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0 nouă stație de probare 
a minereului

BALA MARE (de la corespondentul nostru). 
— La Exploatarea minieră Baia Sprie se află 
acum in faza de intrare In funcțiune o nouă 
stație de probare industrială a minereului cu 
o capacitate de 100 tone pe zi, care are un rol 
deosebit in îmbunătățirea calității. Pe baza 
analizei la care este supus minereul în labo
ratorul stației, se determină conținutul in 
metal. In funcție de aceasta se iau măsuri 
operative ca in abataje să se reducă sterilul 
din minereul extras.

Prima stație de acest fel care a intrat in 
funcțiune la Exploatarea minieră Herja cu 
aproximativ o lună în urmă a și dat primele 
rezultate. Calitatea minereului este acum cu 
1—15 la sută mai bună.
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la fiecare opera ție!
I a Combinatul chi-

iffiB mic din Făgăraș se
i1 jJsîȘi fabrică o gamă

JSEîll largă de sortimente
cu răspîndire și 
pondere mare în 
economia țării. Dînd 

viață sarcinilor trasate de partid, 
colectivul de aici a acordat în 
tot cursul anului trecut o aten
ție deosebită calității, fapt ce se 
reflectă, printre altele, în îmbu
nătățirea caracteristicilor teh- 
nico-funcționale ale unor pro
duse și substanțe chimice de 
mare importanță. S-a ajuns, de 
pildă, ca la nitro-calcar (îngră- 
șămînt) să se reducă procentul 
de umiditate de la 2,5 la sută, la 
1,5, să se îmbunătățească sub
stanțial unele caracteristici ale 
prafului fenolic de presare, ale 
oxigenului tehnic. Exemplele pot 
continua.

Rezultatele obținute își găsesc 
explicația în faptul că întregul 
colectiv de aici a urmărit în per
manență ca produsele chimice 
fabricate în combinat să ajungă 
Ia nivelul produselor similare de 
pe piața mondială.

Două din căile prin care s-a 
acționat pentru îmbunătățirea ca
lității produselor ni se par mai 
importante. în primul rind, obți
nerea acestor rezultate a fost po
sibilă pentru că planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice în
tocmite au fost duse Ia îndepli
nire cu multă perseverență. Pen
tru îmbunătățirea calității azo
tatului de amoniu, spre exem
plu, s-au prevăzut pentru tot a- 
nul 1964 șase măsuri a căror rea
lizare încă din primul semestru 
a avut ca rezultat reducerea gra
dului de umiditate de la 2 la 
0,74 la sută, creșterea procentu
lui de azot total, reducerea aci
dității etc. De asemenea, tot ca 
urmare a aplicării unor măsuri

Lucrări de modernizare 
în rețeaua telefonică

în rețeaua telefoni
că din regiunea Ar
geș se fac anul acesta 
noi lucrări de moder
nizare. Muncitorii de 
Ia Teleconstrucția 
București lucrează în 
prezent la montarea 
cablului telefonic in
terurban Pitești — 
Curtea de Argeș — 
Rîmnicu Vîlcea care

va fi parțial dat în 
funcțiune anul acesta. 
Se va crea astfel un 
număr mai mare de 
căi telefonice, con
vorbirile putîndu-se 
face în condiții mai 
bune și într-un timp 
mai scurt.

Pe șantierele din 
regiune sînt, de ase
menea, în execuție

Cursuri de specializare a cadrelor 
din cooperativele agricole de producție

I Recent, la casa agronomului 
Idin Brăila s-au încheiat cursurii'e 
Ide specializare a peste 200 ingi- 
Ineri și tehnicieni constructori, 
tenhicieni fitosanitari și preșe
dinții nou aleși în cooperativele 
agricole de producție. în prezent 
alți 100 brigadieri din sectorul 
legumicol urmează un asemenea 
curs de pregătire. Lecțiile teore
tice sînt completate de demon
strații practice.

Primirea de către tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a ambasadorului Austriei

Marți, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, a pri
mit în audiență de rămas bun 
pe dr. Paul Wetzler, ambasa

tehnico-organizatorice. la fenol 
s-a redus cu mult procentul de 
substanțe volatile, iar la azotatul 
de sodiu puritatea a crescut cu 
aproape 5 procente.

în al doilea rind. rezultatele 
amintite au fost posibile deoarece 
îmbunătățirea indicatorilor teh
nologici ai calității s-a urmărit și 
prin organizarea mai rațională a 
producției. A fost introdusă, de 
exemplu, răcirea în strat fluid: -

Despre calitatea unor produse 
presate, fabricate la Combinatul 

chimic din Făgăraș

zat, au fost încercate noi tipuri 
de pulverizatoare, a fost folosită, 
cu bune rezultate, ureea ca anti- 
aglomerant, s-a automatizat ope
rația de neutralizare etc.

Succesele obținute sînt însă 
umbrite de unele deficiențe a- 
supra cărora vrem să ne oprim 
în cele ce urmează. Vom începe 
cu calitatea finisajului obiectelor 
presate din materiale plastice, 
deoarece în această privință în
lăturarea deficiențelor depinde 
numai de colectivul combinatu
lui din Făgăraș. De la bun în
ceput trebuie arătat că finisajul 
unora din aceste produse este 
necorespunzător, atît datorită 
modului cum se face debavurarea 
și finisarea propriu-zisă, cit și 
datorită calității slabe a matri
țelor. Am comparat, spre exem
plificare, volanele pentru trac
toare cu cele de la autocamioane. 
Primele sînt aspectuoase, prezintă 
luciu, bavura este mică, nu au 
neregularități pe suprafață, pe 

alte lucrări. La Meri- 
șani, Bascov, Tigveni 
și Băiculești se apro
pie de sfirșit con
strucția unor noi o- 
biective P.T.T.R., iat 
între Pitești și Slatina 
se va monta un sistem 
cu 24 căi telefonice, ■ 
care va fi instalat , 
pînă la începutul j 
lunii martie.

în seriile următoare vor fi 
școlarizați orezari, instalatori de 
apă, viticultori și altoitori, pre
cum și cadre ale oficiului regio
nal pentru proiectarea și organi
zarea teritoriului.

Aceste cursuri fac parte din- 
tr-un larg program de speciali
zare a cadrelor din cooperativele 
agricole de producție, în vederea 
bunei desfășurări a muncilor 
agricole.

dor extraordinar și plenipo
tențiar al Austriei la Bucu
rești, în legătură cu plecarea 
sa definitivă de la post.

(Agerpres) 

Făgăraș să lucreze cu o sculă 
defectă ? (In afară de crocnaj de 
care am amintit, matrița are 
poansouul deteriorat, cote ce nu 
corespund cu normele prescrise, 
calibre neverificate și neavizate 
de laboratoarele de specialitate L 
In schimb, printre cauzele obiec
tive sau subiective nu sînt in
cluse așa-zisele ..mărunțișuri” și 
„micile neglijențe” din secțiile 
de produse finite, care au o in-

șadar, în curînd 
examenele — bi
lanțul calității 
muncii studențești 
dintr-un semestru 
— se vor încheia. 
Studențimea patri

ei se va reîntîlni cu vacanța 
— cu bine meritata perioadă 
de odihnă.

Deci, urmează 12 zile fără 
cursuri, seminarii, ore de labo
rator — un timp de recreare 
plăcută, reconfortantă, instruc
tivă.

Vacanțele trecute — frumoa
sele noastre vacanțe studen
țești — ne vor ajuta să antici
păm ce se va petrece în aceste 
zile, să ne imaginăm unde-i 
vom putea găsi pe studenți. 
Ne ajută să facem această an
ticipație și planurile deja con
cepute la Comitetul executiv al

Vacanță studențească
U.A S.R., ca și în fiecare cen
tru universitar pentru zilele 
vacanței.

Bineînțeles, ca în fiecare an, 
centrul de atracție vor fi tabe
rele de munte — gazde a peste 
7 000 de studenți fruntași la 
învățătură, care beneficiază de 
bilete de odihnă gratuite. Pre
dealul, Sinaia, Timișul, Tușna- 
dul, Borsecul devin, ca-n fie
care februarie, adevărate oră
șele studențești de iarnă. Aces
tea, ca și cele 40 de cabane tu
ristice, vor găzdui veselia stu
dențească. La Pîrîul Rece se 
organizează o tabără cu pro
gram special de odihnă și in
struire sportivă pentru studen
ții fruntași din loturile re
prezentative ale cluburilor 
„Știința”.

Studenții vor fi împreună, 
vor colinda cărările înzăpezite

îmbunătățiri 
aduse procesului 

de topire a fontei

ale munților, vor concura la 
întreceri de schi, se vor întîlni, 
seara, în cadrul unor captivante 
discuții literare, sau pur și sim
plu pentru a dansa. Din expe
riența anilor trecuți au fost 
extrase acțiunile- cele mai în
drăgite de studenți care vor 
apare în repertoriul vacanței. 
Simpozioanele, prin intermediul 
expunerilor, vizionărilor unor 
filme documentare, al unor 
montaje literar-muzicale etc. 
vor afla lucruri pline de 
semnificație despre înnoirile 
aduse patriei în anii socia
lismului, sub conducerea parti
dului. Sau, cine nu așteaptă in- 
tîlnirile cu personalități de sea
mă din domeniul științei și cul
turii cu ajutorul cărora fiecare 
student poate descifra perspec
tivele deschisa La fața celor

■ să-
Ci-
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Pentru campaniile agricole 

din anul acesta 

MECANIZATORII SE PREGĂTESC

Primele locomotive Diesel- 
electrice cu specificația:

„PENTRU EXPORT"
CRAIOVA. — (de Ia corespondentul nostru)
Constructorii locomotivelor Diesel-electrice de Ia 

Uzina „Electroputere"—Craiova, au Înscris zilele trecu
te un nou succes în bogata cronică a uzine:: termina
rea primelor locomotive tominești de acest fel destina
te exportului. înfăptuind cu însuflețire prevederile Di
rectivelor celui de-al III-lea Congres al partidului, mun
citorii, inginerii și tehnicienii tinerei uzine craiovene 
au trimis pînă acum pe drumurile de fier ale patriei, 
un însemnat număr de locomotive Diesel-electrice, îm- 
bunătățindu-Ie mereu caracteristicile tehnico-funcționa- 
le. De acum, cei 2 100 CJ*. vor alerga și pe căi fera
te de peste hotare, purtind cu mindr-.e inscripția „Fa
bricat in R.PJL".

Specializarea și experiența constructorilor reșițeni și 
craioveni au făcut ca în prezent locomotiva Diesel- 
electrică rominească să corespundă celor mai mari exi
gente de pe piața mondială. A crescut puterea totală a 
motorului Diesel. I i iii Tir de veetilatie șt de încălzi
re sînt mai bune etc. O îmbunătățire importantă o 
reprezintă introducerea penelor electrice pentru ali
mentarea vagoanele- încălzite electric, perm.tind trafi
cului feroviar să treacă la folosirea LD.E. și pentru 
trenurile de călători înzestrate co vagoane moderne.

Realizarea locomotivelor Diesel-electrice romînești 
pentru export, marchează un important succes al co
lectivului Uzriei Electrocntere* dm Craiova și al ce
lorlalte colective care ce-iaborează la realmarea loco
motivei.

care slujesc dezvoltare* Vto*- 
ței și culturii. Și vor r^a. ar
ma audiții muzicale, vnâoairi 
de filme, taberele vor 
fiecare o formație artistici stu
dențească care le va oferi co
legilor plăcute seri catanie.

Dar să nu uităm că =e aSin 
la munte, că vacanta cheasă 
la drumeție, la sper, că-î În
deamnă pe stoderti să pecvecă 
cit mai mult timp la aer fiber. 
De aceea, spertiti. «SI de în
drăgit de stixJenti. n ocoi xx 
loc de seamă ia pi», aiuri tn- 
turor taberelor. Se vor drifter ■ 
ra întreceri de seti—pemti-x. în
cepători si pestix rrccit — de 
sănius. tems de =asă s. safe. 
Iubitorii -l ' fariT vrr prea 
Ie exrsrsE rețwiiiTOe pe fiiM 
raziile xti <agiini~rrr ver 
i -tisa .tuettii» uifiT 'aie 

iar seara se vor organiza reu- 
■ăoeă, canavalun și baluri 
stadestești, stadenfii aflați în 
tabere arvt*d posibilitatea să-și 
daprea M&atatea in cadrul 
oaar comori „Cine știe, răs- 
poade* pe fere de știință, lite- 
nrzA soriră ,

Este toarte necesar ca în a- 
erată vacanță să se organizeze

• =». multe excursii, studenții 
fl* flvujafe centre universi
tare să-și viziteze colegii din 
teâeîaite centre, să cunoască 

muie patriei. Studenții clu- 
■em brașoveni, timișoreni, cei 
i r. Tc Mureș, bunăoară, să vi- 
t ere Capitala, lașul, Galațiul, 
GneștiuL Ploieștiul etc. Vacan-

Scinteia tineretului**
Go-ti sus re in pag. a ll-eJ

Primul
nostru vot — 
candidatilor

F. D. P.
In sala clubului de la Casa ra

ională de cultură din Caracal, pes
te 250 de tineri muncitori, meca
nizatori, elevi care au sărbătorit 
de curînd majoratul, au participat 
la reuniunea organizată de comi
tetul raional U.T.M. pe tema : 
„Votăm pentru prima oară". 
Muncitori în vîrstă, activiști de 
partid și de stat le-au vorbit ce
lor de 18 ani despre semniiica/ia 
și însemnătatea alegerilor de la 7 
martie, desore viața din trecut șt 
de azi, despre marile drepturi a- 
cordate de regimul democrat-popu
lar tineretului patriei noastre. Lu- 
înd cuvîntul, numeroși tineri par
ticipant! la reuniune și-au expri-

M. DUMITRESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Concursul 
„Comuna noastră, azi“

Programul Casei alegătorului din 
comuna Vlădeni-lași este bogat, 
într-una din seri a avut loc o 
manifestare dedicată tinerilor care 
votează pentru prima oară. Mani
festarea a cuprins, pe lingă pro
gramul artistic, și expunerea „20 
de ani de realizări în electrifica
rea țării”. Tovarășul Alexandru 
Grigoruța, directorul stațiunii de 
mașini și tractoare din localitate, 
a vorbit în fața a numeroși tineri 
cooperatori despre înzestrarea a- 
griculturii socialiste cu mașini mo
derne — rod al activității statului 
democrat-popular, în timp ce biblio
tecara Valentina Codreanu a orga
nizat seara tematică „Noua geo
grafie a patriei socialiste". Au 
mai fost organizate seri de între
bări și răspunsuri și un concurs 
pe tema „Comuna noastră — azi". 
Cu prilejul concursului s-a arătat 
că în Vlădeni au fost construite 
în ultimii ani peste 300 de case, 
că în comună există 320 aparate 
de radio, iar prin magazinele co
operativei de consum s-au vîndut 
numai în 1964 mărfuri în valoare 
de aproape 7 milioane lei.

TRAIAN CRĂESCU

Manifestări artistice 
in regiunea Galați

Teatrul Muzical din Galați va 
inaugura în curînd un nou itine
rar de turnee cu un program de 
varietăți cuprinzînd arii și duete 
din opere, operete, iragmente 
de balet și dansuri moderne, mo
mente vesele, muzică populară ro
minească și melodii de muzică 
ușoară. Primele popasuri vor avea 
loc la Panciu, Mărășești, Focșani, 
Odobești, Tecuci, Brăila, Tg. Bu
jor.

Cel de al doilea program „Ca 
cîntec și voie bună", destinat în 
primul rind spectatorilor de la 
sate, își va inaugura seria de spec
tacole în a doua decadă a lunii 
februarie; in prezent, regizorul, 
împreună cu interpreții, reînnoiesc 
scenariul și împrospătează părțile 
muzicale înscriind în partitura a- 
cestui spectacol noi cîntece popu
lare, scheciuri, scenete și momente 
vesele.

DUMITRU SANDU



Noua scoală de 8 an! dm 
orașul Simeria. regiunea Hu

nedoaraPe urmele materialelor publicate

„Controlorii de calitate
sînt mulțumiți,

dar beneficiarii?...
Constatările făcute în între

prinderea noastră și publicate 
în ziarul „Scînteia tineretului" 
din 8 decembrie 1964, sub ti
tlul „Controlorii de calitate 
sînt mulțumiți, dar beneficia
rii au fost juste.

Deficiențele semnalate, larg 
discutate, au servit ca punct 
de plecare pentru stabilirea 
unor măsuri eficiente privind 
ridicarea calificării profesio
nale și specializarea controlo
rilor de calitate. O minuțioasă 
verificare a pregătirii acesto
ra ne-a dat posibilitatea să 
constatăm că toți cunosc stan
dardele, normele interne și 
norma internă departamentală 
cu privire la sortarea țesătu
rilor dar nu le aplică în pro
cesul muncii de fiecare zi. A- 
cest lucru influențează calita
tea produselor. Pe de altă 
parte, a ieșit în evidență și 
faptul că unii controlori nu-și 
îndeplineau atribuțiile din 
cauză că neglijau pregătirea 
de specialitate: nu foloseau 
suficient cărțile și revistele 
tehnice care le-ar fi dat posi
bilitatea să-și îmbunătățească 
activitatea, să manifeste o exi
gență mereu sporită, să con
tribuie practic, activ, la înlă
turarea neajunsurilor.

Cu prilejul prelucrării arti
colului susamintit li s-a ară
tat acestora că pentru a fi bun 
controlor de calitate nu este 
suficient să cunoști meseria, 
să te bazezi pe ce ai învățat 
înainte, că trebuie să asimi
lezi în permanentă metode, 
soluții noi.

îndrumările teoretice au 
fost completate cu ajutor 
practic: li s-a indicat materia
lul bibliografic pe care să-1 
studieze, s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea conținutu
lui cursurilor organizate pen
tru pregătirea controlorilor 
tehnici de calitate.

în acest an, programa anali
tică va cuprinde, printre alte
le, și noțiuni despre procesele 
tehnologice din întreprinde
re. în cadrul lecțiilor respec
tive se vor evidenția cauzele 
pentru care se produc semi
fabricate și produse finite de 
calitate necorespunzătoare. 
Cunoscîndu-le mai bine, con
trolorii de calitate vor putea 
să contribuie cu mai multă 
eficiență la bunul mers al 
procesului tehnologic, exerci
tând un control preventiv de 
nivel calitativ superior.

A fost combătută, de ase
menea, atitudinea acelora care 
considerau că .«este suficient 
cit s-a făcut în privința îm
bunătățirii calității produselor 
și a îmbunătățirii procesului 
tehnologic". în acest sens s-au

Controlul

de calitate URMĂRI DIN PAQINA I
la fiecare operație!
rile făcute în combinat arată că, 
în special în schimburile II și 
III, C.T.C.-ul apliaă ștampila 
„bun" pe produse d$ calitate în- 
doelnică. Acest lucru se datorește 
faptului că în aceste schimburi a- 
tît asistența tehnică cît și exer
citarea unei munci adecvate de 
control sînt la un nivel necores
punzător.

Deoarece mulți dintre contro
lorii de calitate sînt tineri, este 
de la sine înțeles că organizației 
U.T.M. îi reveneau multe de 
făcut. La secția care produce 
presăturile industriale, din 6 con
trolori 5 sînt utemiști. Dacă 
Virginia Naidin, Elena Grămoiu 
și Maria Manciu justifică prin- 
tr-o muncă atentă, de prevenire 
a deficiențelor, încrederea acor
dată de conducerea combinatu
lui, tiu aceleași lucruri se pot 
spune despre Sabin Popa sau 
Maria Grancea. Primul nu dă a- 
tenție calității, lasă deseori să-i 
„scape" produse cu defecte, în 
timp ce Mariă Grancea lipsește 
neinotivat din producție, îngreu- 
nînd munca celorlalți controlori, 
sau, chiar și atunci cînd este 
prezentă la lucru, se ocupă de 
cu totul altceva — în afara con
trolului calității produselor. Or-

din 
reclamațiile care, 

se vor mai ivi, să 
măsuri care să

analizat aspectele negative 
care au contribuit la respinge
rea de către beneficiari a unor 
produse în semestrul II al a- 
nului 1964.

Conducerea serviciului CTC 
a primit sarcina să prelucreze, 
operativ, cu personalul 
subordine, 
eventual 
stabilească 
preîntâmpine ivirea altor ca
zuri similare.

La înlăturarea definitivă a 
atitudinii de ..suficiență" în 
activitatea controlorilor de 
calitate va contribui și școla
rizarea aparte a acestora, așa 
cum ne-am propus să o reali
zăm în acest an.

Este just că pînă în luna de
cembrie a anului 1964. la ram
pele de control, s-a dat o deo
sebită atenție numai anumitor 
articole. Acum se efectuează 
un control la fel de exigent al 
tuturor articolelor, indiferent 
de destinația lor. S-a reorga
nizat controlul interfazic în 
secțiile filatură și țesătorie. 
în secția finisaj — din lipsa 
unor cadre calificate — nu 
s-au luat încă măsuri dar. 
considerăm că. deocamdată, 
maiștri și ajutorii de maiștri 
— care sînt mai puțin ocupați 
cu reparațiile mecanice la uti
laje — pot și au datoria să 
urmărească îndeaproape res
pectarea întocmai a proceselor 
tehnologice.

Paralel cu măsurile luate 
de către conducerea întreprin
derii pentru îmbunătățirea 
muncii controlorilor de calita
te, colectivele tehnice au pro
pus și aplicat metode noi pen
tru desancolarea, albirea și 
vopsirea țesăturilor.

De asemenea, pentru îmbu
nătățirea continuă a calității 
firelor s-a cerut sprijin Insti
tutului de cercetări textile, 
iar pentru procurarea de apa
rate de laborator corespunză
toare s-au făcut demersuri la 
forul tutelar.

Arătăm că, datorită măsuri
lor luate și muncii depuse, în 
perioada decembrie 1964 — 
ianuarie 1965, nu am mai pri
mit reclamații privind slaba 
calitate a țesăturilor. Efortu
rile depuse pe această linie 
ău făcut ca în luna decembrie 
1964, de pildă, procentajul de 
cupoane să se reducă cu 40 la 
sută față de perioada anteri
oară.

Iată de ce colectivul între
prinderii noastre apreciază că 
articolul publicat a fost și este 
de un real folos în munca sa.

MIRCEA ION
director — întreprinderea tex

tilă — Pitești

ganizația U.T.M. era datoare să 
intervină în asemenea cazuri. Și 
dacă n-a făcut-o pînă acum este 
necesar ca de acum înainte să-și 
pună ca obiectiv principal în ac
tivitatea sa educarea tinerilor 
controlori în spiritul disciplinei, 
al celei mai înalte răspunderi față 
de calitate. Aceleași probleme ar 
putea fi puse în discuția organi
zației U.T.M. și în legătură cu 
comportarea grupei de control 
de la secția fenol. Aici, tinerii 
efectuează adesea analize de la
borator greșite. Analizînd mai în 
amănunt această situație ne-am 
convins că ea se datorește, în 
primul rînd, necunoașterii te
meinice a instalațiilor, a pro
ceselor chimice. Ar fi de aceea 
util ca o dată cu discutarea pro
blemelor legate de întărirea dis
ciplinei, comitetul organizației de 
bază U.T.M. din serviciul con
trol tehnic al calității să pună în 
discuția tinerilor și probleme le
gate de indicatorii estetici ai 
produselor (eleganța liniilor, a 
formelor, concordanța culorilor), 
paralel cu o preocupare mai sus
ținută pentru ridicarea nivelului 
de cunoștințe profesionale al 
controlorilor tehnici de calitate. 
Aceste acțiuni pot fi preluate și 
de organizațiile U.T.M. din sec
țiile de unde pleacă produsele 
finite.

Foto: AGERPRES Ion Roman
INFORMAȚII

La invitația guvermriai sue
dez, marți dimineața a plecat 
spre Stockholm Gr.eorghe Ră- 
doi, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. El va a- 
vea convorbiri cu reprezen
tanți ai cercurilor guverna
mentale și economice suedeze 
și va vizita întreprinderi și 
instituții culturale. El va fi 
însoțit de Sergiu Bulgakof, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Vasile Răuțâ, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
precum și de specialiști

♦
Ieri seară a părăsit Capita

la. indreptindu-se spre R.P. 
Polonă, o delegație a U-A SJL 
pentru a participa la cea de-a 
Vl-a Intîlnire a organizaților 
naționale studențești din Eu
ropa. care va avea loc la 
Varșovia, între 4 — 6 februa
rie a.c.

Delegația este condusă de 
tov. Dan Marțian, membru 
supleant al Biroului CC. al 
U.T M.. secretar al Comitetu
lui UT.M. al Centrului Uni
versitar București.

La Casa scriitorilor din Ca
pitală a avut loc o festivitate 
consacrată sărbătoririi a 15 
ani de ia înființarea revistei 
.Jieue Literatul-*. Au hiat 
parte scriitori și critici lite
rari. colaboratori ai revistei, 
redactori.

Cu acest prilej, redactorui- 
șef al revistei. Emmerick 
Stoffel, a prezentat o dare de 
seamă asupra activității revis
tei în decursul celor 15 ani de 
apariție.

MIRCEA ANGHELESCU

Foto • V. RANGA

In zbor deasupra brazilor (ima
gine de la un concurs de sări
turi de pe trambulină, disputat 

recent la Poiana Brasov)

In îmbunătățirea calității pro
duselor combinatului au un mare 
rol și alți factori : calitatea ma
teriilor prime, aparatura cu care 
se execută controlul și chiar am
balajele în care sînt expediate 
produsele. Neajunsurile semna
late in aceste privințe produc 
multe necazuri colectivului de 
aici. In cazul materiei prime, tre
buie arătat că făina de lemn, 
care intră ca material tehnolo
gic în compoziția bachelitei 
electrotehnice și care este livrată 
de IPROFIL Satu Mare conti
nuă să fie de calitate necorespun
zătoare. Curios este faptul că în 
urmă cu un an proporția de făină 
cu grad de finețe corespunzător 
atingea 
prezent 
la sută, 
sulfuric 
iele, cu 
calitate 
împurificat pentru că este trimis 
în cisterne necorespunzătoare. 
Uneori, asemenea materii prime 
pătrund în procesul de produc
ție. De aceea este nevoie să fie 
întărită grupa de control de la 
recepție. Este necesar, totodată 
să se dea o mai mare atenție în 
livrarea produselor amintite încă 
de la expedierea lor din între
prinderile furnizoare, printr-un 
control corespunzător atît din

90—100 la sută, iar în 
se menține în jur de 30 
De asemenea, acidul 

produs de Tumu Măgu- 
toate că inițial este de 
foarte bună, sosește aici

TINERI CANDIDAȚI Al F.D.P.
Un mandat reînnoit

Numele controloarei tehnice 
de calitate Dumitru Alexan
drina este bine cunoscut nu 
numai la sala 300, locul unde 
lucrează, ci și în întreaga uzi
nă. Din 1957 de cind, după 
absolvirea școlii profesionale 
de energie electrică, lucrează 
la Uzinele „Electronica" și pînă 
în prezent Dumitru Alexan
drina a străbătut treptele pro
fesiunii cu pași siguri, însu- 
șindu-și tainele meseriei celui 
care asamblează piesă cu 
piesă aparatura complicată a 
televizorului sau aparatului 
de radio.

Pregătirea temeinică din 
școală și-a spus cuvintul încă 
din prima zi de produc
ție, rezultatele obținute fiind 
de fapt alte foarte bune cali
ficative obținute la școala ma
joră ■ vieții: munca. Dato
rită perseverenței fi conștiin
ciozității cu care s-a achitat 
de sarcinile de producție a 
fost avansată în funcția de 
controlor tehnic de calitate.

I ani de-a rindul,
----irwjr lenn

Evidențiată

„CARAGIALE"

partea beneficiarului, dar și a 
producătorului. în cazul fainei de 
lemn amintite, Direcția generală 
a produselor finite de lemn din 
Ministerul Economiei Forestiere 
este datoare să intervină, deoa
rece de mai multă vreme combi
natul reclamă această situație.

Rezolvarea celor cîteva pro
bleme enunțate în acest articol 
ar putea să ducă la obținerea 
unor produse din ce în ce mai 
bune, la întărirea prestigiului de 
care se bucură colectivul Combi
natului chimic din Făgăraș.

Vacanță 
studențeasca

sînt cele mai bune prile-țele
juri de excursie, de cunoaștere 
,,pe viu“ a istoriei patriei. Să 
invităm, deci, cit mai mulți 
studenți în excursie, să stabi
lim itinerarii interesante.

în repertoriul vacanței mai 
sînt înscrise și alte acțiuni care 
vor avea drept cadru de desfă
șurare decorul Carpaților. La 
Sinaia, conducătorii cenacluri
lor literare studențești din toate 
centrele universitare vor parti
cipa la o discuție colectivă pe 
tenta : „Creația literară a stu
denților", Predealul va găzdui 

Dumitru Alexandrina este nu 
numai o bună specialistă, ci și 
un tovarăș de muncă gata să 
ajute acolo unde trebuie, să 
rezolve problemele ce se ivesc 
în viața colectivului de la „Fa
brica 300" cum e numită acea
stă secție.

Aprecierile colectivului în
cep întotdeauna cu: „E o 
mindrie a secției', ceea ce ex
plică de la bun început pre
țuirea de care se bucură.

Radu Vespasian, șeful con
trolului tehnic: „Subansam- 
blurile controlate de Dumitru 
Alexandrina poartă întotdeau
na calificativul „garantat". 
Este o muncitoare care ifi iu
bește mult meseria".

Maxim Gheorghe — contro
lor tehnic de calitate: „Tova
rășa Dumitru r.u s-a mulțu
mit niciodată cu cunoștințele 
obținute. Pe fișa ei. la biblio
teca uzinei, sînt trecute multe 
cărți tehnice care vin să com
pleteze și să explice, în bună 
parte, nivelul ei profesional, 
succesele obținute ani în fir". NICOLAE ADAM

bilă fi atractivă viața pildui
toare prin ea însăși (și nu 
prin teoretizări) a unei perso
nalități a cărei evoluție și ac
tivitate a însemnat un pas 
incinte în cultura poporului 
său.

Acest lucru l-a înțeles foar
te bine Ion Roman și în acest 
fapt rezidă principala calitate 
a volumului său, care îmbină

MITE Dl LECTOR

fn chip fericit calitățile nece
sare acestui tip de biografie. 
Desigur că. dispuntnd de un 
r-.e-is material documentar și 
de excelenta biografie ante
rioară a lui Șerban docules- 
eu, mur.ca.sa a fost mult ușu
rați ; nu este insă mai puțin 
merituos felul in care autorul 
a știut să folosească aceste re
surse. nerătăcnidu-se mei un 
moment m hățisunle stufoase 

tzse. Desz bogată r» date fi 
azcze. iacra-aa «■ dertue met

păstreuă o un i'<u« pario- 
uu».t« R. fcpt Krir âem-, de 
relevat. rutund au rov.anțea- 
ză aici aa ramezl.
teasc pe boxa 

etapa finală 
iana Brașov 
nire cei mai

de șah, iar la Po- 
își vor da întil- 

buni schiori: aici 
se va desfășura faza finală a 
campionatului universitar de 
schi.

$i studenților rămași în cen
trele universitare, vacanța le 
oferă un buchet de surprize. 
Programele caselor de cultură 
studențești, ale cluburilor sînt 
profilate (și unde nu s-a făcut 
aceasta, trebuie să se facă cît 
mai curînd) pentru vacanță. în 
fiecare zi, la casele de cultură 
și cluburi, studenții să aibă po
sibilitatea să-și aleagă la ce 
acțiuni să participe. Și vor a- 
vea ce să aleagă. La București, 
Cluj, Iași, Timișoara și în cele
lalte centre universitare stu
denții se vor întîlni cu oameni 
de știință, cu scriitori, cu ci
neaști, cu actori, vor viziona 
numeroase spectacole teatrale 
și muzicale. Formațiile artisti
ce studențești vor prezenta 
programe artistice dedicate ale
gerilor cu un repertoriu ales 
cu grijă, la casele de cultură 
ale studenților și la cluburi vor 
fi organizate seri de dans, car
navaluri.

Va fi o vacanță frumoasă, 
așa cum ne-am obișnuit să fie 
vacanțele noastre. Folosiți-o 
din plin, dragi studenți, să vă

Rotaru Gh. 
controlor 

de caii- 
„Pune 

tot 
ce face. 

i amin- 
să nu fi

tehnic 
tate : 
suflet în 
ceea i 
Na-mi 
tesc i 
răspuns cu en
tuziasmul care 
o caracterizea
ză la vreuna 
din chemările 

organizației 
U.T.M.'.

Activitatea 
controloarei de 
calitate Dumitru 
nu se termină odată cu orele 
de producție. Deputată în Sfa
tul Popular al Capitalei, ea a 
desfășurat în toți cei patru 
ani o vie activitate pentru în
frumusețarea circumscripției 
unde a fost aleasă. Spațiile 
verzi, noile trotuare poartă în 
ele o parte din entuziasmul și 
dăruirea acestei utemiste.

Propunerea făcută de a can
dida din nou pentru circum- 

Alexandrina

cum fusese tentat în prece
denta sa biografie a lui Bolin- 
tineanu, de pildă. Poate că 
Ion Roman, evitând amănun
tele inutile, merge uneori prea 
departe și vrînd să evite di
gresiunile, falsifică, vulgari
zează realitatea atunci cînd 
afirmă (la pag. 105) că din in
fidelitatea Veronicăi Micle 
față de Eminescu „s-a rotun
jit, ca perla într-o scoică ră
nită, nestemata Luceafărului" 
mergînd astfel pe linia unei 
afirmații a lui Brătescu-Voi- 
nești infirmată de istoria lite
rară. Posibilele obiecții de a- 
mănunt, nu impietează însă 
asupra calităților solide de an
samblu ale volumului.

Ciutînd să se limiteze la 
esențial în ceea ce privește 
viața lui Caragiale, autorul nu 
neglijează deloc ambianța în 
care a evoluat acesta, și aici 
identificăm a doua calitate 
importantă a cărții. Omul nu 
poate fi -înțeles decît prezen
tat în mijlocul lumii sale, în 
conexiunea social-istorică în 
care a fost situat. Pornind de 
la acest principiu. Ion Roman 
a sehițet in fiecare capitol 
trăsăturile epocii, oamenilor, 
locnrilor cu care Caragiale a 
venit in conzaaK "na&eriaiizin^ 
și fnstifieind astfel prieteniile 
și adrerritățile scriitorului 
care păreau, tn cite lucrări 
mai vechi c se exercita în gol.

Vorbind despre un scriitor, 
biograful este foarte adeseori 
tentat să exagereze, ocupîn- 
du-ie prea mult de operă în 
detrimentul vieții, așa cum 
face, de pildă. Tamara Gane 
rn biografia Ini Lermontov. 
Ion Roman nu cade in aceas
tă greșeală, ba chiar citeodată 
e prea parcimonios, cind vor
bește despre opera propriu- 
risă, mai ales despre creațiile 
din ultima perioadă. între care 
sirt cîteva capodopere. Tre
buia. credem, insistat asupra 
poveștilor lui Caragiale, asu
pra originii lor (fie fi numai 
pentru a demonstra încă o dată 
cultura multilaterală a scrii- 
tomlni) fi asupra felului în 
care s-au grefat aceste teme 
cunoseute pe un fond profund 
original.

Cartea lui Ion Roman se re
comandă prin calitățile sale ca 
o reușită îmbucurătoare, o 
biografie serioasă,- scrisă eu 
talent, cu pricepere fi cu dra
goste care se adaugă celorlalte 
biografii semnate de el.

reintoarceți cu forte sporite 
pentru a obține la învățătură 
rezultate pe măsura marilor în
datoriri ce vă revin.

Odihnă plăcută !

Primul nostru vot

candidatilor F. D. P.
tată de partid, 

condiții de
mat recunoștința 
pentru minunatele 
muncă șl Învățătură, mlndria pen
tru succesele obținute de poporul 
nostru pe drumul desâvlrșirii con
strucției socialismului.

— Sînt mindru că la 7 martie 
voi putea să-mi dau primul meu 
vot candidatilor Frontului Demo
crației Populare, a spus tînărul 
mecanizator Teodor Tabacu. Mă 
angajez aici, în lata tovarășilor pe 
care l-am ascultat. In fața celor 
de o virstă cu mine, să muncesc 
mai bine, să-mi 
exemplar sarcinile 
să Învăț mereu 
celor vîrstnici.

— Am Împlinit 
ziua In care s-a 
școală în care învăț acum în cla
sa XI-D — spunea eleva Andrei 
Lavinia. Școala are 15 săli de cla- 

laboratoare modeme. Ca ele- 
primul meu vot pe care-1 voi 
cu toată Încrederea candidați- 
F.D.P., îl voi însoți numai cu 

îndeplinesc 
de producție, 

din experiența

18 ani chiar In 
Inaugurat noua

să, 
vă, 
da 
lor
note bune la învățătură.

Asemenea 
care votează 
7 martie, au 
localități din

întîlniri ale tinerilor 
pentru prima dată lo 
avut 16c și tn alte 
regiunea Oltenia.

scripția electorală nr. 98 în 
alegerile de deputați în Sfatul 
Popular al Capitalei a fost 
primită cu multă bucurie de 
către alegătorii din această 
circumscripție.

Un semn al prețuirii, al în
crederii pe care tovarășii de 
muncă, cetățenii din circum
scripție îl acordă acestei ti
nere muncitoare.

la stlrși- 
săptă- 

va cu-

progra- 
și du

Brașov,

• Din nou 
tul acestei 
mini schiul 
nouște o bogată acti
vitate competiționa- 
19. Zăpada căzută din 
abundență și vremea 
rece vor asigura con
diții optime de des
fășurare a celor trei 
concursuri 
mate sîmbătă 
minici.

La Poiana 
sîmbătă dimineața de 
la ora 9,30, se va 
desfășura concursul 
internațional triun
ghiular de biatlon — 
R.D. Germană, R.P. 
Polonă și R.P. Roml- 
r.9. Lotul tării noastre

alții 
Viimoș,

In meci
drul „Cupei campioni
lor europeni", ceie do

retur, din ca-

uă formații campioane 
ale țării noastre — 
Dinamo București (fe
minin) și Rapid Bucu
rești (masculin) vor 
întllnl echipele clubu
lui Galatasaray Istan
bul. Programul înce
pe la ora 17,30. După 
atim se ști#»rln tur e- c.r 
Chipele noastre 
cîștigat cu scbiiil

cuprinde printre 
pe Bărbășescu, 

Cazabelea,

Cimpoia. 
constitui 
rificare înaintea cam
pionatelor mondiale 
de biatlon de la El- 
verun (Norvegia). Tot 
Ia Poiana Brașov, cei 
mai buni juniori de la 
probele alpine se vor 
Întrece în cadrul „Cu
pei școlarului' care se 
va deslășura sîmbătă 
si duminică pe pîrtia 
Postăvarul.

Al treilea concurs 
din această săptămînă 
va avea loc la Mogo- 
șa, unde se vor des
fășura întrecerile din 
cadrul primei etape a 
Cupei R.P.R. (seniorii 
pentru probele alpi
ne.

Concursul va 
o ultimă ve*

• Sala Floreasca 
din Capitală va găzdui 
«lmbălă un Interesant 
cuplai volelbalistic.

• Selecționata 
juniori a E.P. Bulga
ria, care se pregătește 
pentru turneul UEFA, 
ce se va desfășura în 
aprilie în RF. 
mană, a plecat 
Grecia. Juniorii 
gări vor susține

Ger- 
în 

bui- 
două

partide cu selecționa
ta de juniori a tării 
gazde, care de aseme
nea se antrenează 
pentru turneul UEFA.

La patinoarul ar
tificial „23 August" 
din Capitală a în
ceput ieri turneul 
final al campiona
tului republican de 
hochei pe gheață. 
Primele două me
ciuri ale acestei în-

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN (film pentru ecran 

panoramic) rulează la Patria (o- 
rele 930; 1230; 15.30 18,30 ; 2130-. 
TITANIC—VALS rulează la Re
publica (orele 9,30: 11,45; 14;
1630; 18.45; 21), București (orele
9 30; 11,45: 14; 1630; 18.45; 21), 
Grivița (orele 10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) , Modera (orele 9,45; 12;
14.15; 1630; 18,45). PAULA CAP
TIVA rulează la Luceafărul (ore
le 930: 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Feroviar (orele 9.15; 1130; 
14; 1630; 19: 2130), Melodia (ore
le 9.15: 1130; 13.45; 16; 18,15;
2030). DRACUL ȘI CELE ZECE 
PORUNCI (cinemascop) rulează la 
Carpati (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16). YOKMOK rulează la Capitol 
(orele 930; 11,45; 14; 16,30; 19;
21,15), Flamura (orele 10; 12; 16; 
18; 20). MOSCOVA — GENOVA 
rulează la Festival (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 10; 12,15; 15,30; 18:
20.30) . RĂZBUNĂTORUL (cinema
scop) rulează la Victoria (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Volga (o- 
rele 10; 12; 15; 17, 19; 21). SĂL
BATICII DE PE RIUL MORȚII (ci
nemascop) rulează la Central (ore
le 1030; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30).  CEI ȘAPTE MAGNIFICI 
(cinemascop) rulează la Lumină 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). POVES
TE NEINVENTATĂ rulează la 
Union (orele 16: 18,15; 20,30), Fla
căra (orele 15,30; 17,45; 20,30).
PROGRAM PENTRU COPII — (di
mineața ora 10); LA PATRU PĂȘI 
DE INFINIT (după-amiază) rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 18,15;
20,30).  Floreasca (orele 16; 18,15;
20,30).  * ■**“ ‘ “■*'
NELE 
MIEI, 
SCÎNTEII, 
PREFAȚA 
lează la
10 — 21 
TÎND ÎN
Giulești (orele 9,30; 12; 15; 17,30: 
20), Aurora (orele 9,45; 12; 14,15; 
1630; 18,45; 21). CEI TREI MUȘ
CHETARI (cinemascop) rulează la

ROMÎNIA PE MERIDIA- 
LUMII, CETĂȚILE CHI
CI NOAPTE 

TEMELII 
LA UN 
Timpuri

LA CASA 
DE OȚEL, 
POEM ru- 

__ Noi (orele 
în continuare). C1N- 
PLOA1E rulează la

Prezent
în viața
satului

Printre cei care absolveau 
acum doi ani Facultatea de fi
lologie din București se nu
măra și Lăzureanu Tiberiu. El 
a cerut să fie repartizat după 
examenul de stat in raionul 
său și astfel și-a început mun
ca de profesor în comuna Cer
ne!, raionul Ineu.

In cei doi ani de activitate, 
tînărul profesor s-a remarcat 
nu numai ca un pasionat pe
dagog, ci și ca un inimos ini
țiator a numeroase activități 
obștești. Prezența lui s-a sim
țit peste tot: la echipa de tea
tru, la brigada artistică de agi
tație, la bibliotecă, la organi
zarea serilor pentru tineret. 
Căminul cultural din comună 
a devenit a doua școală, o 
școală a educației estetice, a 
culturii.

O fructuoasă activitate a 
dus tînărul profesor și ca 
membru al brigăzii științifice. 
Răspîndind în satele raionului 
comorile literaturii noastre, el 
și-a cîștigat stima și prețui
rea oamenilor.

Despre aceste calități au 
vorbit cu căldură numeroși ce
tățeni prezenți în sala căminu
lui cultural din Cernei, cind 
tînărul profesor a fost propus 
candidat al circumscripției e- 
lectorale nr. 17 în alegerile de 
deputați în Sfatul popular ra
ional Ineu.

Mulțumind pentru încrede
rea acordată, tovarășul Lăzu
reanu Tiberiu a arătat că tî- 
năra generație din patria noa 
stră își îndreaptă întreaga ei 
recunoștință către partid, că
tre regimul democrat-popular, 
care a creat și creează tinere
tului minunate condiții de 
muncă, de învățătură. .

C. BEJAN

treceri, la care par
ticipă cele mai bune 
șase echipe de ho
chei din țară, s-au 
terminat cu urmă
toarele rezultate: 
Tîrnava Odorhei — 
Știința Cluj 8—2 
(2—0; ' 
Steaua 
București 
(2-0; -

2—1; 4—1);
— Știința

11—9
6—0; 3—0).

• in
finală
campionilor europeni’ 
la handbal masculin, 
Dinamo București va 
susține la 21 iebrua-

sferturile de 
ale „Cupei

tie meciul retur cu 
R.I.K. Goteborg. Jo
cul se Va desfășura 
în sala Floreasca. In 
primul meci, dinamo- 
viștii au terminat în
vingători cu scorul 
de 24—11. In semifi
nale, Dinamo sau 
R.I.K. va juca cu tot- 
mația Grasshoppers 
Zurich, care a elimi
nat pe S.V. Berlin. In 
celelalte jocuri ale 
„sferturilor' se întil- 
nesc : R. K. Med- 
vescak Zagreb — Bu- 
revestnik Tbilisi (tu
ful 7 februarie la Za
greb — returul 
februarie la Tbilisi) și 
U.S, ivry Paris — A- 
jax Copenhaga (in 
tur, rezultatul a fost 
de 19—16 pentru Ivry 
— returul la 21 fe
bruarie Ia Copenha
ga).
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(Ager prea)

înfrățirea între popoare (orele 
10,30; 15,15; 19). EROI CURAJOȘI 
CA TIGRII rulează la Cultural (o- 
rele 16- 18,15; 20,30), Colentira 
(orele 16; 18,15; 20,30). CLIMATE 
(cinemascop) - rulează la Dacia 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). UN bJOU. 
GHILGAMEȘ rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30). Pacea (o- 
rele 16; 18. 20). ȘAPTE ANI Dr. 
CĂSNICIE (cinemascop) rulează

Crîngași (orele 18,15;la

20.30) . VIATĂ UȘOARĂ rulează
Ia Bucegi (orele 10) 12,15; 16;
18,15; 20,30). JUDECĂTORUL DE 
MINORI rulează la Unirea (orele 
11) 16; 18,15; 20,30), Munca (orele 
14; 16,15; 18,30; 20,45). AH, EVA ! 
tulează la Tomis (orele 9,30; 
11,30, 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mi
orița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45). LOCOTENENT CRIS
TINA rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). ÎNT1LNIRE CU SPI
ONUL rulează la Populai (orele 
16; 18,15: 20,30), Drumul Sării
(orele 15,30; 17,45; 20). CALA-
BUCH rulează la Arta (orele 15; 
17,45; 20,30), Cotroceni (orele
15,30; 18; 20,30). DRUM PERICU
LOS (cinemascop) rulează la Mo
ților (orele 15,15, 17,45; 20,15).
MARIA rulează la Cosmos (orele 
16; 18) 20). UMBRELELE DIN
CHERBOURG rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,30). ȘEFUL ru
lează la Rahova (orele 16; 18,15;
20.30) , Ferentari (orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45). SOȚIE PENTRU UN 
AUSTRALIAN (cinemascop) 
lează la Progresul (orele 15;
19; 21). CU MIINILE PE ORAȘ ru
lează la Lira (Orele 16; 18,15;
20.30) .

ru-
17,

mur.ca.sa


ebruarie. în stațiunile de mașini și tractoare, în toate unitățile agricole se desfă
șoară o activitate complexă în vederea pregătirii tractoarelor și a celorlalte utilaje 
pentru ca viitoarele lucrări să poată fi executate Ia timp și la un nivel agrotehnic 
corespunzător. Atenția mecanizator ilor se îndreaptă acum spre efectuarea unor 
reparații de calitate, reducerea term enelor de execuție și micșorarea cheltuielilor 
de producție. Pregătind mașinile, ei își completează, totodată, propria lor pregătire 
profesională. Sînt nelipsiți din sălile de cursuri, iau parte la demonstrațiile practi

ce. în acest proces o atenție deosebită trebuie ac ordată cunoașterii caracteristicilor noilor mașini 
aflate în dotare și însușirii unor bogate cunoștințe agrotehnice. Sînt probleme multiple, a căror 
rezolvare la timp cere din partea tractoriștilor o activitate susținută, impune respectarea dis
ciplinei socialiste a muncii.

La S MT. Ciulnița, regiunea București, am întilnit o activitate interesantă a organizației 
U.T.M. privind antrenarea tuturor tinerilor mecanizatori la grăbirea lucrărilor de reparații și 
Ia însușirea unor bogate cunoștințe profesionale. Despre această experiență vom relata în pagina 
de față.

Pentru campaniile agricole din anul acesta

mecanizatorii
__ __ 6 . »
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Mai operativ

MAȘINI NOI

și mai economic

se pregătesc
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Fiecare operație e lacuta cu siguranță și pricepere

CIT VALOREAZA UN MINUT

a furt ptaasf>- 
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Motorul a ajuns la postul de lucru mor. :a -genera.
ia un nou tractor
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CUNOȘTINȚE NOI
In cimp, mecanizatorii vor 

pleca mai bine pregătiți. Ei tre
buie să obțină în acest an roa
de și mai bogate de pe cele 
aproape 20 000 de hectare din 
raza de activitate a stațiunii. 
Toți cei 143 de mecanizatori 
frecventează cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic de trei 
ani. In cercul din anul I au fost 
cuprinși 60 de tineri care au 
ieșit de curînd de pe băncile 
școlii profesionale de mecanici 
agricoli. Ceilalți urmează cursu
rile anului III. La fiecare cerc, 
cele mai multe lecții au fost 
repartizate pentru cunoașterea 
mașinilor noi din dotare: trac
torul Universal 650, presa de 
balotat paie, semănătorile de 
porumb 2 SPC2 și SPC 6, ma
șina de stropit și prăfuit și al
tele.

Tractorul Universal 650 are 
calități superioare. Anul tre
cut cele 11 mașini de acest tip 
au fost repartizate celor mai 
buni meseriași. Totuși, în cam
paniile agricole s-au întîmplat 
o serie de defecțiuni. Iată mo
tivul pentru care din cele 28 
de lecții, 9 sînt destinate cu
noașterii acestei mașini mo
derne. Sînt aprofundate la lec
ții toate amănuntele? Biroul 
organizației U.T.M. a inițiat cu 
cîteva zile în urmă un raid 
prjntre tinerii cursanți. Unii nu 
înțeleseseră exact rolul pe care 
îl au anumite piese în buna 
funcționare a instalației elec-

steluțelor

Iala-i pe crțjva o.ntre tinerii care au tost distinși

Purtători

Zi festivă. Cei care sînt 
chemați să contribuie ta 
sporirea continuă a roade
lor pămîntului își sărbăto
resc fruntații. Celor mai 
buni dintre cei buni li se 
prinde la reverul hainei 
steluța de fruntaș în între
cerea socialistă. De-a lun
gul unui an întreg de mun
că 43 de mecanizatori, din
tre care 20 de utemiști, 
și-au îndeplinit în mod e- 
xemplar sarcinile de pro
ducție. Tînărul Gheorghe 
Guba a fost evidențiat în 
fie.care campanie agricolă, 
a răspuns ta toate chemă
rile organizației U.T.M. Lui 
i se datorează o serie de 
inițiative; el a propus în 
toamna trecută organizarea 
unui raid la brigăzi, pe 
tema disciplinei în muncă, 
a îngrijirii tractoarelor și 
mașinilor. El se numără a- 
cum printre fruntașii sta
țiunii. 

trice. S-a solicitat spr.hnul câ
torva maiștr. eiectricaeu- 
au arătat si au demonstra', 
tablă, în amănunt, tot ceea 
era neclar. Apoi au trecut 
atelier și cei ce nu ințeleseseră 
încă au fost puși să repete c:- 
ferite operații „pe vin*. La fel 
s-a procedat și cu presele de 
balotat paie.

La demonstrațiile practice 
cei 15 tineri care vor lucra cu 
aceste mașini au repetat unele 
operații de cite 7—8 ori. Cine 
repetă, nu greșește. Nu in:im- 
plător inginerul Petre Dumi
trescu insistă mult asupra cu
noașterii acestei mașini. El a 
calculat că dacă anul trecut se 
lucra bine cu toate cele 11 Pre
se, s-ar fi putut stringe paiele 
de pe încă 1000 de hectare 
Cum în vara care vine vor fi 
strînse paiele de pe aproape 
6 000 de hectare, este evident 
de ce se acordă acum atenție 
lecțiilor și demonstrațiilor prac
tice la această mașină.

La rîndul lui, tinărul Constan
tin Bîziiac, tehnicianul agronom 
al stațiunii, caută să imbogă-

Un an întreg mașina 
strungarului Victor Chivu 
a mers neîntrerupt. A con
fecționat sute de piese, a 
făcut mai multe inovații 
care au adus economii în 
valoare de peste 6 000 lei.

Fiecăruia i se arată meri
tele în bunul mers al pro
cesului muncit Ca intr-un 
buchet se adună trăsăturile 
comune care îi caracteri
zează pe evidențiați: hărni
cia, disciplina, pasiunea 
pentru învățătură, spiritul 
de inițiativă. Vestinian, 
Ghencea, Răducanu, Ma
tei și ceilalți n-au precupe
țit nimic pentru a fi la 
înălțimea sarcinii de răs
pundere pe care o au me
canizatorii de a contribui 
cu toate forțele și price
perea lor la creșterea neîn
treruptă a producției la 
hectar. De la festivitate 
fiecare a plecat animat de 
același gînd: să le urmeze 
exemplul în toate.

Ce faceți în timpul liber?
Orele de lucru s-au termi

nat. Să-i însoțim pe tinerii 
mecanizatori după ce părăsesc 
atelierul și orele de curs. A- 
proape invariabil pașii ne duc 
spre aceleași puncte: dormi
tor, cantină, bufetul gării. Ia- 
tă-i la dormitor. Deretică, a- 
duc lemne, încălzesc sobele și 
apoi... Unii citesc ziarul sau o 
carte, alții discută între ei; 
cei mai mulți asistă la doi to
varăși de-ai lor care joacă 
table. Am pus cîtorva meca
nizatori aceeași întrebare: ce 
faceți în timpul liber și cum 
ați dori să vi-1 petreceți ? Iată 
răspunsurile :

ION ROȘU : „Vin la dormi
tor, citesc cîteva pagini, apoi 
mă culc. Nu-mi plac tablele. 
Și chiar dacă ar fi așa, trebuie 
să aștept la rînd. Ce bine ar 
fi dacă s-ar organiza și la noi 
cite o joie a tineretului sau o 
seară de lectură. Am mai în

i. rtti

văța cite ceva, ar trece timpul 
cu folos. Așa...!“

NECULAI PASCALE: Jtă 
uit și eu ta cei care bat ta
blele pină mă prinde somnuL 
Cind era televizorul bun, mer
geam la club. Dar de cind s-a 
defectat —• masa și culcarea. 
Mi-ar place și mie să mergem 
în colectiv la cite un specta
col în comună. Dragalina e o 
așezare mare și are tot felul 
de formații artistice, cinema
tograf".

NICOLAE ȘERBU : „Eu ci
tesc mult, am o fișă bogată. 
Dar sînt unele cărți pe care 
nu le înțeleg prea bine. A- 
poi, avem în dormitor cițiva 
jucători de remy și table, care 
îți distrag atenția. Dacă orga
nizația U.T.M. ar iniția unele 
acțiuni la biblioteca stațiunii 
(recenzii, lecturi colective, dis
cuții despre eroi ai cărților), 
ar fi altceva...".

V TM- i

GHEORGHE TĂNĂSESCU : 
„Plictiseală mare, seara. Eu 
mă mai duc pe la „Cirețica~, 
țn gară. Așa trece timpul mai 
repede. Aseară am avut no
roc. A venit la Dragalina o 
formație de muzică populară 
din București. Am dat cu to
ții buzna. Păcat că nu s-a în
grijit nimeni măcar să ne 
procure bilete".

Astfel de răspunsuri se mai 
pot cita. Din ele rezultă cîte 
acțiuni interesante ar putea 
organiza biroul organizației 
U.T.M. cu cei aproape 100 de 
tineri, în timpul liber. Dar din 
toate acestea nu se face ni
mic. Sala de club este mereu 
friguroasă, neatrăgătoare, do
tată cu prea puține lucruri. 
Cele cîteva jocuri de șah și 
table au fost împărțite pe la 
dormitoare. Mecanizatorii vor 
să citească. Din discuția avută 
cu bibliotecarul Vasile Gheor
ghiu, a reieșit că biroul orga- 

■ > : iest

exemplificăm. Romulus 
este un tlnăr har

uri bun meseriaș. Intr-o 
vara trecută insă, in lac

S-a
ca-

împotriva unor asemenea ma
nifestări.

Să 
Tudor 
nic și 
zi din 
să meargă la o lucrare pe care 
î-o încredințase setul de bri
gadă. a plecat cu tractorul în 
sat. lislnd treaba baltă, 
discutat imediat cu el în 
cirul grupei U.TM. și utemiștii 
:-au atras în mod serios aten
ția cc asemenea abateri nu-i 
vor fi tolerate. Toată vara și 
toată toamna, Tănăsescu a do
vedit prin Întreaga sa compot- 

irizației UTAL ii cere foarte 
puțin sprijinul. Cele aproape 
1700 de volume n-au fost 
triate. nu s-au procurat cărți 
noi cerute de cititori. A mai 
rezultat că in timpul verii, la 
brigăzi s-au citit mai multe 
cărți decît in perioada de a- 
proape trei luni de cind meca
nizatorii s-au întors în sta
țiune. Toată activitatea în a- 
ceastă direcție se reduce la 
niște proiectate recenzii. Dar 
nici în acțiunea aceasta, or
ganizată de bibliotecar, biroul 
U.T.M. n-a intervenit. Pînă în 
prezent se știe cine face re
cenziile, încolo...

Dar activitatea cultural-e- 
ducativă nu se rezumă numai 
la munca cu cartea. Ar fi util, 
de exemplu, ca organizația 
U.T.M. să-i invite pe artiștii 
amatori din Dragalina în rîn
dul tinerilor mecanizatori. 
Comuna are formație de cor, 
brigadă artistică de agitație, 

tare că și-a însușit critica. Dar 
iată că, recent, într-o diminea
ță, a întîrziat de la atelier. Din 
această cauză n-au putut înce
pe la timp lucrările la postul 
lui de lucru și nici la celelalte 
posturi următoare (reparațiile 
făcindu-se, după cum am ară
tat, în flux). In alte zile, ca el 
au mai procedat și Ion Crun- 
tău, Vasile Achim si Gheorghe 
Tănăsescu. în prima adunare 
generală a organizației U.T.M. 
aceste cazuri au lost puse în 
discuția utemiștilor. Au fost in
vitați aici și cițiva membri de 
partid cu vechime în muncă, 
tovarăși din conducerea S.M.T. 
Toți vorbitorii au luat atitudine 
împotriva încălcării disciplinei 
de către cei amintiți, de- 
monstrîndu-le ce influențe ne
gative poate avea acest fapt 
asupra întregului proces de 
producție, și cit de mult le dău
nează lor, personal. Pentru ca 
lucrurile să fie și mai clare, a 
fost făcut un calcul din care 
rezulta că dacă un singur me
canizator întîrzie în fiecare zi 
de la lucru numai un minut, în
tr-o lună se adună o jumătate 
de oră, adică exact timpul ne
cesar pentru demontarea unui 
motor. Dar dacă mai mulți ar 
proceda așa... ? Reparațiile nu 
s-ar mai termina înainte de 20 
iebruarie, așa cum 
jat cu toții, ci abia 
sări porumbul.

De la adunarea 
zența la lucru ia 
a fost de tută la 

s-au anga- 
cînd va ră-

aceea pre- 
ora stabilită 
sută.

dansatori. Dar pînă acum nu 
s-a mișcat un deget.

Apreciat ca un muncitor 
destoinic, ca unul care se o- 
cupă cu simț de răspundere 
de problemele de producție și 
învățătură ale tinerilor, Vic
tor Chivu, secretarul organi
zației de bază U.T.M. dă nepu
tincios din umeri cînd e vorba 
de activitatea cultural-educa- 
tivă. Firește, singur ri-o să 
poată face mare lucru, dar 
există un birou al organizației 
U.T.M., sînt 80 de utemiști în 
stațiune.

Nici conducerea stațiunii nu 
a luat măsurile cuvenite. Cu 
puținele eforturi s-ar putea a- 
menaja și înzestra sala de 
club cu cele necesare. S-ar 
crea astfel posibilități ca și pe 
această cale mecanizatorii 
să-și ridice nivelul cunoștin
țelor profesionale și de cultu
ră generală.

îmbunătățiri
---ix»q î?

mărunte
cu efecte
practice

mari
Rezolvarea mai bună a unor 

probleme pe care le ridică 
procesul de producție solicită 
participarea tuturor. Și în ma
joritatea cazurilor soluțiile 
propuse de inovatori au fost 
deosebit de utile. Unul dintre 
ei este strungarul Gheorghe 
Chivu, secretarul organizației 
U.T:M. Spre sfîrșitul anului 
trecut el a prezentat conduce
rii două inovații. Pentru repa
rațiile în flux continuu, una 
dintre acestea este acum deo
sebit de utilă. O nouă presă 
pentru extras rulmenții de la 
dinam înlătură lovirea cu cio
canul și asigură o mai bună 
calitate a reparațiilor. Timpul 
de extragere se reduce la ju
mătate. Economiile se ridică 
la 100—150 lei pe tractor.

îmbunătățirile aduse de tî- 
nărul Avram Gavrilă băii de 
degresat piese contribuie la 
efectuarea în condiții superi
oare a operațiilor ce se fac aici 
și în același timp ușurează 
munca la acest post de lucru. 
Pînă nu de mult, filtrele meta
lice erau spălate manual. Ni- 
colae Nedelcu a conceput și el 
o baie care înlătură complet 
spălatul manual și reduce 
timpul de lucru cu 75 la sută.

Pentru stimularea inițiativei 
tinerilor mecanizatori organi
zația U.T.M. a propus forma
rea unui colectiv care să ur
mărească eficiența economică 
a diferitelor propuneri de îm
bunătățire a muncii și aplica
rea lor în practică. A luat a- 
tunci ființă un cabinet tehnic 
care, treptat și-a lărgit activi
tatea. Tinerii au aici reviste 
de specialitate, copii după 
schițe și manuale, unelte de lu
cru. Conducerea stațiunii le-a 
pus la îndemînă cîteva apa
rate de măsură și calculat, pie
se de laborator. Activitatea 
cabinetului tehnic este încă la 
început Dar puterea lui de a- 
tracție e mare. Tot mai mulți 
tineri vin aici să ceară consul
tații, sfaturi, urmăresc munca 
inovatorilor. E bine ca orga
nizația U.T.M. să se ocupe în 
continuare cu mai multă aten
ție de stimularea tinerilor care 
prezintă propuneri de raționa
lizări și inovații.

Pagină realizată de
NICOLAE BARBU

Fotografiile: I. CUCU



O. N. U. încheierea lucrărilor
PE SCURT sesiunii C. A. E. R.

Ședința Adunării 
Generale

• Declarația lui U Thant • Aminarea
cu o săptămină a lucrărilor sesiunii

NEW YORK — Ședința de 
luni a Adunării Generale a 
O.N.U., care s-a întrunit la 
ora 22,30 (ora Bucureștiului) a 
durat numai 18 minute. A luat 
cuvîntul secretarul general al 
O.N.U., V Thant, care a de
clarat că în ciuda tuturor 
eforturilor nu s-a putut a- 
junge la un acord în ce pri
vește „criza financiară a 
O.N.U". El a anunțat Aduna
rea Generală că, potrivit in
formațiilor pe care le deține, 
între membrii O.N.U. există 
un acord privind unele prin
cipii generale. Aceste principii 
enumerate de U Thant cores
pund în mare măsură cu pro
punerile formulate la 30 de
cembrie 1964 de grupul afro- 
asiatic la O.N.U. fi anume: 
statele membre ale O.N.U. tre
buie să ajute organizația să 
iasă din actuala situație fără 
ca aceasta să lezeze pozițiile 
lor principiale în ce privește 
cheltuielile implicate de ope
rațiunile O.N.U. în Congo și 
Orientul Mijlociu ; în interesul

O.N.U. este necesar ca la ac
tuala sesiune să se evite o 
confruntare în problema apli
cării articolului 19 ; situația fi
nanciară a O.N.U. trebuie so
luționată prin contribuții vo
luntare din partea tuturor 
membrilor, cu condiția ca a- 
ceastă soluție să nu fie inter
pretată ca o renunțare la pro
priile lor poziții; trebuie să se 
întreprindă cit se poate de ur
gent o examinare a operați
unilor întreprinse de OJi.U.

Președintele Adunării Ge
nerale a ON.U., Alex Quaison 
Sackey, a chemat apoi pe toți 
membru să depună eforturi 
pentru a se ajunge la un acord 
și a propus ca lucrările sesi
unii să fie amînate cu o săp- 
tămînă pentru a se da posibi
litate delegaților să studieze 
declarația secretarului general 
și să continue consultațiile re
ciproce. Propunerea a fost a- 
doptată fără obiecțiuni, iar vi
itoarea ședință a Adunării Ge
nerale a fost fixată la 8 fe
bruarie.

montevideo. — t*v>- 
ziunea din Montevideo a or
ganizat o emisitme specială 
consacrată pavUionuiui roma
nesc din cadrul primului Trig 
international al Atlantica hri, 
ce se va deschide in curind in 
capitala Uruguayuiui. Timp de 
45 de rrri-rtj» trpxjw: ■
uruguay eni au potut asculta 
aprecierile pngedtataM fir- 
gului, Julio Cesar Mantise 
Goulart, informații ale co
mentatorului postuhri de te
leviziune, răspunsurile la în
trebările puse membrilor dele
gației romine. In cadrul emi
siunii a fost prezentat și un 
film realizaț de televiziunea 
uruguayană în legătură cu 
montarea instalației rorr.îryști 
de foraj „T-50* la Tîrgul de la 
Montevideo.

R. P. Romînă va prezenta la 
Tîrgul de la Montevideo peste 
700 de exponate din diverse 
sectoare ale economiei sale 
naționale.

PARIS. — La Paris s-a 
anunțat că la invitația secre
tarului Departamentului de 
Stat al S.U.A., Dean Rusk, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville va 
face o vizită în S.U-A.

Couve de Murville va pleca 
la Washington la 17 februarie.

PRAGA 2 (Agerpres’. — La 
2 îebrearie s-au irttnxt la 
Praga încrirCe criri ăe-a lS-a 
seshsti a CAF.R Ca acesc 
prilej. Jazef Tavarx. per serf 
Ule guvermhri R. S. Ceho
slovace, a oferit o recepție.

As partiopat eoedaeâtori de 
partid ti de stat ai B. S- Ceho
slovace. șefii șt vr—dele- 
gațuînr ezre as participat la 
Lxrirde sefiszti. șefi ai S3-

Dedaratia Comitetului 
Executiv al F.M.T.D.

Reuniunea Mișcării

Conferință de presă

Cș cxccstir ol
dentxi MoodisJe a Ti- 
aeretaiai Democnl a 

dat imhhritățd o oeclara;ie 
priz care pcotesfeczd tmpotri- 
re bocăzirz gcvenslai de Ia 
Bcaz* de a pcescne urmărirea 
rctistilor jdîn cm perioadei 
InoeAzugeSe csze s-a scurs". 
Pvooareie zn ea adat ctrocrid-

pan africane a studenților

a toiarâșului II. Birlâdeanu
— C-1- es,~ ■ i jPRAGA

Af rfi i, A Uți. «uMBrite: 
în cadrul urtri crcfenașe de 
presă, care a avut joc —j-? 
cupâ-amiarâ la Pvaga tovară
șul Aleza u Rriădeaac. t*-
cepreșecîme al Contiîinkă de 
Miniștri al R. P Rceaăe a 
răspuns la istrehărfje ztaran- 
k>r in legătură ca resutaaeâe 
celei de-a 4-a sesiurâ a Cdcse-
siei mixte guvemasaestaje de 
colaborare eaxxxrâcă Si tehrs- 
eo-științifiră rocritio-eeho- 
slovacă.

Repercusiunile 
unui acord electoral

Evenimentele de la Mar
silia unde a fost înche
iat un acord între co

muniști și anumiți conducători 
și activiști socialiști, în vede
rea prezentării pe liste comune 
la alegerile municipale de la 
14 martie, a modificat situația 
politică pe plan local, cu re
percusiuni și pe plan național, 
într-adevăr, primarul Marsi- 
liei, Gaston Deferre, care pînă 
în prezent a refuzat categoric 
orice discuție cu comuniștii, 
își vede acum serios amenin
țată poziția în orașul Marsilia, 
unde el se prezintă pe o listă 
comună cu partidele de centru 
și de dreapta, precum și pozi
ția sa de candidat la președin
ția republicii. „Sciziunea care 
s-a produs în rîndul socialiș
tilor la Marsilia — scrie ziarul 
„Le Monde“ — este o lovitură

Columbia:

„Democrație"

grea dată candidatului socia
list. Dacă ar pierde primăria 
din Marsilia pare aproape im
posibil ca dl. Deferre, să-și 
mai mențină intenția de a se 
prezenta drept candidat pentru 
Elyssee și de a-și continua 
campania".

Biroul Federației socialiste 
din departamentul Bouches du 
Rhone, reunit sub președinția 
secretarului său general, Gas
ton Deferre, a hotărît dizolva
rea a trei secții socialiste 
dizidente din Marsilia, care au 
contrasemnat acordul cu co
muniștii. Comisia națională a 
conflictelor, însă, s-a declarat 
incompetentă să pronunțe 
sancțiuni față de militanții so
cialiști de la Bouches du Rho
ne, care au încheiat cartelul 
electoral cu comuniștii.

„LHumanite* subliniază că 
nu este vorba deloc de o 
luptă izolată angajată de co
muniști împotriva lui Gaston 
Deferre ci de a infringe toate 
grupările reacționare, cu aju
torul regrupării democratice.

GEORGES DASCAL 
corespondentul Agerpres la 

Paris

MOSCOVA — La 2 februa
rie au avut loc la Moscova fu
neraliile lui Frol Kozlov, cu
noscut militant al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
Urna cu rămășițele pămintești 
ale lui Frol Kozlov a fost așe
zate în Sala coloanelor a Ca
sei sindicatelor, unde mii de 
moscoviți au venit să aducă un 
ultim omagiu dispărutului. De 
aici un cortegiu funerar s-a 
îndreptat spre Piața Roșie 
unde s-a ținut un miting de 
doliu în prezența conducăto
rilor de partid și de stat ai 
Uniunii Sovietice. In sunetul 
salvelor de tun, urna a fost a- 
șezată apoi intr-o nișă in zidul 
Kremlinului.

La conferința de presă, or
ganizată de Uniunea zizrifti- 
lor cehoslovaci si de seczeta- 
riatul de presă Ccrătiri 
mixte guvernamentale, ac par
ticipat reprezentau^ ai cega 
lor centrale de presă, ai raic- 
difuziunii p r~ '■ a
fost prezent, de aseeneaea. 
ambasadorul R. P. Brcthae la 
Praga, Gb. Nijescu.

PRAGA 2. — Corespoadea- 
t*I Agerpres. A. Liți. truns- 
mâu: In stere zHei de 2 fe
bruarie « piece ere Praga 
spre patrie tocerișul Alexan
dru Biriădecuu, cere a perti- 
oper U cea de-a XIX-z sem- 
ae s C.A.F.R. și la cea de-a 
t-a sesiune • Cbsusiei erixte 
givernasnestale de colaborare 
eeoaostiei și tehsăeo-știiațift- 
ec r-o—.îso-cehosloTacâ-

L* plecare * fost de față 
Otdker Simnnek, vicepreșe- 
dztze cl pzre’R. S. Ce- 
horioeece și reprezentant per- 
menent «1 R. S. CeNosiovaee 
la C A E R, dr. Antonin Gre
gor, prim-locțatOT cl uăus- 
trulni afacerilor externe <1 
R. 5. Cehoslocace, și dtte per
soane oficiale, precum și GA. 
.’fițesex. ambasadorul R. P. 

la Pnga.

tie. FAATD. cbeaziă tineretul 
ax: s*-ti rjdxte gksul de 
croSest ztaetm t ho»£r:r.i gz- 
vermdcz vest-germaz. care ur- 
eâreste ocnerea crizunoE-Jor 
de războc.

Desființarea segregației
in șcGlile din Louisiana 

(S. 11 A.)

Prirtmn ordin al tribu- 
nahriui din Batre Rcu- 

î— nlti- 
mele docă inst.t.țu de invâ- 
țămint superior <tn acest stat. 
„NcrtăTreștem* ti „Louisia
na Tech*, rezervate piuă în 
prezent ramai studenWcr 
albi, a fost desființată segre
gația rasială Printr-o ordo
nanță judiriară. toate univer
sitățile ti șcciie din Louisia
na au fost obligate, la ricdul 
lor, să-și de«rfcir.ă porțile 
studenților ti elevilor de cu
loare care să se bucure de a- 
ce'eati drepturi cu albii.

păzită de ••• dulăi
uvernul columbi
an se recomandă 
ori de cite ori are 
prilejul „guvern 
al democrației re
prezentative". Nu 
este însă un se

LAOS

BELGRAD — La Belgrad au 
început marți tratativele gre- 
co-iugoslave. Delegațiile celor 
două țări sint conduse respec
tiv de Petar Stambolici. pre
ședintele Vecei Executive Fe
derale, și Gheorghios Papan- 
dreu, președintele guvernului 
grec.

LONDRA. — Ccutera Comu
nelor c reluat. ”»a*ți, fautr-o 
atmosferă agitată, dezbaterile 
asupra uxei noțiuni de cenzu
ră împotriva guvernului labu
rist depusă de opoziția con
servatoare. Pusă la vot mcpu- 
nea a fast respinsă eu 306 vo
turi contra și 2S9 pentru.

pe scum

Situație confuză3
cret pentru nimeni că sub pa
ravanul acestei formule se 
ascunde un regim de teroare.

Pentru reprimarea de
monstrațiilor populare guver
nul columbian folosește de 
obicei gaze lacrimogene și 
bastoanele de cauciuc ale po
lițiștilor. Se pare însă că a- 
ceste mijloace „tradiționale" 
sînt considerate acum insufi
ciente. După cum relatează 
ziarul „EL SIGLO", care a- 
pare la Bogota, în prezent, 
poliția columbiană foloseș
te pentru împrăștierea de
monstrațiilor populare cîinii 
lupi. O haită de dulăi — 300 
la număr, au fost importați 
din Argentina. După ce au 
verificat în capitală cit de „e- 
ficientă" este folosirea Clini
lor polițiști, autoritățile au 
hotărît să trimită cîinii și în 
regiunile agrare pentru a po
toli nemulțumirile.

Așadar, dulăii s-au dovedit 
a fi unul din atributele „de
mocrației reprezentative" din 
Columbia.

E. R.

la Vientiane
VIENTIANE. — Agențiile 

de presă transmiteau in dimi
neața zilei de 2 februarie că 
generalul Kuprasith Abhcy, 
șeful adjunct al statului ma
jor al armatei laoțiene, adre
sase un ultimatum trupelor 
rebele pentru a evacua pozi
țiile ocupate de acestea. In 
comentariile din după-amiaza 
aceleiași zile, corespondenții 
de presă au arătat că Bunleut 
Sykosy, liderul ofițerilor re
beli, a respins ultimatumul in 
termeni categorici. „Eu nu mă 
voi mișca de pe pozițiile pe 
care le dețin", a declarat Sy
kosy corespondenților de pre
să. în Vientiane trupele rebe
le continuau să controleze 
postul de radio, stadionul și 
aeroportul. In urma refuzului 
trupelor rebele de a se retra
ge, așa cum se stabilise de alt-

IORDANIA : Ploi torențiale, ur mate de inundații, au pricinuit 
mari pagube capitalei țării — Amman. Iată o imagine din 

Amman după aceste inundații

fel fi la anxfâusrea la care 
a pcrticipcx bdernl rebel, pri
mul nunisrrn Snvcnaa Fasta 
și ofițeri rspenori din statul 
major al armatei laoțiene, in
tre trupele celor două tabere 
cu arut loc ciocniri. Agenția 
France Presse a transmis că 
din tabăra militară Cîuxaimo, 
cartierul general al armatei 
gu cerne mentale, situat la șase 
kilometri de capitală, un pu
ternic tir de artilerie a fost 
îndreptat împotriva localității 
Tha Deva, la 20 kilometri est 
de Vientiane, unde t» dimi
neața de 2 februarie au sosit 
trei companii venind din Pak- 
sane ca ajutor acordat rebeli
lor din partea generalului 
Kham Kong, șeful unei re
giuni militare. In tabloul ge
neral destul de confuz din ca
pitala laoțiană, a intervenit, 
după cum apreciază agenția 
Frcnce Presse și un element 
care ar putea aduce o clarifi
care a situației. Intre liderul 
grupului de rebeli, Sykosy. și 
primul ministru Savanna Fu
ma, cu început negocieri, prin 
intermediul atașațUor militari 
ai Angliei și ai S.U-A Aceeași 
agenție socotește că negocie
rile sint dificile deoarece co
lonelul Sykosy bizuindu-se pe 
un eventual ajutor străin care 
t-ar întări forțele, nu vrea să 
cedeze pozițiile eiștigate. A- 
ger.ția France Presse relatea
ză, de asemenea, că generalul 
Fumi Nosavan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
primit pe ambasadorul ameri
can William Sulivan, pe care 
l-a asigurat „că el nu vrea să 
se amestece în criza actuală".
Această declarație a lui Nosa
van pare să fie o retragere 
tactică a acestuia, pînă la cla
rificarea situației creată la 
Vientiane.

omitetul-director al 
Mișcării panafrica- 
ne a studenților 
(M.P.E.) s-a întru
nit recent la Alger 
pentru a examina 
unele probleme ac-

tnale ale <ihii|iri și luptei stu
denților de pe continentul afri
can. Ca acest prilej, în capitala 
algeriană au fost prezenți condu
cători ai organizațiilor studen
țești din Tanzania, Mozambic, 
Tunisia, Kenya, Maroc, Etiopia 
ti din alte țări. Profitind de or
ganizarea acestei conferințe, săp- 
«■11 ii J „REVOLUTION A- 
FRICAINE' a invitat pe cîțiva 
partdpanți la o „masă rotundă" 
în cursul căreia ei și-au expus 
pârenle privind activitatea 
MJP£.

Reprezentantul Uniunii națio
nale a studenților algerieni, 
Boukhari, a făcut un scurt istoric 
al Mișcării panafricane a studen
ților: „M,P_E. — a spus el — a 
fost înființată în anul 1958 cu 
prilejul conferinței care a avut 
loc la Kampala. Intre 1959, data 
conferinței de la Tunis, și 1963, 
data reactivizării organizației de 
către seminarul de la Ibadan 
< Nigeria), ea a cunoscut o pauză 
datorită în primul rînd schimbă
rilor politice pe care le-a cuno
scut Africa. Conferința de la Nai
robi a avut loc la trei luni după 
cocferința șefilor de state și de 
guverne africane de la Addis 
Abeba ti > nașterii Organizației 
kUnitățn Africane. La această 
cczferință au fost alese organis
mele de conducere ale 5IJP.E. 
akătn-te cmtr-un secretariat din 
care fac parte reprezentanții or- 
gamrațnî.r studențești din Alge
ria, Kenya. Maroc, RA.U. și din 
coloniile de sub dominația por
tugheză și un ccmitet-director".

O parte a discuțiilor s-au refe
rit la problema colaborării M.P.E. 
cu alte organizații internaționale 
studențești. „Vrem să colaborăm 
cu organizațiile internaționale 
care au aceleași scopuri ca și noi
— a declarat Warioba (Tanzania)
— și cred că va trebui să obți
nem ca această colaborare să nu 
impieteze asupra suveranității 
noastre".

Reprezentantul Uniunii națio
nale a studenților din Maroc, 
Jaidi, s-a referit pe larg la situa
ția grea în care se află această 
organizație. „U.N.E.M. — a de
clarat el — suferă represiuni 
constante în ultimii doi ani: bur
sele au fost suprimate, președin
tele ei, Mohamed Haloui a fost 
arestat, localurile au fost închise 
și ocupate de poliție. Procuratura 
din Rabat a intentat o acțiune 
de dizolvare a acestei organizații, 
dar presiunea studenților maro
cani și a opiniei publice interna
ționale a făcut ca autoritățile să 
dea înapoi. Am fost mișcați de 
solidaritatea exprimată de M.P.E. 
care, aderînd la Comitetul inter
național de solidaritate cu po
porul și studenții marocani, și-a 
concretizat în acest fel poziția. 
Președintele U.N.E.M. a cărui 
sănătate se înrăutățește în fiecare 
zi continuă să se afle în închi
soare și eliberarea sa a devenit o 
revendicare populară".

în ce privește situația studen
ților din țările africane aflate 
încă sub dominația colonială, 
M.P.E. — s-a spus la reuniune — 
a hotărît să sprijine cauza stu
denților din aceste țări și să di
fuzeze informații privind activi
tatea și lupta lor.

I. RETEGAN

Lansarea unei rachete sovietice 

purtătoare de obiecte cosmice
MOSCOVA — Agenția TASS 

transmite că la 30 ianuarie, în 
Urâmea Sovietică a fost lan
sată cu succes o nouă varian
tă de rachetă purtătoare a o- 
biectelor cosmice într-o regiu
ne a Oceanului Pacific la o 
distanță de peste 13 000 km.

Zborul rachetei și funcționa
rea tuturor treptelor ei s-au 
desfășurat în conformitate cu 
programul stabilit. Macheta 
penultimei trepte a rachetei 
purtătoare a amerizat cu mare 
precizie în regiunea de că
dere, dinainte stabilită.

Sesiunea
Consiliului Ministerial

\TETNAMUL DC SUD : As

pect de la o dexrzzsstrcție a 
budiftBot din Sdgoa, 1st- 
prăștlztă de pohfie cu afit- 
ierul gazelor lorrâaogeaa

Vizita unei

delegații

in R. P.

cabane

Chineză

CANTON 2 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
China Nouă la 2 februarie a 
sosit la Canton o delegație a 
Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste din Cuba, condusă 
de Ernesto Cr.e Guevara, 
membru al Conducerii Națio- 
nale și d Secretariatul ui par
tidului.

----- •-----

Tulburări

in nordul Irakului
BAGDAD — Potrivit relată

rilor presei, în ultimele zile 
s-au semnalat noi tulburări în 
regiunile din nordul Irakului 
locuite de populația kurdă. Cu 
citva timp în urmă, un repre
zentant al mișcării kurzilor a 
declarat că populația din nor
dul Irakului este nemulțumită 
de faptul că guvernul nu a 
luat măsurile necesare pentru 
desfășurarea unei vieți demo
cratice în această regiune.

Răspunzînd acestei declara
ții, ministrul afacerilor interne 
al Irakului, Abdel Hamid, a 
declarat, intr-un interviu a- 
cordat ziarului libanez „Al 
Mouharrer", că „guvernul re
curge la forță pentru a resta
bili ordinea în regiunile din 
nordul țării". El s-a pronunțat 
împotriva acordării autono
miei kurzilor.

al Pielei comune
De ce a plecat Bundy

la Saigon
Ca
ca

Purtătorul de cuvînt al 
sei Albe a declarat luni 
în cursul zilri de 2 februa
rie, Mc George Bundy, con
silierul președintelui Johnson 
în problemele securității na
ționale, va pleca la Saigon să 
studieze la fața locului situa
ția creată după lovitura de 
stat care a avut loc sub co
manda generalului Nguyen 
Khanh. Anunțind acest lu
cru. purtătorul de cuvînt a 
precizat că „situația extrem 
de instabilă din Vietnamul 
de sud nu permite ambasado
rului Maxwell Taylor să se 
deplaseze la Washington", de
oarece în acest timp ar putea 
surveni noi schimbări care să 
facă ineficient raportul pe

care l-ar prezenta președinte
lui.

Bundy va fi însoțit de nu
meroși funcționari superiori 
din departamentele apărării, 
securității, precum și din De
partamentul de stat

Potrivit unor observatori de 
presă, această vizită lasă să 
se întrevadă că autoritățile a- 
mericane nu doresc prezența 
lui Khanh la Washington. De 
altfel, după ce generalul 
Khanh a anunțat că ar inten
ționa să facă o călătorie peste 
ocean, pentru a explica auto
rităților americane planurile 
sale, un purtător de cuvînt al 
Casei Albe a anunțat că De
partamentul de stat nu a fost 
anunțat de o asemenea acțiu
ne.

La 2 februarie s-au întru
nit la Bruxelles, în pri
ma sesiune a anului 

1965, sub președinția minis
trului afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville, 
Consiliul Ministerial al Pieței 
comune. La sesiune sînt pre
zenți, de asemenea, miniștrii 
de externe ai R. F. Germane, 
Belgiei, Olandei și Luxem
burg-ului. Din partea Italiei 
participă Attilio Cattani, se
cretar general în M.A.E. Ime
diat după deschiderea sesiunii, 
participanții la dezbateri au 
ținut o ședință cu ușile închi
se în cursul căreia a fost dis
cutat impasul în care se află 
problema fuziunii celor trei 
executive vest-europene (Pia
ța comună, Euratom și 
C.E.C.O.), precum și problema 
alegerii noului sediu al exe
cutivului unic. După această 
ședință participanții la dez
bateri au trecut la examinarea

primului punct al ordinei de 
zi privind punerea la punct a 
calendarului agricol pe primul 
semestru al anului 1965 și ac
celerarea reducerii taxelor va
male

Primul care a luat cuvîntul 
a fost ministrul afacerilor ex
terne al R. F. Germane, Ger
hard Schroder care a propus 
ca realizarea unificării vama
le între cele „șase" țări mem
bre ale C.E.E. să aibă loc pînă 
la 1 iulie 1967 în loc de 1 ia
nuarie 1970.

In legătură cu această pro
blemă există o serie de con
tradicții între cei „șase", Fran
ța avansînd o contrapropune
re care prevede o reducere de 
90 la sută a tarifelor interne 
din cadrul C.E.E. pînă la 1 iu
lie 1967, lăsînd ca ultimele 10 
la sută din tarife să fie înlă
turate la sfîrșitul perioadei de 
tranziție a Pieței comune, 
care este prevăzută pentru 31 
decembrie 1969.

0 SOLUȚIE CU SERIOASE
IMPLICAȚII
otrivit relatărilor observato- 
rilor din capitala italiană lu- 
crările ședinței Consiliului 
național al Partidului demo- 
crat-creștin începute luni par 

flWil'lili să aducă elemente noi în 
viața politică italiană. Agen

ția ANSA releva că ședința s-a deschis 
„într-un climat — pe cît se pare — de 
destindere și cu tendința unui acord for
țat", datorită situației de tensiune în 
care ajunsese partidul.

La ședința Consiliului național al par
tidului democrat-creștin participă, după 
cum se știe, reprezentanți din partea ce
lor patru curente: „Inițiativa democrati
că", care are ca lideri pe secretarul par
tidului, Mariano Rumor, și pe președin
tele Consiliului de Miniștri, Aldo Moro, și 
care deține majoritatea relativă în Con
siliul Național; Curentul grupat în jurul 
revistei „Nouve Cronache", care are ca 
lider pe fostul președinte al Consiliului 
de miniștri, Fanfani, și care a declarat 
că nu va participa la guvern în situația 
în care se află acesta în prezent; Curen
tul „Forțe noi", care a insistat în timpul

pregătirilor Consiliului național pentru o 
deplasare spre stingă a politicii guver
nului; Curentul „Centrismul popular" 
condus de fostul prim ministru Mario 
Scelba, caro nu participă la actualul gu
vern și manifestă o atitudine critică față 
de coaliția guvernamentală.

Așa cum a devenit cunoscut, în cadrul 
ședinței Mariano Rumor și-a prezentat 
demisia din funcția de secretar al par
tidului, după care a demisionat și con
ducerea partidului formată la Congresul 
P.D.C. din septembrie 1964, în vederea 
constituirii unei noi conduceri, „unitare". 
Intr-un document pregătit de Rumor, a- 
probat de curentele partidului și care va 
trebui să fie votat de Consiliul național 
al partidului, se prevede participarea tu
turor curentelor la conducerea partidu
lui, „fără discriminări în repartizarea 
funcțiilor de conducere".

In lumina acestei evoluții, observatorii 
politici din Italia manifestă nedumeriri, 
mai ales față de viitorul guvernului 
Moro. Se relevă faptul că soluția propusă 
de Rumor ar deschide porțile guvernului 
nu numai fanfanienilor, ci și grupului 
lui Scelba.

Partidul socialist și-a clarificat punctul 
de vedere într-un comentar apărut ieri 
în organul partidului, „AVANTI".

Poziția socialiștilor este urmărită de 
cercurile politice italiene, datorită faptu
lui că, o dată cu intrarea în coaliția gu
vernamentală de centru-stînga, ei s-au 
exprimat împotriva colaborării cu curen
tul de dreapta al Partidului democrat-

creștin. Or, după cum se știe, Scelba s-a 
manifestat ca lider al curentului de 
dreapta „Centrismul popular" în favoarea 
unei participări la un nou guvern prezi
dat de Aldo Moro.- In comentarul său, 
ziarul „Avânți" scrie că „opinia publică 
are dreptul să știe de ce curentele de 
dreapta și cele de stingă (ale P.D.C.), care 
au luptat între ele înainte de formarea 
coaliției de centru-stînga și, chiar mai 
aspru, după formarea acesteia, au căzut 
acum de acord pe neașteptate. Opinia pu
blică vrea să știe ce „majoritate stabilă" 
conduce democrația creștină și ce „linie 
politică stabilă" intenționează aceasta să 
urmeze. Vrea să știe, de asemenea, dacă 
forțele importante ale P.D.C. se vor sta
bili pe poziții de dreapta, de centru sau 
de stingă.

Comentînd lucrările Consiliului națio
nal al partidului democrat-creștin, unele 
ziare italiene subliniază faptul că un a- 
cord care ar duce la întărirea poziției 
dreptei democrat-creștine' ar însemna 
sfîrșitul experienței de „centru-stînga". 
Ziarul „L'Unita" își exprimă părerea că 
„clarificarea" nu a făcut mulți pași îna
inte. In aceste condiții, — opiniază zia
rul— relansarea care se pregătește „va 
fi, de fapt, un salt înapoi înspre obiecti
vele stabilite de grupările economice de 
dreapta".

Hotărîrile ședinței consiliului național 
al democrat-creștinilor ar putea avea im
plicații serioase în viața politică a Ita
liei.
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