
programe artistice prezentate 
în școală. Tot în colaborare se 
mai pregătesc seara literară: 
„Iți mulțumim, partid iubit" 
(cu acest prilej vor fi valorifi
cate creații literare ale elevi
lor din școală), montajul mu- 
zical-Iiterar „Eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor” 
(clasele IX—X) care va fi pre
zentat în luna februarie, expo
ziția de desene „Realizările 
regimului democrat-popular". 
De asemenea, au fost și vor 
mal fi organizate, în colabora
re, numeroase excursii în tară.

Important este faptul că 
după fiecare acțiune ce se or-

ganlzează, membrii colectivelor 
se Întrunesc într-o scurtă șe
dință de analiză (la care parti
cipă de fiecare dată tovarășul 
care răspunde de îndrumarea 
colectivului din partea comite
tului U.T.M. și cadrul didactic 
care răspunde din partea bi
roului organizației de partid de 
colectivul respectiv) din care 
se desprind învățăminte pentru 
organizarea în viitor a timpu
lui liber al elevilor.

C, oncluzia pe care o des
prindem după cele citeva 
săptămîni de activitate 

ale colectivelor la nivelul ani
lor este îmbucurătoare. Elevii 
din clasele paralele au acum 
numeroase ocazii să fie împre
ună, să se cunoască bine, să-și 
petreacă timpul liber în mod 
util. Se îmbogățesc inițiativele, 
organizația U.T.M. cunoaște 
mr' bine, cu ajutorul utemiști- 
lor din cadrul colectivelor, 
care sînt cerințele elevilor, pre
ocupările lor și îndrumă colec
tivele să desfășoare o activita
te diferențiată. Mai mult, a 
crescut numărul elevilor care 
participă la organizarea diferi
telor activități, cultivîndu-și în 
felul acesta aptitudinile, îmbo- 
gățindu-și cunoștințele. Dorin
ța noastră este ca, treptat, prin 
rotație, toți elevii să contri
buie alături de colegii lor din 
colectivele de elevi, la organi
zarea activităților educative 
pe care le doresc.

mei formații. Jucătorii 
cehoslovaci au deschis 
scorul tn minutul 11 
prin interul dreapta 
Mraz, iar sud-america- 
nii au egalat chiar 
înainte de silrșitul pri
mei reprize, cînd ex
trema dreaptă Solari 
a șutat imparabil de 
la marginea careului 
de 16 m. Jocul este 
echilibrat și tn repri
za secundă, dar River 
Plata reușește să mar
cheze punctul victo
riei tn minutul 82 prin 
centrul atacant Lalila- 
na.

lea Prahovei. Este vor
ba de întrecerile din 
cadrul primei etape a 
„Cupei R.P R:' oro- 
gramate simbătă si 
duminică la Predeal,

căreia activează o se
rie de lucitori cunos
cut! pe plan mondial 
ca D. Lindblom, Carls- 
son si Petersson.

Dinamo București a 
părăsit tn cursul zilei 
de miercuri dimineața 
Capitala, plecînd cu 
avionul în Suedia. Lo
tul dinamovist, condus 
de antrenorul emerit 
Oprea Vlase, cuprinde 
printre alții pe: Redl, 
Mozer, Ivănescu. Hnat, 
Coman, Costache 1 și 
Costache li. Returul 
acestei Intllniri va a- 
vea loc ta 21 februa
rie la București,

• Meciul dintre e- 
chipa argentiniani Ri
ver Plata și selecțio
nata R. S. Cehoslova
ce, disputat în cadrul

• Campionatul re
publican de volei pro
gramează în Capitală 
la stlrșltul acestei săp- 
tămlni citeva partide 
interesante. Simbătă 
în sala Dinamo de ta 
ora 17,30 echipa fe
minină Rapid Bucu
rești va lntllni forma

turneului internațional 
de totbal de la San
tiago s-a încheiat cu 
rezultatul de 2—1 
(1—1) In favoarea pri

ția Știința București 
iar în campionatul 
masculin se va desfă
șura meciul Dinamo 
București — Petrolul 
Ploiești.

Întrecerile vor con 
tinua duminică dimi 
neața de la ora 8,30 
cu partidele Progresul 
București — Combina
tul Poligrafic Bucu
rești ffeminin) și Pro
gresul București — 
Constructorul Brăila 
țmasculin).

• Alte două con 
cursuri de schi se voi 
desfășura la silrșitul 
acestei săptămîni în 
stațiunile de pe Va-

cu participarea ceio; 
mai buni iunfori de ia 
cluburile Dinamo Bra
șov, S.S.E. Brașov, 
S.S.E. Predea' Steagul 
roșu Brașov, Voința 
Sinaia S.S E. Sinaia si 
din selecționatele ora
șelor Cluj șl Reșița. 
Tinerii schiori se vor 
întrece în probe de 
slalom și coborlre.

Întrecerile de fond 
din cadrul primei eta
pe a „Cupei RP.R" 
pentru juniori și se
niori se vor deslășura 
la Bușteni.

• Cel de ai 32-lea 
campionat de sah al 
II.R.S.S. s-a termi
nal la Kiev cu victoria 
marelui maestru Vik
tor Korcinoi care a 
totalizat 15 puncte din

19 posibile. Pe locul 
doi s a clasai D. Bron
stein - 13 puncte si 
pe locul trei fost-il 
campion mondial M 
Tall cu 12.5 puncte,

(Agerpres)
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Scrisoarea reprezentantului permanent
al R. P- Romine la OJ.U.

tul și litera Cartei O.N.U., șl, 
în consecință, ele nu pot gene
ra nici un fel de obligații pen
tru statele membre.

Pornind de la aceste conside
rente, Romînia socotește că nu 
este legată de vreo obligație 
de a contribui Ia finanțarea a- 
cestor operafiuni, angajate prin 
încălcarea Cartei O.N.U.

Prin urmare, includerea Ro- 
mîniei printre statele conside
rate ca fiind în restantă cu 
plata cotizațiilor la data de 
17 ianuarie 1965, așa cum se fa
ce în documentul A/5 847, este 
lipsită de orice temei legal.

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— La 27 ianuarie, Mihail Ha- 
șeganu, reprezentantul perma
nent al R. P. Romîne pe lingă 
O.N.U., a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o 
scrisoare în legătură cu ra
portul Secretariatului O.N.U. 
asupra situației încasării coti
zațiilor la data de 17 ianuarie 
1965, în care R. P. Romînă 
este inclusă printre statele de
bitoare cu sume mai mari de- 
cît cotizafiile lor pe ultimii doi 
ani.

In scrisoarea reprezentantu
lui permanent al R. P. Romîne 
pe lingă O.N.U., se arată:

Romînia a acordat întotdeau
na importanta cuvenită înde
plinirii cu conștiinciozitate a 
tuturor obligațiilor ce i-au re
venit în calitate de stat mem
bru al O.N.U.

Acționînd în acest spirit, 
Romînia a achitat cu regulari
tate obligațiile sale financiare, 
stabilite în conformitate cu 
prevederile Cartei O.N.U.

In ceea ce privește cheltuie
lile implicate de operațiunile 
O.N.U. în Congo și Orientul 
Mijlociu, Guvernul romîn și-a 
făcut în mod constant cunos
cută poziția conform căreia a- 
ceste operafiuni au fost între
prinse în contradicție cu spiri-

PE SCURT
CĂRȚI ROMÎNEȘTI 

DĂRUITE BIBLIOTECII 
„V. I. LENIN" DIN 

MOSCOVA

Ro- 
iost 
am

in

din viața tinerelului Înmii
Greva studenților din Liege

Comentariul zilei

0 lovitură de stat
la Saigon

MOSCOVA 27. — Corespon
dentul Agerpres, A. Munteanu, 
transmite : Cu prilejul aniver
sării semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre R. P. Ro
mînă și Uniunea Sovietică, au 
fost dăruite bibliotecii „V. I. 
Lenin“ din Moscova, 1200 de 
cărți, care au fost prezentate 
Ia expoziția cărții romînești 
organizată în Uniunea Sovie
tică în preajma aniversării a 
20 de ani de la eliberarea ță
rii noastre. Volumele au fost 
predate de către Gheorghe 
Stoian, consilier al Ambasadei 
R. P. Romîne la Moscova, di
rectorului general al biblio
tecii, Kondakov. Mulțumind în 
numele colaboratorilor și citi
torilor acesta a subliniat că 
fondul de cărți romînești ofe
rite contribue la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a celor 
două popoare și la întărirea 
colaborării și prieteniei sovie- 
to-romîne.

Tov. Mihail Florescu 
primit de președintele 

Indiei
NEW DELHI 27 (Agerpres). 

— Președintele Indiei, dr. S. 
Radhakrishnan, a primit la 25 
ianuarie pe Mihail Florescu, 
ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei al R. P. Romîne, 
care întreprinde o vizită ofici
ală în India. In cadrul discuții
lor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, președinte
le Indiei a apreciat colaborarea 
romi no-indi ană în domeniul 
petrolului și gazelor naturale, 
și s-a interesat de dezvoltarea 
acestor sectoare în R. P. 
mină. La întrevedere a 
prezent Aurel Ardeleana, 
basadorul R. P. Romîne 
India.

In după-amiaza aceleiași zi
le, M. Florescu, însoțit de am
basadorul R.P. Romîne, a fost 
primit de către primul minis
tru al Indiei, L. B. Shastri, în
tr-o vizită oficială, in cadrul 
căreia s-au abordat probleme 
privind colaborarea romîno-in- 
diană în domeniul petrolifer 
și chimic și posibilitățile ex
tinderii ei în viitor. Primul 
ministru al Indiei a exprimat 
muljumiri pentru cooperarea și 
ajutorul acordat Indiei de către 
R. P. Romînă în acest domeniu. 
Întrevederea s-a desfășurat In- 
tr-o atmosferă cordială.

La 26 ianuarie 1965, în India 
s-a sărbătorit ziua națională. 
La New Delhi a avut loc o pa
radă militară și o demonstrație. 
Printre oaspeții invitați cu 
prilejul acestui eveniment, ia 
tribuna de onoare a participat 
și Mihail Florescu.

tudenții și corpul 
didactic de la Uni
versitatea din Liege 
au declarat o grevă 
de 48 de ore împo
triva politicii uni
versitare a guvemu-

fui belgian. Această grevă ur
mează tratativelor infructuoase 
purtate de o delegație a Uniunii 
generale a studenților din Liege 
cu rectorul acestei universități, 
prof. Dubuisson și reuniunii Ep- 
site, de asemenea de rezultate 
concrete, ce a avut loc între pri
mul ministru Lefevre și rectorii 
tuturor universităților din țară. 
In cursul' reuniunii a fost luat în 
discuție proiectul de lege guver
namental ce urmează să fie lan
sat sub numele de expansiunea 
universitară" și care. în cruda ti
tulaturii sale, nu cuprinde nxi o 
aluzie la posibilitatea majorării 
subvențiilor acordate unrversrtă- 
ților de stat

în cursul mitingului care a 
avut loc vinerea trecută la-Um- 
versitatea din Liege, stadecpi 
au protestat împotriva bugetului 
sărac acordat uuieuiAitîtoe 
Liege, Gand $i Bruxelles și an 
cerut guvernului să acorde ga
ranții reaV acestor uruseisltăți*. 
Ceri nd „să fie sporit namăral și 
cuantumul burselor*, stodenții se 
pronunțau pentru lărgirea preve
derilor legii din 1954 referitoare 
la acordarea burselor. In apelul 
adoptat ?ă miting p pre
ședinților Camerei reprezentanți
lor și Senatului, se cere sporirea 
creditelor acordate de stat mst- 
tuțiilor de mvățărrdnt supeik». 
introducerea unui contrei dm

6porire de taxe
universitare
în Japonia

Dezbaterile

arași lovitură de stat la Saigon. 
Elementul surpriză a absentat. 
Ambițiosul general Khanh nu 
s-a resemnat nici un moment 
cu un rol secundar la periferia 
vieții politice. Khanh a simțit 
gustul puterii și năzuiește să 
ce era — nu-i mult de atunci

dere de la Saigon — scria agenția „FRANCE 
PRESSE" — au adus o soluție durabilă în 
problemele vieții politice din Vietnamul de 
sud". „O altă criză politică poate deveni 
iminentă" — transmitea „ASSOCIATED 
PRESS". Ziariștii acreditați la Saigon nu își 
descoperiseră pe neașteptate vocația profe
țiilor. Prezicerile lor se întemeiau pe evolu
ția lesne previzibilă a unor fenomene.

Generalii reproșează guvernului Huong 
„incapacitatea" de a face față unei grave 
crize politice. Amploarea demonstrațiilor 
antiguvernamentale din ultimele zile, poziția 
adoptată de fruntașii budiști, conflictul des
chis dintre opinia publică și autorități au dus 
la o situație critică. Khanh încearcă să profite 
de slăbiciunea unui guvern lipsit de presti
giu, care supraviețuiește numai din conside
rente de ordin extern. Generalii pretind că 
ineficiența guvernului poate duce la prăbu
șirea regimului și își arogă dreptul de a de
ține puterea, de a lua decizii privind condu-

PARIS. — începînd de 
miercuri dimineața — ora 
zero — 2,5 milioane salariați 
din sectorul public și naționa
lizat din Franța sînt în grevă. 
Greva va lua sfîrșit joi seara 
la orele 21.

din Parlamentul grec

BERLIN. — La Berlin a 
avut loc cea de-a XV-a sesiu
ne a comisiei de colaborare 
tehnico-științifică dintre R. P. 
Romînă și R. D. Germană. A 
fost analizată îndeplinirea 
prevederilor Protocolului se
siunii precedente a comisiei și 
s-a căzut de acord asupra mă
surilor privind dezvoltarea și 
adîncîrea în continuare a ac
tivității de colaborare tehni
co-științifică dintre cele două 
țări. A fost stabilit programul 
de colaborare pentru anul 
1965. Acesta prevede schim
buri de documentații tehnice 
și vizite de specialiști în ve
derea cunoașterii experienței 
în producție și a realizărilor 
tehnico-științifice obținute de 
cele două țări.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-un spirit de prie
tenie și înțelegere deplină.

VIZITA DELEGAȚIEI 
INDONEZIENE 

în R. P. CHINEZĂ

Parlamentul grec a luat în 
discuție — la cererea 
partidului E.R.E. — așa- 

numita problemă a securității 
interne. Prin această discuție 
arată presa de dreapta, E.R.E. 
urmărește să discrediteze acti
vitatea guvernului. Liderul a- 
cestui partid, Kanelopulos, și 
deputatul E.R.E., Frondistis, au 
criticat guvernul pe motiv că 
politica dusă de el a făcut ca 
E.D.A. să-și mărească influen
ța în rîndurile muncitorilor, 
țăranilor și tineretului. Ei au 
arătat, printre altele, că orga
nizațiile partidului E.D.A. s-au 
înmulțit, că organizația de ti
neret „Lambrakis" numără în 
prezent 35 000 membri.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
deputatul ED.A, Brilakis, a 
subliniat că în loc să se treacă 
la discutarea problemelor so
ciale și politice înscrise pe a- 
genda sesiunii, discuțiile sînt 
ținute în loc. Partidul E.R.E., a 
spus vorbitorul, a cerut discu

tarea acestei probleme in Par
lament pentru a exercita pre
siuni asupra guvernului, cu 
scopul de a determina o ori
entare spre dreapta a politicii 
actualei administrații.

Ziarul de centru „TO VIMA”, 
relatează că „discuția inițiată 
de E.R.E. în Parlament a fost 
absolut lipsită de argumente. 
Ea a dezamăgit pini și pe unii 
deputați ai E.R.E. care, după 
începerea dezbaterilor, au pă
răsit sala".

Parlamentul a hotărit ca vi
neri să ia în discuție proble
ma trimiterii în judecată a 
fostului lider al Partidului 
E.R.E., Karamanlis și a unor 
foști miniștri pentru pagubele 
pricinuite statului grec in 
timpul guvernării E.R.E.

C. ALEXANDKOAIE 
corespondentul 

Agerpres la Atena

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, la 27 
ianuarie, președintele Mao 
Tze-dun și Liu Șao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze, au pri
mit delegația guvernamentală 
indoneziană, condusă de dr. 
Subandrio, prim-vicepremier 
și ministru al afacerilor exter
ne al Indoneziei.

WASHINGTON. — Din sur
se oficiale americane, scrie a- 
genția France Presse, s-a aflat 
că Turcia refuză accesul în 
porturile sale a cargoului mixt 
american cu propulsie nuclea
ră, „Savannah".

BERLIN. — După cum trans
mite A.D.N., Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, a invitat pe Wal
ter Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germa
ne, pentru o vizită de prietenie 
în R.A.U., în luna februarie. 
Invitația a fost acceptată.

TEHERAN. — Miercuri di
mineața, noul prim-ministru 
al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veida, a prezentat șahului 
noul cabinet format de el. în 
linii mari componența guver
nului a rămas neschimbată.

PE SCURT ELVEȚIA: In localitatea Lezerheide, amatorii de sporturi de 
iarnă au întemeiat un mic sătulei alcătuit din case-vagon 
demontabile. (In fotografie — vedere parfială a micului sat 

sportiv)
PUBLIFOTO-GENEVA

devină ceea
— Diem. Explicațiile de natură politică și 
militară pe care generalul le oferă cu insis
tență nu reprezintă decît un paravan. „Sal
varea țării" înseamnă, în fond, încă un epi- 
sod al luptei pentru putere de la Saigon. 
Protagoniștii civili și militari nu sînt expo- 
ze-ții unor tendințe politice categoric dife
rențiate, Platforma lor politică este în linii 
mari aceeași, cu deosebiri de nuanțe care 
nu alterează trăsăturile comune esențiale. 
B âtrinii politicieni sau „tinerii generali" se 
zbat să-și impună dominația. Loviturile de 
stat ce au devenit periodice (cu o frecvență 
care întrece fenomenul clasic latino-ameri- 
can, au un teren prielnic datorită insta
bilității politice și a anchilozării administra
ției de stat.

Generalii au întreprins în decembrie ulti- 
mul asalt al puterii. Operațiunea fusese cali
ficată drept „reajustare politică". 21 de zile 
j derii militari și guvernanții civili s-au tîr- 
guit în căutarea unei formule care să mena
jeze susceptibilitățile. înțelegerea finală, de
venită posibilă datorită intervenției energi
ce a ambasadorului american, se concreti
zează in introducerea în guvern a unor ge
nerali. Dar în ziua cînd premierul Huong 
trebuia să prezinte lista noului guvern, zia- 
riștii și fotoreporterii au așteptat zadarnic la 
palatul Gia Long începerea proiectatei ce
remonii. Motivul: generalul Ky, ocupînd o 
funcție ministerială, refuza totuși să se des
partă de postul cheie de comandant al avia
ției militare. Pretențiile i-au fost satisfăcute. 
Dar cauzele reale ale impasului în care a in
trai regimul de la Saigon erau departe de a 
fi eliminate, „Nimeni nu crede că recentele 

i intervenite între factorii de răspun-

Export de soia

R P. Polone
R.F.G.: Aspect de la o recentă demons; 

mării atomice, desfășurată

Pentru 10 minute
de grevă...

Dispută deasupra prăpastie!

(Din „CRISTIAN SCIENCE MONITOR'- 
Boston)

din S.UA in U.R.S.S.
WASHINGTON 27 (Ager

pres'. — Ministerul Comerțu
lui al S.U-A. a anunțat marți 
că a aprobat o licență pentru 
vinzarea către U.R.S.S. a unei 
cantități de soia în valoare de 
11 milioane dolari.

în cercurile de afaceri se 
arată că această sumă echiva
lează cu 90 000 tone sola, că 
plata va fi făcută în numerar, 
iar livrările vor începe 
scurt timp.

împrumut acordat

în

Londra :

n sala tribunalului 
„ordinei publice" 
din Madrid, înțesa
tă de polițiști, pro
curorul tocmai a 
terminat recapitula
rea „capetelor de 

Oare ce pedeapsă caacuzare . 
cere pentru cei 18 inculpați a- 
flați în boxa acuzaților ? Răspun
sul nu se lasă prea mult așteptat.

— Onorată instanță, atînd în 
vedere gravele încălcări ale legi
lor, săcîrșite de acuzați, cer con
damnarea lor la 8 ani închisoare 
și la o amendă de 200 000 pese
tas.

Cine sînt inculpații și ce fără
delegi au săvîrșit ?

Un grup de muncitori fero
viari din provincia bască, mem
bri ai asociației E.T.A. Principa
lul cap de acuzare ? Au organi
zat o grevă care a durat... 10 
minute.

Lucrurile s-au petrecut astfel. 
In octombrie 1963 un grup de 
59 de muncitori feroviari au fost 
concediați pentru că participase
ră la o grevă în primăvara ace
luiași an. In semn de solidaritate 
cu cei concediați, 19 tovarăși 
de-ai lor au organizat o grevă de 
10 minute. Imediat au fost ares
tați și deținuți mai bine de un an 
fără judecată.

Mișcarea de solidaritate cu 
muncitorii întemnițați a silit 
cele din urmă autoritățile fran- 
chiste să aducă pe arestați în 
fața unui tribunal. Evident, pro
paganda oficială n-a scăpat, pri
lejul de a prezenta deschiderea 
acestui proces drept o manifestare 
a ..liberalismului" regimului.

Și iată că în această instanță 
procurorul cere pentru 8 din 
grupul de 18 (al nouăsprezecilea 
a izbutit să evadeze și a fost ju
decat în contumacie) pedeapsa 
cu 8 ani închisoare. Părîndu-i-se 
probabil procurorului însuși că 
cererea pentru 8 ani nu poate fi 
susținută numai cu cele 10 minu
te de grevă, a mai adăugat, ca 
al doilea și ultim cap de acuzare, 
formula generală de „propagan
dă ilegală". Această „acuzație"

este adusă ia mod automat ori
cărei persoane care nu acceptă 
fără șovăire r.rd-zieide instituite 
de regimul lui Franco.

.„Vuncitoru dă boxă au orga
nizat o greci de protest. N-are a 
face cit a durst. Fapt este că se 
împotrivesc unei măsuri a auto
rităților. Deci trebuie pedepsiți 
și încă exemplar". Acesta este 
raționamentul procurorului care, 
sub pretextul celor 10 minute de 
grevă, încearcă si obțăi de la 
tribunal condamnarea grupului 

de feroviari.

ION D. GOLA

LONDRA 27 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
France Presse, un împrumut 
de 6 500 000 lire a fost acordat 
marți Poloniei de „Lloyds 
Bank", una din cele mai mari 
bănci britanice. împrumutul 
este garantat de instituția ofi
cială britanică de asigurări- 
credite.

Creditul este destinat finan
țării construirii unei uzine de 
îngrășăminte chimice (nitrat 
de amoniu), comandată anul 
trecut de Polonia unui con
sorțiu anglo-danezo-austriac. 
Costul uzinei este de 16 500 000 
lire. Aproximativ jumătate din 
comandă va fi executată de 
partea britanică a acestui con
sorțiu, Simon-Carves.

împrumutul va fi rambursat 
în 5 ani, cu o dobîndă de 5,5 la 
sută, începînd de la data intră
rii în producție a uzinei, pre
văzută pentru 1967. Uzina va 
fi construită în localitatea Po- 
lawy, la aproximativ 100 km 
sud de Varșovia.

în

încordarea
tirile care parvin din 
Siria nu îngăduie o 
apreciere completă 
a situației create în 
țară. Avem de-a 
face în orice caz cu 
o serie de fapte care

în mod categoric își vor pune 
amprenta asupra evoluției siriene. 
Este vorba în primul riad despre 
ciocnirile înregistrate in ultimele 
zile între elementele extremiste 
și forțele guvernamentale. Aceste 
ciocniri survin după seria de mă
suri economice anunțate de gu
vern pe linia naționalizării unor 
întreprinderi industriale și minie- 
re și în perspectiva naționalizării 
rețelei comerciale. Măsurile luate 
de guvern, apreciate în general 
ca măsuri pozitive de către ob
servatorii politici arabi, de natură 
să consolideze economia siriană, 
au provocat nemulțumirea virfu- 
rilor burgheziei siriene. Decretul 
de naționalizare arată că „statul 
trebuie să exploateze singur și 
direct rezervele minerale și pe
troliere și nu trebuie să acorde 
concesiuni nimănui în afara ad
ministrației statului". Hotărirea 
siriană nu are numai o repercu
siune internă. Indirect, ea refuză 
cereri făcute în ultima vreme de 
diferite societăți străine, printre 
care societatea vest-germană 
„Concordia" pentru exploatarea 
zăcămintelor descoperite în dis
trictul Djezireh. In același timp, 
ministrul sirian al industriei a

anunțat crearea unor comisii teh
nice însărcinate cu supravegherea 
prospectării și exploatării resur
selor petroliere.

Trecând dincolo de aceste eve
nimente. nu poate fi exclusă însă 
eventualitatea ca lucrurile să se 
reducă la o ciocnire între tendin
țele diferite ale Baas-ului din 
Siria. încă de câteva luni de zile, 
presa arabă întrevedea posibilita
tea unor disensiuni între „mode
rați și extremiști" CAL TARI- 
DAH"). Aceste disensiuni s-au 
manifestat pe un front larg. Prin
tre primele lor jertfe s-au aflat 
fostul premier Salah Bitar și 
Haurani, conducătorul partidului 
socialist Se părea la un moment 
dat că liderii baasiști extremiști 
din Irak, conduși de Saadi, vor 
căpăta controlul absolut asupra 
partidului Baas din Siria.

Actualele evenimente demon
strează pe acest plan o nouă 
regrupare de forțe în cadrul 
Baas-ului sirian, ceea ce ar putea 
explica, la rindul său, ciocnirile 
înregistrate la Damasc și care se 
pare că într-un fel sau altul con
tinuă. Este vorba despre reintra
rea în scenă — de partea guver
nului — a lui Michel Aflak, în
temeietorul partidului Baas, și 
care în ultimele luni părăsise Si-
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cerea statului. Ei elimină aparențele pe care 
protectorii de la Washington ai șubredei for
mații ministeriale sud-vietnameze le conside
ră indispensabile, spre a justifica intervenția c 
americană. Fără un guvern „legal", dispare , 
și pretinsa „legalitate" a prezenței militare a *" 
S.U.A. în Vietnamul de sud. în decembrie 
între Khanh și generalul Taylor au avut loc 
mai multe întîlniri agitate. Khanh, dornic 
să-și întărească pozițiile în opinia publică și 
să recolteze o anumită popularitate, a ajuns 
chiar a declara că armata pe care o comandă 
„nu trebuie să înfăptuiască politica unei țări 
străine". Dar, curînd, generalul părea îmblîn- 
zit. Oare de astă dată lovitura de stat a avut 
binecuvîntarea americană care lipsea în de
cembrie ?

Pentru oficialitățile americane, problema 
Vietnamului de sud se înfățișează asemenea 
unui labirint în care ieșirile par imposibil de 
descoperit. O vreme, la Washington răsunau 
în sprijinul cererii de a se încheia aventura 
sud-vietnameză doar glasurile unor persona
lități mai puțin influente. „Agravarea conti
nuă a situației din Vietnamul de sud a de
terminat, în sfîrșit, persoane onorabile la 
Washington să ia în considerare o acțiune 
care, doar cu cîteva luni înainte, ar fi fost 
considerată ca idee neonorabilă — retrage
rea din Vietnam" — scrie ziarul „GUAR
DIAN". Ziarul are în vedere prin „persoane 
onorabile" pe influenții senatori Fulbright, 
Mansfield și Church. Cunoscutul comentator 
american Walter Lippmann remarca: „E re
gretabil, dar a fost o greșală gravă aceea de 
a ne lăsa implicați atît de mult în această 
parte a lumii".

Din Saigon, pînă în prezent, știrile nu sînt 
suficient de limpezi. S-a aflat că generalul 
Khanh și oamenii săi au acaparat practic 
puterea, după consfătuiri care au durat cinci 
zile. Dar anturajul lui Khanh a lăsat să se 
presupună că guvernul ar continua să existe, 
generalului revenindu-i „sarcina de a rezolva 
criza politică". Guvernul va fi plasat sub tu
tela generalilor ? Khanh a anunțat crearea 
unui consiliu din 20 de membri care să so
luționeze spinoasele probleme și să pregă
tească „congresul național". Consiliului celor 
20 i se promite o largă reprezentativitate 
însă absența unui program rezonabil nu pre
vestește împlinirea acestui deziderat. Singurul 
punct programatic care reiese din declara
ția radiodifuzată a lui Khanh este continua
rea războiului împotriva „Vietcongului". 
Deci, nimic nou...

Disputa între generali și civili n-a fost încă 
definitiv tranșată. Mai rămîn destule necu
noscute care pot cîntări greu în balanță, 
însă, oricum, criza regimului de la Saigon 
va persista pentru că ea exprimă impasul 
unei politici.

Noi măsuri
Guvernul britanic a anun

țat miercuri o serie de 
noi măsuri menite a du

ce Ia o dezvoltare a exportu
rilor Angliei și la o sporire a 
puterii competitive a exportato
rilor britanici.

După cum transmite agenția 
Reuter, măsurile anunțate con
stituie cea de-a doua 
planului guvernului 
prevăzînd reducerea 
lui balanței de plăți 
Prima iază a acestui 
fost pusă în aplicare la 26 oc
tombrie anul trecut, cînd gu
vernul a întreprins o serie de 
măsuri restrictive, printre care 
și controversata acțiune de 
fixare a unei suprataxe de 15 
la sută asupra importurilor.

Printre măsurile noi între
prinse de guvern se numără a- 
cordarea unui mai mare sprijin 
industriei britanice pentru par
ticiparea la tîrgurile comerci
ale internaționale, instrucțiuni 
date misiunilor diplomatice ale 
Angliei în legătură cu acorda
rea priorității problemei aju
torării oamenilor de afaceri 
englezi în a găsi desface
re în străinătate, o publici
tate mai intensă care să contri
buie la lărgirea piețelor pen
tru export, precum și crearea 
unui consiliu special al Com- 
monwealthului, care să se ocu
pe de problema exporturilor 
engleze în țările membre ale 
acestei organizații.

Comunicatul, în care sînt fă
cute cunoscute aceste măsuri, 
a fost dat publicității de 
către Departamentul Comer
țului care, după ce sublinia
ză că industria britanică a în
registrat după cel de-al doilea 
război mondial unele succese,

EUGENIU O BRE A

economice

fază a 
laburist 
deficitu- 
externe. 
plan a

ria, plecare interpretată ca o izo
lare a sa în propriul său partid. 
Intr-un interviu acordat ziarului 
„.AL AHBAR" de la Beirut, Mi
chel Aflak a sprijinit recent na
ționalizările efectuate de guver
nul sirian. Declarația lui Aflak, 
prima sa manifestare publică 
după multă vreme, aduce prin 
urmare un sprijin nou guvernului 
Hafez.

Guvernul sirian a declarat 
ferm că va continua seria de mă
suri proiectate și aplicarea celor 
începute. Marți seara s-a anunțat 
rechiziționarea unui număr de 
68 de magazine situate în centrul 
comercial al capitalei, precum și 
a altor obiective comerciale. Ob
servatorii apreciază această mă
sură ca o hotărîre a guvernului 
Hafez de a nu permite adversa
rilor săi să obțină un răgaz îm
potriva acțiunilor în curs. De 
asemenea, este luat în conside
rare faptul că armata siriană s-a 
situat de partea guvernului, fapt 
care îi asigură un sprijin pu
ternic.

In orice caz, evenimentele de 
la Damasc semnalează o polari
zare pronunțată în viața politică 
siriană.

P. NICOARĂ

precizează că „este, totuși, ne
voie să se depună un efort mai 
mare dacă dorim să realizăm o 
creștere a exporturilor — e- 
sențială pentru îmbunătățirea 
situației economice".

Comunicatul subliniază că 
măsurile, care vor fi anunțate 
în Camera Comunelor de că
tre primul ministru Harold 
Wilson, urmăresc, de aseme
nea, acordarea de ajutoare im
portante firmelor mici engleze, 
care să poată participa Ia ex
portul pe piața mondială.

Intf-o conferință de presă 
ținută în aceeași zi, Douglas 
Jay, ministrul comerțului al 
Angliei, a declarat că există 
perspective bune pentru dez
voltarea comerțului Angliei cu 
țările socialiste.

Sub semnul

incertitudinilor

Rambouillet, 
italian, continuă

. genția FRANCE PRES- 
2Ț SE face cunoscut că 

Franța și R. F. Germa
nă au luat contacte cu parte
nerii lor vest-europeni pentru 
a le face cunoscute rezultatele 
întrevederii franco-vest-ger- 
mane de la

Guvernul
agenția, a avut o atitudine po
zitivă față de organizarea 
unei întîlniri care să aibă ca 
scop examinarea diferitelor 
proiecte relative la unitatea 
politică a „celor șase" puteri 
vest-europene. Belgia este de 
părere că această propunere 
poate să fie acceptată. Guver
nul olandez, însă este mai pu
țin entuziast, fiind de părere 
că problemele trebuie să fie 
precis conturate înainte de 
a se trece la discutarea lor, 
la diferite niveluri.

Dacă este greu de prevăzut 
calendarul diferitelor întîlniri, 
care pot fi hotărîte ca urmare 
a consultărilor dintre „cei 
șase" continuă agenția, indi
cațiile date la Bonn și Paris 
lasă să se creadă că întruniri 
ale „celor șase" vor avea loc. 
Nu se poate preciza însă dacă 
experții se vor întîlni înainte 
sau după miniștrii de externe 
și dacă conferința la nivel 
înalt — în cazul că va avea 
loc — se va ține înainte sau 
după întîlnirea dintre genera
lul de Gaulle și cancelarul Er
hard, prevăzută pentru luna 
iulie la Bonn.

Ar fi hazardant, consideră 
observatorii politici să se aș
tepte rezultate spectaculoase 
din întîlnirile prevăzute, cu a- 
tît mai mult cu cit Bonnul se 
află înaintea alegerilor.

S.UA

