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CLASA A Xl-A PRODUSE NOI a

IN FAȚA

La secția de mase plastice a 
Combinatului chimic Făgăraș 
au iost realizate in ultimul timp 
o serie de produse noi cum cr 
fi : iaolitul — utilizat ia fabri
carea armăturilor in insfalațu'.e 
cu grad avansat de corozivitate, 
chituri speciale, bacheiită re
zistentă la temperaturi ridicate 
— ptB* Jn N* grade — fotaM 
’n electrotehnică si altele.

In prezent, in cadrul combi
natului se studiază realizarea 
unor sortimente de bachehtă 
cu rezistență mare la șoc și in 
condiții deosebite de climă.

Totodată, chimiștii de aid a- 
cordă o atenție deosebită îmbu
nătățim calității produselor. 
Prin introducerea unor metode 
ne: de lucru ei au obținut sor- 

:ente de calitate superioară.

MATURITĂȚII
u peste mult timp, 
o nouă promoție 
de elevi își va lua 
rămas bun de la 
școală, de la tova
rășii profesori și 
colegi, și tinerii

vor păși pe dumul pe care 
și l-au ales în viață. Este 
vorba despre miile de e- 
levi din clasele a Xl-a, care 
astăzi încă mai poartă unifor
mă de școlari și parcurg cu 
sîrguință disciplinele prevă
zute în orarul ultimei clase.

Pînă în ziua de rămas bun 
de la școală, elevii mai au 
de străbătut o etapă grea — 
aproape două trimestre, hotă- 
rîtoare pentru absolvirea cu 
succes a celor 11 ani de școală. 
Vești nenumărate ne sosesc 
despre elevii ultimei clase din 
care descifrăm seriozitatea cu 
care aceștia străbat ultima pe
rioadă de școală. Semn al răs
punderii mature cu care majo
ritatea elevilor își privesc 
îndatoririle, sînt rezultatele 
frumoase pe care mulți dintre 
ei le-au obținut în primul tri
mestru. La Școala medie nr. 
2 din Buzău, din 277 de elevi 
ai claselor a Xl-a, aproape 
200 au medii între 7 și 10. 
Clasa a Xl-a B de la Școala 
medie nr. 1 din Piatra Neamț 
este un colectiv bun, apreciat 
pentru seriozitatea cu care 
muncește. Despre numeroase 
alte colective dintr-a Xl-a ar 
trebui să amintim la acest bi
lanț îmbucurător.

Dar, firește, fiecare colec
tiv poate munci mai bine, cu 
rezultate mai fructuoase. Ele
vii dintr-a Xl-a sînt in aten
ția tuturor — a tovarăși
lor profesori și a organizației 
U.T.M. Acum, bunăoară, se 
pregătesc adunări generale 
U.T.M. deschise, la care vor fi 
invitați și tovarășii profesori, 
și în care se va discuta des
pre răspunderile elevului care 
se pregătește de absolvire. 
Adunările vor fi un prilej de 
analiză minuțioasă a activi
tății fiecăruia, de stabilire a 
unor eficiente măsuri, care să 
ducă la întărirea disciplinei, 
sporirea răspunderii elevilor 
față de învățătură. Este foarte 
important ca în aceste adunări 
să se facă simțită opinia com
bativă a colectivului, care să 
determine pe cei delăsători să 
se încadreze în atmosfera se
rioasă de studiu statornicită în 
toate clasele.

Trimestrul al doilea conso
lidează rezultatele anterioare, 
oferă elevilor posibilitatea 
să revină asupra unor dis
cipline sau capitole mai 
slab însușite ; el este hotărî

eroare
Ft::

tor pentru modul 
se vor prezenta la examenul 
de maturitate.

Munca organizațiilor ULM. 
din clasele a Xl-a. a crește
telor U.T.M. trebuie să aibă 
ca principal obiectiv antrena
rea tuturor elevilor să-și în
deplinească z-lnic programul 
de învățătură. Este foarte im
portant ca elevii să fie îndru
mați să dedice nr-Sr Jecțujcc 
curente 3—4 ore. să nu anii 
nid o clipă pregătirea, să 
corde tuturor discâpiineăar 
ceeași atenție, chiar dacă ub 
le nu sînt prevăzute in pe 
grama examenului de aoadu 
ta te. Elevii să fie ajutați 
muncească ordonat, să se 1 
zeze în pregătirea lor pe 
priul efort, să stocheze 
să facă exercițu. să re 
probleme și să respecte 
recomandările tovarășilor 
fesori. ■**-

Eforturile tr~eot:> 
dozate, elevul 
valoarea fiecăr 
rei ore Sînt f 
nite inițiativei 
rații U.TJt cai 
discuții metodice despre 
nul individual de n 
scurte consfătuiri în < 
cărora elevii fruntași au ț»- 
vestit colegilor despre meto
dele pe care le folosesc.

Paralel cu pregătirea cu
rentă. în acest trimestru, spo
resc preocupările pentru re
capitularea materiei ii 
rea examenului de maturitate. 
In majoritatea școlilor, colec
tivele didactice au stabilit și 
programat activități pentru 
ajutorarea organizată a ele
vilor pentru ca aceștia să re
capituleze materia de erame- 
S-au stabilit lecții de rinteră, 
ore de consultații, toți tovară
șii profesori sînt gata să răs
pundă oricind la întrebările 
elevilor. Organizațiile U.T.M. 
să-i determine pe elevi să fo
losească la maximum aceste 
posibilități care Ie sînt create 
pentru a recapitula de pe a- 
cum materia pentru examen.

Firesc, alături de preocupă
rile pentru pregătirea școla
ră, elevii dintr-a Xl-a se gîn- 
desc la drumul lor în viată, 
la alegerea profesiunii. Orga
nizațiile U.T.M. au la înde- 
mînă o experiență bogată în 
ceea ce privește orientarea 
profesională a elevilor, care 
trebuie, acum, bine valorifi
cată. Știm bine că tînărul

(Continuare în pag. a Il-a)

Primirea ce către tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu Dej și Ion Gheorghe Maurer 

a ministrului finanțelor și afacerilor
economice al Franței

•. .eepre-

Uzina de lev: ..Republica* din Capitală. Controlul permanent al produselor — iată o condi
ție a asigurării bunei nmcționâri a agregatelor și încadrării în limitele de tolerantă stabili
te. In ia'.ograr.e: maistrul Constantin Gălățeanu, împreună cu tinerii V. Oprea și Andrei Ni- 

colce, de .3 laminorul de 6 țoii, veriiică grosimea pereților la un nou lot de țevi

Laminarea la
toleranțe negative

în vederea laminării la to
leranțe negative se iau unele 
măsuri speciale, cu toate că 
tehnologia nu diferă mult Se 
acționează numai asupra agre
gatului _DUO“: dopurile de 
laminare cresc în diametru, 
iar la țevile cu diametre mai 
mari de 325 mm lățimea căli
farului se micșorează. Un sin
gur calcul este suficient pen
tru a demonstra eficiența me
todei: laminindu-se la o grosi
me de perete cu un milimetru 
mai mică, 1000 de tone țevi 
finite cu diametrul de 377 mm 
și grosimea nominală de 14 
mm măsoară cu 580 de metri 
mai mult.

Deci avantajele sînt eviden
te și serviciul tehnic din uzi
nă opiniază pentru laminarea 
in toleranțe negative. De - ce 
atunci nu se extinde acțiunea?

Inginerul Onofrei Parascan 
este de altă părere: „Nu zic 
că nu se poate, spune șeful 
secției laminoare, dar ne este 
greu să ținem evidența meta
lului economisit pentru că țe
vile se cîntăresc și se măsoa
ră abia în vagon, la expediție. 
In plus, sortimentele la care 
se poate aplica acest procedeu 
sînt destul de reduse.

Dacă mai avem în vedere 
scăderea rezistenței filetului 
la burlanele de foraj și faptul 
că la dimensiunile pe care le 
fabricăm pericolul excentrici-

lății este destul de mare, re
zultă destul de clar de ce nu 
ne-am ocupat în mod special 
de extinderea acestei metodeu.

Stau în picioare obiecțiile a- 
duse de tovarășul inginer Ono- 
frei Parascan? Să vedem.

Pentru a răspunde 
obiecții, am apelat la 
riența laminatorilor 
Uzina de țevi „Republica** din 
Capitală.

Aici, inginerul Mihai Po
pescu de la serviciul tehnic a 
fost însărcinat să se ocupe 
numai de laminarea la tole
ranțe negative- El verifică la 
5—6 zile situația laminării: a- 
sistat de șeful secției respec
tive sau de un maistru și, obli
gatoriu, de șeful echipei, ia la 
intîmplare patru pînă la șase 
țevi aflate pe patul de răcire, 
le măsoară la lungime, le cîn- 
țărește și află greutatea pe 
metru în stare laminată. Com
pară cu greutatea teoretică și 
află dacă se laminează în to
leranțe negative sau pozitive.

Și la Roman se poate face 
același lucru, mai ales că a 
trecut destul timp decînd se 
așteaptă transferarea unui 
cîntar, disponibil la A.R.M.R. 
— Pașcani. (Poate că Direcția 
generală siderurgică îi ajută 

tovarășii de la U.T. Roman 
problema cîntarului). Dar 
poate folosi și altă metodă 
control, aplicată de lami-

acestor 
expe- 

de la

natorii bucureșteni. La Uzina 
„Republica', în ziua de 20 ia
nuarie cintarul de la lamino
rul de 6 țoii fiind defect, s-au 
făcut măsurători la grosimea 
de perete la peste 30 de țevi 
din același lot și s-a determi
nat o medie care a indicat do
meniul de laminare. Nu se 
poate face același lucru și la 
Roman pînă cînd se va rezol
va problema cîntarului ?

Se mai spune că burla
nele de foraj nu se pot lamina 
la toleranțe negative din cau
za filetului. Așa să fie, oare? 
Se știe doar că se urmărește 
ușurarea coloanei de burlane, 
iar aceasta nu poate fi reali
zată decît printr-o laminare 
în cîmpul negativ. In plus, 
normele tehnice prevăd aba
teri negative la grosimi de pe
reți astfel încît să se asigure 
rezistența filetului.

Și pericolul excentricității 
poate fi evitat. Cum ? Un co
lectiv condus de tînărul ingi
ner Raimond Zeman de la 
„Republica** a executat o ma
șină de centruit (amborat) 
țagle la cald și astfel perfo
ratorul pătrunde exact pe 
centrul țaglei. Tovarășii de la 
Roman s-au gîndit și ei la așa 
ceva, dar nu ar fi mai bine 
dacă ar lua de la „Republica** 
o mașină gata realizată, care 
de aproape un an este folosită 
cu rezultate excelente?

Spațiul în ziar nu ne permi
te să mergem mai în amănun
țime. De aceea, convinși di
nainte de rezultate, adresăm 
ambelor colective o invitație 
la un schimb de experiență.

Pentru că, un lucru este 
clar : indiferent de dimensiu
nile țevilor care se execută la 
București sau la Roman, me
todele bune pot și trebuie să 
fie transmise printr-un schimb

ARTHUR IOAN

(Continuare in pag. a Il-a.}
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i a Combinatului de celuloza și turtle din Călărași rubrica:

Telegrame

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, a trimis primului mi
nistru al Iranului, Amir Ab
bas Hoveida, o telegramă de 
felicitare cu prilejul numirii 
sale în această funcție.

AX- • >W

siderurgiștilorale
Primul ministru al Iranului, 

Amir Abbas Hoveida, a adre
sat președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, o telegramă prin care 
mulțumește pentru felicitările 
exprimate.

Siderurgiștii din întreaga 
țară au încheiat prima lună 
din acest an depășind planul 
cu 7 000 tone oțel și 11800 
tone fontă. Succesele obținute 
confirmă hotărîrea și entuzi
asmul cu care siderurgiștii lu
crează pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă.

Sporul de producție obținut 
este rezultatul extinderii me
todelor de înaltă productivi
tate, care au permis obținerea 
unor indici superiori de utili
zare a agregatelor și a unor 
măsuri tehnico-organizatorice, 
printre care ridicarea tempe
raturii aerului cald utilizat în 
procesul de topire a fontei, 
respectarea rețelei de dozare a 
încărcăturii furnalelor, reduce
rea timpului de elaborare a 
șarjelor de oțel, aproviziona
rea ritmică cu materii prime.

In fruntea întrecerii socia
liste se situează colectivele ce
lor două mari combinate si
derurgice de la Hunedoara și 
Reșița. Popas la cota 1400

(Agerpres) Foto: Gh. CUCU

FLACĂRA CULTURII
mintiri nu prea în
depărtate îmi rea
duc imaginea umilă 
a unui sat care-și 
zicea, ironic, comu
nă și, pe deasupra, 
mai era și reședință

de plasă. Avea pretură, notariat 
și „Judecătorie de pace rurală". 
Cea mai mare parte a localnici
lor se purtau îmbrăcați într-o 
costumație hibridă, pe jumătate 
țărănească, pe jumătate orășe
nească, parodiindu-le, bineînțeles, 
pe ammdouă într-un ifos jalnic 
și dezarmant. ~ 
trei sferturi din acești 
domni erau 
cei ce bolboroseau totuși literele, 
cu glas sfios, ca ispășire a unei 
mari anateme, exista pe policioa
ră un ceaslov sau un gromovnic, 
niște relicve ferfenițite de de
gete și de șoareci în tainică și 
naivă complicitate.

Amintirea reține, de asemenea, 
imaginea tîrgurilor de țară, a iar- 
maroacelor nenorocite, cu figuri 
bizare și sucite ca in picturile lui

Culmea este că 
semi- 

analfabeți. Pentru

Breughel. Acolo, la tarabe pito
rești, se vindeau bricege și tabac, 
oglinjoare și cărți de vise. „Apd 
tulbure de vei visa, te vei îm
bolnăvi de șale". Sau, din eroa
re tipografică, „de jale". Cărțile 
de vise se adăugau și ele ceasloa- 
velor, în smerita „bibliotecă" a 
satului de altădată.

Autorul acestor rînduri s-a sim
țit nevoit să facă această rapor
tare la trecut tocmai pentru că 
în domeniul pătrunderii cărții in 
mediul rural, saltul este atît de 
mare și de important, atît de co- 
vîrșitor, încît are proporții isto
rice, definind un hotar măreț și 
hotărîtor între două lumi. Acest 
salt stă în miezul însuși al revo
luției culturii din patria noastră, 
revoluție inițiată și călăuzită de 
partid. In limbajul oficial cum și 
în cel cotidian a apărut o nomen
clatură nouă: cultura de masă, 
adică fenomenul de culturalizare 
a marilor mase și ridicarea lor 
la nivelul necesar socialismului.

Fenomenul e spectaculos și a 
înregistrat pînă azi izbînzi multi-

Al. Andrițoiu
—•—

pie p certe. In fond, la baza lui 
stă un înalt eroism civic, deoa
rece primul asclt al primei cam
panii s-a desfășurat, chinuitor, cu 
lichidarea analfabetismului. A- 
cest flagel care bintuie încă te
ritorii caste ale unor țări civili
zate nu poate fi extirpat printr-o 
simplă lege, aricit de drastică ar 
fi ea. Se știe doar că la noi, sub 
zodia burgheziei, invățămintul era 
obligatoriu, iar jandarmeriile a- 
teau ordin să intervină cu mină 
forte pentru aducerea copiilor la 
școală. Cu toate acestea analfabe
tismul existași prospera. Căci în 
culturalizarea maselor nu meto
dele reformiste, de birou și de 
fantezie utopică dau rezultatele 
scontate, ci cele revoluționare, în 
care se depun energie, dragoste 
și suflet pentru popor, prin co
interesarea luminată a poporului 
însuși. De aceea, revoluția cultu
rală, ca o măreață operă a parti-

dului clasei muncitoare, a ajuns 
la noi să se desfășoare pe orbi
tele și în proporțiile cuvenite 
unei cauze nobile pentru care 
militează întregul popor, în frun
te cu comuniștii — 
Urmului.

In urmă cu vreo 
iarna, o mașină mă 
Baia de Criș-orășel 
propierea vestitului munte Găina. 
De la barierele lui, drumurile de 
țară se subțiază și devin poteci 
și apoi cărări de munte, cu ser
pentine capricioase pe coline și 
prin viroage, pînă la altitudini 
care nu mai permit extinderea 
satelor ce adăpostesc, la mari de
părtări, doar niște cătune, apa
rent total rupte de fluxul civili
zației. Pe o asemenea cărare, trei 
cai moțești, mărunți și sprinteni, 
duceau pachete de cărți către ri
nul din cătune. Pe calul din față, 
învățătorul urmărea atent, prin 
zăpada înșelătoare, cărarea. Iată, 
s-ar zice, un minunat subiect de 
poem. In asemenea cătune exi
stă aparate de radio, sosește pre-

cauza socia-

doi-trei ani, 
ducea spre 

situat în a-

sa, se construiesc case noi și se 
aduce mobilă modernă, iar între 
ele cartea se afla la loc de cinste. 
Așa stînd lucrurile, în locuri în 
care pătrunderea cărții are as
pecte epice, ne dăm seama cit de 
castă și de profundă e setea de 
cultură la sate.

In cele peste 2 800 de biblio
teci comunale și cele peste 3 500 
de biblioteci sătești cu aproape 
2 milioane de cărți de literatură, 
agrozootehnice, științifice și poli
tice, țăranii intră astăzi cu cel 
mai firesc interes, cartea fiindu-le 
un nelipsit prieten. Și nu știu 
dacă cifrele cu glasul lor precis 
pot să deseneze mai pregnant li
nia sinoptică a acestei ascensiuni 
luminoase, mai mult decît faptul 
simplu și deja obișnuit al existen
ței unei biblioteci, cit de sumare, 
în casa mai a fiecărui țăran. 
Astăzi, în casa țăranului, cititul 
literaturii beletristice sau de spe-

(Continuare în pag. a Tl-a)
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ÎNFĂPTUIRI
In întreaga țară 
întîlnirile între 
dații F.D.P. și

au loc 
candi- 
alegă-Iuușn r.xr.r. și aiega- j 

tori. Atmosfera de a- | 
naliză gospodărească,

I propunerile și angaja- | 
mentele cetățenilor de “

Ia participa efectiv Ia g 
realizarea lor, dau 
cestor întîlniri un

I racter de lucru — mo- & 
® ment de chibzuință rod- “ 
Inică pentru noi înfăp- | 

tuiri I
I

a- 
ca- 

mo- 
ment de chibzuință rod
nică pentru noi î 

tuiri



Cadre calificate Vizita ministrului finanțelor

port Sport
Spartachiada de iarnă a tineretului

ntrecerile etapei I a 
Spartachiadei de iar
nă a tineretului, 
inaugurate in prima 
zi a lunii decembrie, 
se vor silrși, con
form regulamentului, 
în curind.

In aceste ultime zile din etapa I, 
am Întreprins un raid prin cîteva 
asociații sportive din orașele Clm- 
pina, Sinaia și Brașov, dorind să
cunoaștem stadiul desfășurării în- 
trecerilor din această etapă, preo
cuparea organizațiilor U.T.M., a 
asociațiilor sportive pentru mobili
zarea tineretului Ia Spartachiada 
de iarnă.

O tradiție rămasă 
doar în amintiri...
La sfîrșitul lunii ianuarie, biroul 

Comitetului orășenesc U.T.M. Cîm- 
pina a analizat participarea tine
retului din oraș la întrecerile spar
tachiadei. Punctul de plecare l-a 
constituit preocuparea Comitetului 
U.T.M. de la Uzina ,,Poiana*-Cîmpi- 
na pentru mobilizarea tineretului 
la startul acestei tradiționale com
petiții. Alegerea organizației din 
această uzină avea în vedere tra
diția de care se bucură sportul de 
masă printre tinerii de aici și în 
al doilea rînd, cunoașterea cauze
lor care au determinat o partici
pare mult prea modestă la întrece
rile din actuala ediție a Sparta
chiadei de iarnă.

Tinerii de la Uzina ..Poiana"- 
Cîmpina au luat startul în între
cerile etaDei I încă din primele 
zile ale lui decembrie. Comitetul 
U.T.M.. consiliul asociației sportive 
nu s-a preocupat în continuare de 
antrenarea unui număr si mai mare 
de tineri la diversele discipline ale 
spartachiadei. multumindu-se cu 
cei înscriși în perioada de pregă
tire a întrecerii. Pretextînd mereu 
așteptarea zăpezii, organizatorii 
de aici n-au oferit tinerilor decit 
întreceri la sah. tenis de masă $

PE SCURT
• Cei mai buni schi

ori alpini din țara noa
stră s-au întrecut du
minică pe pirtia de la 
Mogoșa, în cadrul 
primei etape a „Cupei 
R.P.R.". întrecerile au 
fost dominate de Ilona 
Micloș și Cornel Tăbă
raș care au cîștigat 
ambele probe disputa
te.

® Duminică s-a în
cheiat prima parte a 
turneului final al cam
pionatului ’ republican 
de hochei pe gheață. 
Pe primul loc se află 
formația Steaua Bucu
rești, care în partida 
„derbi" a întrecut pe 
Voința Miercurea Ciuc 
cu scorul de 4—2 
(2—1; 2—1; 0—0).

Astăzi se reiau în
trecerile din cadrul re
turului. Iată programul

zilei: Timava Odor hei 
- Știința Cluj; Steaua 
București — Știința 
București : Dinamo
București — Voința

Miercurea Ciuc. Pri
mul meci începe la 
ora 10, iar celelalte 
două de la ora 17.

• In sala Institutu
lui Medico-Farmaceutic 
din Tg. Mureș, dumini
că s-a desfășurat intîl-

URMĂRI DIN PAQINA I

Laminarea 

la toleranțe 
negative 

de experiență, numai pe a- 
ceastă temă. Și unii și alții ar 
avea de învățat, mai ales cei 
de la Roman.

Cînd a amintit de condițiile 
laminării la toleranțe negati
ve, inginerul Mihai Sălaj ean 
— șeful serviciului tehnic de 
la Uzina „Republica" — s-a 
referit în special la două din
tre ele, care depind direct de 
oameni: supravegherea cît mai 
atentă a agregatelor — pentru 
a se evita dereglarea lor și 
uzarea înaintată a sculelor — 
și continua ridicare a nivelu
lui profesional. Iată două do
menii ce nu pot fi despărțite 
și în care prezența organiza

haltere. E adevărat, se discuta a- 
desea despre amenajarea unui pa
tinoar, despre organizarea unor 
excursii la Predeal, dar discuțiile 
au rămas simple... discuții, acțiuni 
în „perspectivă*.

In discuțiile din ședința comite
tului orășenesc U.T.M. s-a consta
tat că în unele uzine, cum sînt 
„Neptun", I.R.U.E. și altele, pînă 
la 12 ianuarie asociațiile sportive 
nici nu inauguraseră competiția.

Această situație s' datorește și 
faptului că membrii comisiei oră
șenești a Spartachiadei nu s-au de
plasat în asociațiile sportive să a

Numai zăpada
să fie de vină?!...

jute concret la organizarea întrece
rilor, n-au analizat stadiul de des
fășurare al etapei I, n-au stabilit 
măsurile menite să antreneze masa 
largă a tineretului la competitie- 

Această analiză făcută de biroul 
Comitetului orășenesc U.T.M. Cîm
pina ar fi avut o eficacitate și mai 
mare dacă, așa cum s-a stabilit 
activiști ai comitetului orășenesc 
U.T.M.. ai consiliului raional 
U.C.F.S. si mai ales membru comi
siei de organizare a spartachiadei 
s-ar fi deplasat zilnic în asociații 
să ajute practic la organizarea în
trecerilor. Din păcate, și această 
măsură a fost amînată de la o zi 
la alta.

Un lucru este cert In orașul 
Cîmpina etapa 1 a Spartachiadei 
n-a antrenat in actuala ediție nu
mărul corespunzător de tineri, fapt 
pentru care asociațiile sportive.

nirea internațională a- 
nucală dintre echipele 
feminine Mureșul Tg. 
Mureș și Turn Sport 
Klub Berlin. Victoria 
a revenit handbaliste
lor romine cu scorul 
de 7—6 (4—2). Cea 
mai eficace jucătoare 
a fost Soos care a 
marcat 5 puncte.

• Echipa T.SK Ber
lin va intîlni astăzi și 
mime o combinată 
bucureșteană. Știința 
— Rapid. Jocurile se 
vor desfășura în sala 
Floreasca din Capitală. 
Intilnirea de astăzi va 
începe la ora 18.30 a- 
vind în deschidere jo
cul masculin de hand
bal Dinamo — Voința. 
Miercuri partida va a- 
vea loc la ora 18.

(Agerpres)

țiilor U.T.M. din cele două u- 
zlne devine necesară.

La Uzina de țevi din Roman, 
(secretarul comitetului U.T.M. 
Teodor Lezescu) contribuția 
organizației U.T.M. la buna 
gospodărire a metalului poa
te fi mai substanțială. De 
multe ori, înșiși membrii co
mitetului U.T.M. s-au situat 
în fruntea unor acțiuni de 
gospodărire a metalului, fă- 
cînd o seamă de propuneri va
loroase. Dar se pare că nu s-a 
mers pînă la nivelul organi
zațiilor U.T.M. pe schimburi, 
nu s-a acționat suficient în 
direcția întăririi disciplinei 
tehnologice în toate fazele de 
fabricație. Comitetul U.T.M. a 
mobilizat tineretul uzinei la 
formele de ridicare a califică
rii, prezența a fost asigurată. 
Dar, mai departe? Cu cîtva 
timp în urmă tovarășul Vasile 
Pică, secretarul comitetului de 
partid, a atras atenția comi
tetului U.T.M. asupra faptului 
că tineri foarte bine pregă
tiți profesional nu suprave

organizațiile U.T.M. trebuie să or
ganizeze în continuare întreceri cu 
caracter local la care să antreneze 
masa largă a tineretului.

Se poate recupera 
timpul pierdut

Asociația sportivă a Uzinelor 
Mecanice Sinaia este cunoscută și 
pentru bogata activitate sportivă 
de masă. Iarna sau vara tinerii se 
întrec la disciplinele preferate. 
Spartachiada de iarnă a găsit aid. 
cum se spune, un teren prielnic.

1st ziua primului start, deși progra
mat cu Intiiziere. la 18 decembrie. 
200 de tineri au participat la con
cursurile inaugurale de șah și ten:» 
de masă. Listele participanfilor cu
prindeau un număr mai mare de 
tineri, aproape 500, cu preferințe 
și pentru trintă, popice, turism. A- 
cestia au așteptat ca în zilele ur
mătoare să ia și ei startul in între
cerile spartachiadei. Cum e și fi
resc. tinerii din uzină sînt pasio
nați și pentru schi, săniuțe și pa
tinaj. Dar și aceștia au așteptat 
zile întregi startul întrecerilor. De 
la deschiderea festivă și pînă in 
aceste zile n-au mai fost organi
zate întreceri, mai ales la discipli
nele de iarnă.

Si aici comitetul U.T.M. și con
siliul asociației sportive au tot aș
teptat.. zăpada.

In curind incep întrecerile cam-

Printre unitățile moderne înzestrate cu utilaj de Înaltă productivitate se numără și Bumbăcă- 
ria romînească Jilava — una din ramurile filaturii din bum bac din tara noastră. In fotogra

fie un aspect din secția ringuri po!o . AGERPRES

ghează cu atenție starea agre
gatelor Din vina tinerilor 
Costel Căpriță — maistru și 
Vasile Apăvăloaie — șef de a- 
gregat au fost produse 300 de 
țevi de diametru mare cu de
fecte de laminare. iar în 
schimburile II și HI au fost 
înregistrate în ultimul tri
mestru al anului trecut, la țevi 
și mufe, grosimi de pereți care 
depășeau limitele maxime ad
mise. Cu atît mai mult, co
mitetul U.T.M. al Uzinei de 
țevi Roman trebuie să desfă
șoare o activitate susținută în 
rîndul tinerilor pentru restrîn- 
gerea cîmpului de toleranțe și- 
în această privință, unele lu
cruri bune pot fi însușite din 
experiența comitetului UTM 
al Uzinei „Republica*.

Aici, la „Republica", pro
blema laminării în toleranțe 
negative nu mai este o pro
blemă de studiu, ci a devenit 
o parte integrantă a procesu
lui de producție, permițînd ca 
în 1964 să se obțină o econo
mie de 552 tone de metal.

pentru industria ușoară și afacerilor economice
în prezent, in cadrul școli

lor profesionale și tehnice din 
rețeaua Ministerului Indus
triei Ușoare se pregătesc un 
număr de circa 15 000 elevi 
(peste 13 000 în școlile profe
sionale și ceilalți în școlile 
tehnice și școlile tehnice de 
maiștri).

Din totalul muncitorilor ca
lificați existent: in între
prinderile industrie: ușoare, 
circa 19 la sută provin din 
absolvenți pregătiți in ultimii 
ani în școlile profesionale

De asemenea, a crescut nu
mărul cadrelor cu pregătire

Duminică, cei mai bani elevi 
din Iară au portic: pc! ]a pri
ma iaxă — pe localități — a 
olimpiadelor de matematică. 
Uzi că ți chimie și a concur
sului de literatură romînă. 
In fotografie, an aspect de 
la olimpiada de matematică 
desfășura fă la Școala me
die „Gheorghe Lzzăr' din

București

Foto -• GH. CUCU

pionilor asociațiilor sportive Zze- 
le care au ma: rămas pot i.tu la 
recuperarea tirnpafc; pierdcti Și 
aici se impune aceeași măsură: or
ganizarea unor cotgperițti la ztve- 
lul asoctatie: mai ales la spartan-* 
specifice sezonului ca si a celoe de 
sah. tenis de raaai aatMatedoa ia 
acest fel pe toți tteerii armei ia 
activitatea sportivă.

Cine se îngrijește 
de sportivii talentați ?

La Uzinele ..Tractorul' dm Bra
șov, Ia cinci discipline: sah. :•=_»

de masă, triată, haltere și tir 1st 
dispută intiietatea peste 4 000 oe 
tineri. Și aid, însă, de la prunci 
start, care a avut loc la 20 decem
brie și pină în momentul de 
față, n-au fost organizate decit 
sporadic întreceri de schi, patinai 
și săniuțe. Din lipsă de preocupare, 
fetele n-au fost deloc antrenate la 
întreceri iar „soluția* după care 
un tinăr poate să participe la trei- 
patru discipline (tir, haltere, trintă. 
sau șahi nu s-a dovedit echitabilă 
deși ea a sporit numărul... partici
părilor. O asemenea „soluție* a 
influiențat negativ calitatea între
cerilor. buna desfășurare a competi
ției. In ceea ce privește participa
rea fetelor, s-a găsit pină la urmă 
o altă „soluție' originală: partici
parea lor directă Ia etapa a Il-a. 
Or, o asemenea măsură contravine 
regulamentului întrecerii, nu asigu

Cînd conducerea urinai a 
botărit să treacă la extinde
rea acțiunii, secretarul comi
tetului U.TM. Emest Moise, 
a fost invitat la inginerul șef 
care i-a explicat importanța 
laminării la toleranțe negati
ve și i-a sugerat in ce direcții 
poate fi mai folositor sprijinul 
organizației U-TAL din uzină 
Comitetul U T AL a indicat a- 
poi organizațiilor de bază 
U.T.M. de la cele două lami
noare — de 3 și 6 țoii — să 
organizeze adunări generale 
U-TJ4. deschise și să invite 
ingineri și maiștri care să 
prezinte tinerilor particulari
tățile și avantajele noii me
tode.

La toate formele de îmbogă
țire a cunoștințelor profesio
nale au fost introduse teme 
referitoare la măsurile care 
asigură restrîngerea cîmpului 
de toleranțe și condițiile teh
nice de care trebuie să se 
țină seamă Ia laminarea în 
toleranțe negative. Iată cum 
s-a dezvoltat această acțiune 
la Uzina „Republica". 

superioară (ingineri și econo
miști) care lucrează in indus
tria ușoară. Mai bine de 
2 800 dintre aceștia sint ingi
neri, din care peste 100 ur
mează cursuri postuniversita
re.

în vederea asigurări: unui 
nivel corespunzător de pre
gătire a elevilor școlilor Mi
nisterului Industriei Ușoare, 
în acest an. au fost elaborate 
programe școlare pentru toate 
obiectele prevăzute în planu
rile de invățămint atit la 
școlile profesionale cit și la 
cele tehnice de maiștri. S-au 
elaborat, de asemenea. 22 
programe școlare pentru in
struirea practică la toate 
specialitățile (filatori, țesă
tori. confectioner: fabricări 
etc.). La elaborarea acestor 
programe s-a avut in vedere 
includerea problemelor de 
tehnică nouă, realizarea unei 
mai strinse legături între teo
rie și practică, asigurindu-se 
astfel industriei ușoare cadre 
corespunzătoare, la nivelul 
cerințelor actuale ale produc
ției.

T. M.

ră pregăr.rea Ia mod corespunzător 
a tinerelor fete pentru întreceri în 
această etapă, care reciamă un ni
vel de pregătire superior.

Cu toate deficientele semnalate, 
întrecerile prunei etape a actualei 
Spartachlade de iarnă, ca și edi
țiile precedente, au prilejuit depis
tarea unor tineri sportivi talentați 
la schi, tenis de masă etc. Unii 
dintre aceștia activează în secțiile 
de performantă, dar nu ale clubu
lui sportiv „Tractorul*, ci în alte 
asociații ale orașului, (jucătorii de 
tenis de masă evoluează la „Aripi
le* C.F.R.). Situații asemănătoare 
pot fi intilnite si la alte discipline, 
deși secțuie de performantă ale 
cfubcltn sportiv din uzină au ne
voie de sportivi talentați. Etapa I, 
și in continuare etapa a Il-a. oferă 
prilejul depistării elementelor ti
nere. talentate. Este nevoie însă ca 
antrenorii clubului să urmărească 
cu atenție întrecerile spartachiadei, 
s: să promoveze cu curai in secții
le pe ramură de sport, sportivii 
remarcau ia concursurile acestei 
re—;»,,pi

*

La întrecerile Spartachiadei de 
iarnă au participat 19 500 de tineri 
dj crasul Brasov, față de 25 000 
— cit srau propus organizatorii. 
Expiicațrile sint dare dacă avem 
in vedere că se găsesc încă aso
ciații. cura este cea a Uzinei 2 sau 
cea de la . Rulmentul*, unde nu 
s-au organizat întrecerile etapei I 
la nici o disciplină.

Comitetul orășenesc U.T.M., Clu
bul sportiv au datoria să analizeze 
cu exigență modul in care organi
zațiile U.Ț.M. și asociațiile sporti
ve s-au preocupat de mobilizarea 
tineretului ia întrecerile etapei I a 
Spartachiadei. să le ajute direct in 
organizarea activității sportive de 
masă.

VASILE RANGA

Comitetul U.TJM a indicat 
apoi organizațiilor de bază 
U.TAL să introducă în planu
rile de muncă obiective con
crete, prin care să atragă in 
permanență atenția tinerilor 
asupra gospodăririi metalului 
La sfirșitul lunii trecute, tine
rii Stefan Ganea $1 Vasile 
Sirbu. laminonști, și cuptora- 
rul Voiculeț Neagu de la la
minorul de 6 țoii au arătat 
tovarășilor lor in adunarea 
generaia UTM cum au con
tribuit in anul trecut la acți
unea de restringere a toleran
țelor de laminare. Asemenea 
acțiuni pot fi organizate și de 
comitetul U.TM. de Ia U.T. 
Roman, iar în cazul în care 
va avea loc un schimb de ex
periență, ar fi bine dacă prin
tre delegații uzinei din Moldo
va s-ar afla și un membru al 
comitetului U.TAL

Colectivele celor două uzi
ne și-au luat angajamente mo
bilizatoare in întrecerea socia 
listă pe anul 1965. Laminatorii 
de la Roman s-au angaja*, 
printre altele, să producă 
peste plan 10 000 de metri de 
țevi prin creșterea indicilor 
de utilizare a agregatelor. 
Dacă la dimensiunile prevăzu
te în angajament, jumătate 
din această cantitate ar fi rea 
lizată prin laminare in tole

Solemnitatea semnării 
Acordului comercial 

de lungă durată 
romino-francez

La Palatul Consiliului de 
Miniștri a avut loc luni după- 
amiază solemnitatea semnării 
Acordului comercial de lungă 
durată romîno-francez, para
fat în decembrie 1964 la Paris.

Acordul a fost semnat din 
partea R. P Romine de Ale
xandru Biriădeanu. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri iar din partea Franței 
de Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul finanțelor și afaceri
lor economice.

La solemnitate au luat parte 
Gogu Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Mihail Petri, ministrul comer
țului exterior. Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și alte persoane 
oficiale.

Au asistat Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, precum și persoanele 
oficiale care însoțesc pe oas
pete.

Cu prilejul semnării, Ale
xandru Biriădeanu și Valery 
Giscard d’Estaing au rostit 
scurte cuvîntări.

In laboratorul de etilamine ai Institutului „Chimigaz' din Me
diaș, lucrează șt tînăra cercetătoare chimistă Maria Cotigă, ale 

cărei cercetări au iost aplicate cu succes în producție
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FLACARA
» (Vrmare din pag. I)

cialitate a devenit o problemă de 
etică, una de mindrie legitimă.

Standul de cărți, decor fami
liar al bulevardelor orășenești și 
al stațiunilor balneo-climaterice, a 
pătruns și la sate, în sediile coo
perativelor agricole. Există o vi
trină cu noutăți. O alta cu biblio
grafia cursurilor agro-zootehnice. 
Sînt, fără îndoială, și multe cărți 
de vise la aceste standuri, cărți 
de vise înaripate pentru viitorul 
nostru luminos, cărți de vise par
tinice pentru desăcirșita fericire 
și bunăstare a satelor noastre, 
cărți de vise adevărate, realiste, 
a căror înfăptuire are drept te
melie certitudinea milioanelor de 
oameni că, prin munca lor însu
flețită, cuvintul partidului devine 
faptă. Sînt, de asemenea, ți ceas
loave modeme care sfătuiesc des
pre ceasul ți ziua bună pentru pră
șit sau altoit, despre importanța 
minutului și clipei, despre măsura 
exactă a timpului in muncile a- 
gricole. Intre problemele ce s» 
discută astăzi la intilninle dintre 
candidați și alegători, biblioteca 
sătească, școala, căminul cultural, 
intr-un cucint, cartea, se bucură 
de aceeași atenție ca și oricare 

ranțe negative, vor putea fi 
economisite aproape 250 de 
tone de metal. Posibilități 
<* vi stă Totul este ca eforturi
le oamenilor să fie canalizate 
în această direcție, iar expe
riența buni mijloacele care 
permit extinderea acestei me
tode să între și in posesia 
harnicului colectiv de la Ro-

Clasa a XI a 
in fata5

maturității
care și-a ales cu grijă pro
fesiunea din timp, muncește și 
învață cu mai multă răspunde
re, stimulat de țelul pe care și 
l-a propus, și că, dimpotrivă, 
acei elevi care pînă în ultima 
zi de școală nu știu ce vor face 
la absolvire sînt, de fapt, de
ținătorii notelor mici, indisci 
plinații. corijenții.

Bine au procedat acele or 
ganizații U.TM care, în ca
drul ciclurilor de conferințe 
au stabilit teme privind o-

Dejun oferit de Valery
Giscard d Estalng

Luni la amiază, Valery Gis
card d’Estaing, a oferit, la se
diul Ambasadei Franței, un 
dejun cu prilejul vizitei sale 
în țara noastră.

Au luat parte Alexandru 
Biriădeanu, Gogu Rădulescu, 
Comeliu Mânescu, Mihail Pe
tri, Mircea Malița și alte per
soane oficiale.

Au participat Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe oas
pete.

Dineu oferit de tov.
Alexandru Biriădeanu

Luni seara, Alexandru 
Biriădeanu, a oferit un dineu 
în cinstea lui Valery Giscard 
d’Estaing.

Au luat parte Gheorghe 
Gaston Marin, Gogu Rădules
cu, Comeliu Mănescu, Mihail 
Petri, Mircea Malița, și alte 
persoane oficiale.

CULTURII
altă problemă gospodărească, de 
înfrumusețare continuă a satului 
și a vieții oamenilor.

Cartea, revista, ziarul — la 
sate. Astăzi, ceva obișnuit, ceva 
firesc și necesar. Marx visa, me
taforic, pîinea pentru prosperita
tea economiei și trandafirii pentru 
prosperitatea culturii. In strînsă 
și definitorie împletire, cele două 
necesități au ajuns astăzi, in Ro- 
mînia, prezente oriunde și ori- 
cînd. Pînă și pentru turistul nefa
miliarizat cu mediul rustic, ma
rile afișe scrise pe metal, la in
trarea în sate, il dumiresc asupra 
acestei probleme. „Cartea — un 
prieten credincios!“ sau „Cartea 
— un dar de preț!“. Un dar 
ambalat frumos în celofan și cu 
briu de panglici colorate. Un dar 
cit să încapă intr-un buzunar pe 
drumul de la librărie spre casă. 
Dar cită forță, cită lumină, cită 
înțelepciune in acest pachet su
mar, de ținut cu două degete sau 
de ridicat duios in palmă. E în 
substanța lui o mișcare a unei 
lumi, cu anotimpuri și grădini, 
cu miini care se cuprind frățește. 
Este flacăra culturii aprinsă de 
partid ți purtată prin țară.

bllgațiile absolventului școlii 
medii, adunări generale des
pre viitoarele profesiuni, au 
organizat minuțioase sondaje 
pentru a afla ce profesiune 
și-a ales fiecare elev, sondaje 
pe baza cărora, cu ajutorul 
tovarășilor profesori și al pă
rinților, au chibzuit dacă e- 
levul a făcut o alegere bună 
și cum să fie ajutați cei care 
au luat o hotărîre greșită, sau 
pur și simplu n-au luat pînă 
acum nici o hotărîre.

Foarte util ar fi ca organi
zațiile U.T.M. să ia legătura 
cu organizațiile U.T.M. din 
institutele de învățămînt su
perior și să stabilească ac
țiuni comune pentru viitorii 
studenți : vizite la institute, 
întîlniri cu studenți, procu
rarea unor prospecte, a unor 
materiale documentare despre 
institute și facultăți

Toate aceste acțiuni, alături 
de o muncă atentă de îndru
mare a fiecărui elev vor ajuta 
viitorilor absolvenți să chibzu- 
iască cu maturitate Ia alege
rea viitoarei profesiuni, fi
nind seama de domeniul în 
care-și vor putea valorifica 
pe deplin aptitudinile, precum 
și de nevoile pe care le ridică 
dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei și culturii patriei noas
tre.

al Franței
Au participat Jean Louis 

Pons, ambasadorul Franței la 
București, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe oas
pete.

★

înainte de dineu, în onoarea 
oaspetelui, a avut loc un con
cert la care și-au dat con
cursul soliști vocali și instru
mentali.

Vizita in regiunile Banat 
și Brașov

Ministrul finanțelor și afa
cerilor economice al Franței, 
a făcut în cursul zilelor de 
sîmbătă și duminică o vizită 
în regiunile Banat și Brașov.

în același timp, persoanele 
oficiale care însoțesc pe oas
pete au făcut o călătorie pe 
Valea Prahovei, au vizitat U- 
zinele de utilaj petrolier „1 
Mai", Rafinăria Brazi, precum 
și Uzinele de tractoare din 
Brașov.

Luni, oaspeții au vizitat 
Muzeul de artă al R.P. Romî- 
ne.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Luni după-amiază Giăn Du 

Hoan, ambasadorul R. P. D. 
Coreene la București, a oferit 
un cocteil cu prilejul celei 
de-a 17-a aniversări a creării 
Armatei Populare Coreene.

Au participat general colo
nel Mihail Burcă, general ma
ior Ionel Vasile, adjuncți aî 
ministrului forțelor armate, 
generali și ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și atașați mi
litari.

*

La Institutul de cercetări 
hortiviticole a început luni se
siunea anuală de referate 
științifice. Timp de trei zile 
specialiștii institutului vor 
prezenta rezultate ale activi
tății lor științifice desfășurate 
atît în laboratoarele proprii 
cît și în stațiunile experimen
tale.

Cinematografe
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic rulează la Patria (orele 
9.30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). O 
STEA CADE DIN CER rulează ia 
Republica (orele 9; 11,30; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excel
sior (orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grivița (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21). PAULA CAPTIVĂ rulează la 
Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Festival (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21),
Flamura (orele 10; 12,15; 16; 18,15;
20,30),  Pacea (orele 11; 15,45: 18; 
20,15). VREMEA PAGINILOR ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45: 16; 18,15: 20.30) 
HATARI (ambele serii) rulează la 
Victoria (orele 10,15; 13,30: 16,45;
20) . TITAN1C-VALS rulează la
Central (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Melodia
(orele 9,30-, 11,15; 14; 16,30; 18.45;
21) . A TREIA RACHETĂ rulează 
la Lumina (orele 10; 12; 14, 16; 
18,15; 20,30). Ciulești (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). DIA
VOLUL DEȘERTULUI rulează la 
Union (orele 11; 16; 18,15; 20.30) 
PROGRAM PENTRU COPII di

mineață (ora 10); JUDECĂTORUL 
DE MINORI — după-amiază rulea
ză la Doina (orele 11,30; 14,45; 
16, 18,15; 20,30). UN SURÎS ÎN 
PLINA VARĂ — PIONIERI A 1/1965 
tulează la Timpuri Noi (orele (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). VIA
TĂ UȘOARA rulează Ia înfrățirea 
între popoare (orele 10; 15; 17,30;
20) , Miorița (oiele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45). ȘEFUL rulează 
la Cultural (orele 15,30: 18; 20,30), 
Progresul (orele (15,30; 18; 20,15). 
SOȚIE PENTRU UN AUSTRALIAN
— cinemascop — rulează la Dacia 
(orele 9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45;
21) . CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop — fambele serii) ru
lează la Buzești (orele (10; 15; 19). 
GHINIONISTUL rulează la Crln- 
gași (orele 16; 18,15; 20,30). CAR
TOUCHE — cinemascop — rulează 
la Bucegi (orele 9; 11,30; 14; 16,30: 
19; 21,30). EROI CURAJOȘI CA 
TIGRII rulează Ia Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30). O POVESTE NEIN- 
VENTATĂ rulează la Cosmos (ore
le 16; 18; 20). ROȘU ȘI NEGRU
— (ambele serii) rulează la Flacă
ra (orele 10; 15,30-, 19). iNTlLNIRE 
CU SPIONUL rulează Ia Vitan 
(orele 16; 18,15; 20,30), Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,30). DRUM PE
RICULOS rulează !a Munca (orele 
15,30; 18; 20,30). ÎNCURCĂTURĂ 
ELESTEMATĂ rulează la Populai 
(orele 16; 18.15; 20,45) RĂZBUNĂ
TORUL - cinemascop rulează 
la Arta (orele 14,30; 16,30, 18,30-
20,30).  ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE
— cinemascop - rulează la Moși
lor (orele (15.15; 17,45 , 20,15). CU 
MlINILE PE ORAȘ rulează Ia 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18.15; 20,45). LA PATRU
PAȘI DE INFINIT rulează la Vii
torul (orele 15,"0; 18; 20,30). AH. 
EVA 1 rulează la Volga (orele 10; 
12,15; 14,30; 16.45, 19; 21,15), Dru
mul Sării (orele lt; 15,30, 17,45; 
20,15). YOKMOK rulează la Lira 
(orele 15; 17; 19; 21). MOSCOVA- 
GENOVA rulează Ia Ferentari (ore
le 16; 18.1.r; 20,30). MARIA ru
lează Ia Cotroceni (orele 16; 18,15;
20,30).  CÎNTÎND ÎN PLOAIE rulea
ză la Floreasca (orele 15,45; 18,15: 
20,45).
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Ca adevărați gospodari

CRONICA
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Noi modelede tricotaje

Air. Suceava, are 60 de 
p organizate în 74 uni- 
deservire, față de nu- 
activități organizate în

Întîlnirile candidatilor cu alegătorii:

SFAT RODNIC PENTRU

Vec-

In locuințe noi
cadrtil

Foto : AGERPRhS
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CONCURS
DE MANUALE

A. PENTRU ANUL 1966
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II. Școli tehnice de maiștri mecanici agricoli
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III. Școli tehnice agricole și horticole
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IV. Școli tehnice veterinare
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V. Școli tehnice de contabilitate agricolă
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B. PENTRU ANUL 1967

prezenți la cursuri
L Școli profesionale de mecanici agricoli

Toți tinerii Tractoare anul III — 15 coli

n Școli tehnice de maiștri mecanici agricoli
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și legislație agricolă 
și legislație agricolă
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— 17
— 26
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— 14

FLOREA TISTULEASA 
tratamentist

III — 13
III
III
I
III

Tehnologia și controlul produselor de
origine animală................................

Igiena

CEZAR BIRTH 
elev

Anatomia și fiziologia animalelor domestice 
anul

Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Ministerul 
Invățămîntului, anunță scoaterea la concurs a următoarelor 
titluri de manuale :

Drept
Drept _____________ ___
Finanțe-credit.....................................
Organizarea și planificarea unităților 

agricole socialiste.......................

anul II -r 9 
III — 
I —

Culturi irigate anul
Topografie „
Viticultura .................................................. „
Agrofitotehnie și culturi irigate . . . „
Zootehnie — școli horticole.......................... .

L Școli profesionale de mecanici agricoli

Studiul materialelor și mașini unelte . anul 1—14
Tractoare .......................................................  țj — 20

Reparații la tractoare, mașini și instalații agricole
anul 11 — 18

n țara noastră se scriu în aceste 
zile sute de mii de cronici. Cro
nica unui sat, cronica unui car
tier, cronica unui oraș. La întil- 
nirile dintre candidați și alegă
tori, oamenii fac bilanțuri, sub
liniază realizările, le consemnea

ză în procese verbale, autentice cronici ale 
anilor noștri — fac propuneri pentru viitor, 

într-una din aceste zile locuitorii orașului 
Brad s-au întîlnit în marea sală a cinemato
grafului cu tovarășul Belea Miron, candidat 
al F.D.P. pentru circumscripția electorală nr. 
7 Brad în alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională. Manifestindu-și hotări- 
rea de a întîmpina alegerile de la 7 martie cu 
noi succese în producție minerii veniți la in- 
tîlnire au trecut în revistă realizările mai de 
seamă înfăptuite aici în ultimii ani: noul 
cartier al orașului, care însumează peste 
1 600 de apartamente, noua școală cu 16 săli 
de clasă, noua fabrică de piine, cele 14 uni
tăți comerciale noi, noul palat al poștei, noul 
club orășenesc...

Ca pretutindeni, în țara noastră, nici în 
acest colț al țării nu a fost nimic uitat din 
ceea ce trebuia înfăptuit pentru oameni, 
pentru continua înfrumusețare a vieții lor. în

patru

DIN POȘTA DE IERI
Pe scena căminului cultural

Coin 
meșteșugăresc 
dat în Jolosință

i
SUCEAVA < fde la corespon

dentul nostru; i
în cartierul/ Ana Ipătescu, 

din Suceava, s -a dat simbătă 
in folosință ori complex meș
teșugăresc. ? fcjdemul complex 
cu 8 nivele e?rrrinde : ateliere, 
saloane de frizerie și coafură, 
reparații ' țrievizoare, studio 
foto eto. D e asemer.ea. Îs eta
je sint ser viciile ie comandă 
* atelier » pentru cismârie, 
lenjerie, c roitorie etc. Acesta 
este cei c je-al treilea complex 
meșteșug iresc dat în folosință 
in orașul. Suceava, în ultimul 
timp. In prezent, cooperativa 
Unirea
activită 
tăți de 
mai 18
14 uni lăți de deservire a popu
lația cît erau în 1959. Datorită 
cons truirii de noi complexe 
meșteșugărești în anul 1964 a 
crrccut volumul prestației de 
servicii cu 6,8 la sută față de 
anul 1963.

Zarandul lui Horia, Cloșca și Crișan a dispă
rut noțiunea de analfabet, in fiecare sat, in 
fiecare cătun au fost construite școli, cămme 
culturale, numeroase dispensare medicale. în 
ultimii ani au fost electrificate 50 de sate.

La întîlnirea amintită locuitorii orașului au 
discutat și despre ceea ce mai au de făcut 
împreună cu deputatul lor. Făcind valoroase 
propuneri pentru buna gospodărire a orașu
lui, numeroși cetățeni au venit totodată cu 
soluții de realizare și s-au angajat să parti
cipe efectiv la traducerea lor in viață. Gos
podina Moțoc Ana, de pildă, s-a referit la 
introducerea încălzirii termice la Școala me
die „Avram Iancu", lucrare care se poate ușor 
efectua prin contribuția oamenilor. Tov. Bo- 
tici Ștefan, lucrător la P.T.T.R. a vorbit des
pre necesitatea înființării unei cantine a 
orașului sau o cantină de bloc cu o capacita
te corespunzătoare. Vorbind în numele tine
rilor din oraș tov. Jorja Laurențiu, secretar 
al comitetului orășenesc U.TAL a spus că 
tinerii mineri, ceilalți tineri din oraș sint bo- 
tărîți să-și însoțească votul lor de o muncă 
făcută cu toată răspunderea în primul rine 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin pe locul de producție. El a arăta: 
totodată că tinerii vor participa la toate ac
țiunile de muncă patriotică, de înfrumusețare 
a orașului.- ■•u. • .... . 1 _-m ‘Tovarășul Jorja a propus ca prin contribu
ția directă a tineretului să se extindă zonele 
verzi și să se construiască o bază sportivă.

Candidatul F.D.P. a arătat că toate propu
nerile vor fi studiate cu atenție și că ele vor 
prinde, firește, viață cu sprijinul și partici
parea directă a cetățenilor.

LAL ROMULUS

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru)

Muncitorii de la Fabrica de tri
cotaje Unitatea din Sighetul 
Marmației, au oferit cumpărăto
rilor primele 48 modele noi pre
văzute pentru trimestrul I al a- 
nufui 1965. De bune aprecieri 
se bucură puloverul sport cu mo
del în desen, jachetele și scam- 
polourile pentru femei din fir 
sintetic combinat cu fir metali
zat, puloverul bărbătesc pentru 
vînătoare și excursii, jachete pen
tru fetițe și altele. La colectivul 
de creație al fabricii sînt în curs 
de elaborare alte 40 de modele

e aflăm la Casa- 
laborator a coo
perativei agricole 
de producție din 
Laslea, raionul Si
ghișoara. Cei 80 
de cursanți din a- 

lanul III de studiu de 
cercul de cultură a plantelor 
și-au ocupat locurile obișnui
te, de altfel, ca la toate lecțiile 
ținute pînă acum. Participarea 
unanimă a tinerilor la cursuri 
este urmarea firească a gri
jii cu care, în această 
unitate, organizația U.T.M. se 
ocupă de temeinica lor pregă
tire profesională. De fapt, aici, 
comitetul U.T.M. a avut de 
mult timp în vedere asigura
rea unor condiții bune pentru 
studiu. însăși casa-laborator, 
dotată acum cu un bogat ma
terial didactic (cele mai multe 
exponate fiind procurate chiar 
din cooperativa agricolă de 
producție) poate fi socotită și 
un rezultat al activității tineri
lor, care, antrenați de organi
zația U.T.M., au participat 
efectiv la amenajarea sa și 
procurarea mostrelor de plan
te, la alcătuirea ierbarelor și 
insectarelor.

Apoi, odată cu începerea a- 
nului de învățămînt agrozoo
tehnic membrii comitetului 
U.T.M. au ajutat lectorii cu 
multe sugestii interesante în 
ceea ce privește realizarea 
unor lecții atractive, eficiente. 
In conturarea metodologiei de

Un tablou al înnoirilor
166 __

C LL -Pitești s-au mutat de cu- 
rind în apartamente noi, con
fortabile. Printre aceștia se 
numără și fruntașii în produc
ție Marin Nedelea, Iosif Idsif, 
Ion Ilina, Ștefan Tudor, Ion 
Stoica, M. Ion, S. Dumitrajche, 
Filip Băiașu și alții.

Aspect ‘din serele stațiunii ex
perimentale a Institutului de 
cercetări forestiere din Sime- 
ria unde se pregătesc portaltof 
pentru altoit specii de răgi- 

noase

tipări de . automobile11

tem de schimbarea 
vitezei. In momen
tul de față un lot 
de 25 de camioane 
stat t» „curs de 
construcție*.

HINTS OTTO

Automacara 
de 5 tone

» î»

predare s-a făcut apei ia ex
periența anului trecut. Ti
nerii din eoeperaara agri
colă de producție din Laslea 
au și acum riu în memorie 
lecția fir.uză anul trecut inti
tulată sugestiv: .Rarul umple 
carul ?“ Apiicind in prac
tică cele învățate atunci. 
brigada a TV-a de cimp con
dusă de Andrei Zeiller a rea
lizat 5 800 kg porumb boa
be la hectar pe o suprafață 
de 71 de hectare, tn timp ce 
brigada Iui Ion Simău, a obți
nut 5 600 kg boabe la hectar 
Este cea mat mare producție 
obținută vreodată aici. Acea
sta este și erpiicația pentru 
care, acum, la acest cere, «e 
pune mare accent pe caracte
rul practic al lecțiilor, pe le
garea lor nemijlocite de aeti 
vitatea productivă a 
cooperatori.

Acum se discută 
despre „agrotehnica 
extratimpurii din 
forțate din cimp*.
parte din ciclul tematic orga
nizat în cadrul cercului și este 
în strinsă legătură cu planul 
economic al cooperativei agri
cole de producție, care, în 
1965, va mări suprafața culti
vată cu cartofi. Paralel cu lec
țiile se fac pregătirile pentru 
noua cultură: sortarea carto
filor după criteriile învățate

ță-umlo*

Is lecție 
ccrtoftlc- 
culturile
Ea tace

la cursuri, amenajarea spațiu
lui de iarovizare, fertilizarea 
terenului etc. Și, întotdeauna, 
de la lecție tinerii au trecut 
direct in magazie la sortat 
cartofii sau în cimp la fertili
zarea solului. Interesant că 
cele 15 hectare ce vor fi culti
vate cu cartofi extTatimpurii, 
cu excepția a doi sau trei oa
meni mai rirstnici care au 
multă experiență, vor fi îngri
jite numai de tineri.

S-au mai predat citeva lec
ții despre cartofi. Noile cuno
ștințe au fost bine însușite de 
tineri, 
modul 
cum 
V.TM. 
bineînțeles împreună eu ingi
nerul agro-.o—. Gheorghe Do- 
brescu. la organizarea practi
că a muncii ți inrățămintului. 
Sartsuile au fost împărțite pe 
echipe și pe oameni. De exem
plu. echipa lui Ioan Deber a 
confecționat din deșeuri 3 000 
de lădițe pentru iarovizare. 
Ion Gaszner cu echipa cu sor
tat pentru sămință, așa cum 
învățaseră la cursuri, 36 000 
kg de eartafi, iar echipa dul
gherilor a amenajat spa
țiul de if ori tiare tntr-un 
grajd veckă. Aeolo cu dădit o 
sobă, cri/iciile de aerisire și 
lumină etc. Pet:-o suprave
gherea tarorizării organîzețn- 
le U.T.M. du» brigăzi au reco-

Aceasta rezultă din 
in care ei execută a- 
lucrările. Comitetul 
i-a ajuta: pe tineri,

U 
de

mandat un număr de truer-, 
din care s-au format echipe de 
noapte ce vor asigura menți
nerea temperaturii constante 
și vor muta lăzile cu cartofi 
încolțiți.

Asistăm în continuare 
seminarul practic condus
brigadierul Ion Martin. Se ve
rifică puterea de încolțise a 
tuberculilor. Grupul de 
cursanți are in față o ladă cu 
cartofi puși la iarovizat.

— Știe cineva ciți muguri 
încolțiți în condițiile de dez
voltare normală trebuie sa 
aibă un cartof ?

— Aproximativ, 5—6 mu
guri, răspunse Moraru Para- 
schiv.

Da. pentru perioada aceasta 
incolțirea e bună. Trebuie să 
avem insă in vedere că cu 
3—4 răptămini înainte de 
plantare un cartof de sămință 
cu o greutate mijlocie de 50— 
70 grame trebuie să aibă cel 
puțin 80 la sută din muguri 
Caracteristica „extratimpun;- 
lor* e că procesul de încolțise 
nu se petrece in pămint ci in 
camere cu mediu favorabil de 
■arovizare. lată — și brigadie
rul ia in mină eiteva bucăți — 
acești cartofi au cele mai 
bune posibilități de încolțise.

Se exemplifică pe viu. Se 
acordă atenție acestei piente 
pes.tru eă in Laslea se cultivă 
suprafețe mari cu cartofi. Aici

A
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ION MASCOVICI

Electrotehnica și aplicațiile ei în
agricultură ............................

Reparații Ia tractoare, mașini și 
mstalatii agricole..................

anul II

III -

III Școli tehnice agricole și horticole

Agrictilmră generală............................
F.......
Legrnmcnlmm
Frtotehnie ......... 4 4

anul
»>
>»

I —
II — 
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14

17

26
13
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23
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IV. Școli tehniee veterinare

Zcotrh- e .................................................. a
Aumentafca animalelor domestice
Bohle mfecțioase ale animalelor domestice
Boi: chirurgicale.......................

I -
II —
II -
III —

12
16
20
25
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V. Școli tehniee de contabilitate agricolă

Contabilitatea 
Statistică agricolă
Finanțe-credit 
Finanțe-credit

anul
»

II — 
II —
II —
III —

30
15
10
13

La eencurs pot participa cadrele didactice din învățămîn- 
tul agricol de toate gradele, oameni de știință și specialiști 
din producție și din institutele de cercetare, individual sau 
in colective de autori care activează în domeniul specialității 
pentru care se elaborează manualul.

înscrierea se face la Secția de învățămînt și propagandă 
din Consiliul Superior al Agriculturii.

Termenul de înscriere la concurs în condițiile art. 4 și 7 
din instrucțiunile de concurs expiră la 15 martie 1965.

Instrucțiunile de concurs oot fi consultate la consiliile a- 
gricole regionale, trusturile Gostat, stațiunile experimentale 
agricole și la direcția școlilor profesionale și tehnice agricole.

Informații suplimentare se pot lua de ia Secția de învăță- 
mint și propagandă a Consiliului Superior al Agriculturii, 
care poate trimite la cerere instrucțiunile de concurs și pro
grama școlară a manualelor.
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R.P. Romînă la expoziția

de la Viena

Comentariul zilei

I C

** > 4 ■ /
/Ăi 

o

■

L; Kt*''
5?$

",

JAPONIA: După cum S-a mai anunțat, studenții Universității Keio au hotărit să boicoteze 
cursurile, în sqrrm de protest împotriva majorării taxelor. In fotografie: Aspect din timpul 
grevei Studenților de Ia Universitatea Keio. Pe strada ce duce spre Universitate, studenții au 

ridicat baricade

t-j alotul Palffi din Viena găz- 
duiește a doua expoziție 
internațională de turism, 

la care participă 20 de țări. Spa
țiul oferit fiecărei țări este rela
tiv mic. Ca atare, fiecare partici
pant s-a străduit să prezinte 
ceea ce are mai caracteristic, ast
fel incit vizitatorul descoperă o 
veritabilă antologie de imagini 
turistice din cele mai diferite 
țări. Japonia, prezintă peisajele 
sale delicate, încadrate de flori 
de cireș, India, solemnele sale 
temple. Uniunea Sovietică ima
ginile însorite ale Crimeei, Italia, 
vestitele sale monumente istorice, 
iar Olanda, țara lalelelor și a mo
rilor de tint, arată sursele de in
spirație ale peisagiștilor din cu
noscuta școală de pictură fla
mandă. Vizitatorul admiră exotis
mul Africii și Americii Latine, 
monumente ale naturii din Sta
tele Unite. Și așa, treând prin 
sălile palatului Palffi, vizitatorul 
găsește o succintă, dar semnifi
cativă imagine a frumuseților a- 
cestei lumi, care îndeamnă insis
tent la cunoașterea reciprocă și 
înțelegere.

Standul R. P. Romine prezintă 
imagini pitorești din munții și li
toralul rominesc, geometria sim
plă și luminoasă a arhitecturii 
noastre. Fotografii colorate înfă
țișează marea, cu adinei mile ei 
de opal, în deplină armonie cu 
evantaiul pastelat al hotelurilor.

Colindînd străzile Vienei inftl- 
nești mari afișe colorate cu ima
ginea luminoasă a Mamaiei, 
te incită la cunoașterea ei. 
roul O.N.T.-Carpați, aflai
Ring, pește drum de Opera de 
stat, unul din cele mai centrale 
locuri ale capitalei Austriei, este 
în permanență solicitat de nu
meroși vienezi dornici să ne vizi
teze țara.

cere
Ri
pe

0 simplă aminare
a scadentei

Tabloul l-a. descris corespondentul agenției „ASSO
CIATED PRESS" : un neîntrerupt șuvoi omenesc (eva
luările oficiale vorbeau despre 15.000 persoane) se 
revărsase pe străzle Manilei. în mulțimea agitată zia
ristul american a remarcat multi tineri, studenți în
deosebi. Lozincile lor înlăturau orice echivoc : Ia adre
sa S.U.A. puteau fi auzite fraze de o ascuțime ce avea 
să neliniștească oficialitățile. Tinerii s-au masat în 
fața ambasadei americane din capitala filipineză și 
au cerat neîntîrziata lichidare a bazelor militare ale 
S.U.A. din îndepărtata republică insulară.

Unele ziare apusene s-au decla
rat surprinse. „NEW YORK 
TIMES" amintea că Filipinele 
„erau considerate a fi unul din 
cei mai buni aliați ai S.U.A. în 
Extremul Orient". Dar iată că în 
inima Manilei mii de oameni ard

efigia unchiului Sam și manifes
tează sub lozinci antiamericane. 
Aliatul docil devine dintr-odată 
incomod. Nemulțumirile vizează 
atît politica de strînse legături cn 
S.U.A., cît și pe promotorii au
tohtoni ai acestei politici. „In Fi-

lipine, țară cu peste 7000 insule 
și cu aproximativ 30 000 000 lo
cuitori, politica mai înseamnă 
încă în primul rînd calea spre 
preluarea puterii și spre bogăție" 
— constata „DIE WELT".

Alegerile prezidențiale bat la 
ușă și politicienii din diferite 
grupări încearcă să utilizeze, spre 
folosul propriu, nemulțumirea 
populară. In focul luptei electo
rale sînt rostite și unele adevă
ruri, pînă acum ascunse cu grijă 
de deținătorii puterii. Președin
tele Senatului amintea de conse
cințele acordului privând instala
rea de baze militare ale S.UA. în 
Filipine și cerea imediata lui re
vizuire. Problema a căpătat o 
deosebită actualitate în urma a-

C. VARVARA 
trimisul Agerpres la 

Viena

ori mai puțin.♦.■ a sfârșitul lunii ia
nuarie, în orașul 
Durban din Repu
blica Sud-Afrieană, 
a avut loc conferința 
„Institutului" pentru 
relațiile rasiale din 

fostR.S.A. Cu acest prilej au 
date publicității o serie de ra
poarte și studii în care sînt rele
vate aspecte ale politicii de dis
criminare rasială pe care o prac
tică de mulți ani guvernul Ver- 
woerd. Rapoartele constituie un 
adevărat rechizitoriu la adresa 
autorităților rasiste de la Pretoria. 
Intr-unui din aceste rapoarte sînt 
contestate afirmațiile rasiștilor 
sud-africani privind drepturile e- 
gale de care s-ar bucura în a- 
ceastă țară atît cetățenii albi cit 
și cei africani în domeniul învăță- 
tnîn tulul.

Astfel, potrivit raportului, în 
Republica Sud-Africană pentm 
instituțiile da învățămint care 
sînt destinate pregătirii școlare și 
profesionale pentru africani 
(populație care reprezintă 69 la 
sută din locuitorii țării) se alocă 
mai puțin de 0,5 la sută din ve
nitul național. Comparația aloca
țiilor pe fiecare an în domeniul 
educației, instrucției și școlariză
rii ne poate da o imagine su
mară a ceea ce se numește „ega-

litate" în viziunea lui Verwoerd. 
De exemplu, pentru școlarizarea 
unui elev alb se cheltuiesc în fie
care an peste 75 lire sterline, în 
timp ce pentru școlarizarea unui 
african (dintre puținii care pot 
pătrunde în școli), autoritățile ra
siste cheltuiesc numai... 6,15 lire 
sterline. Raportul de 12 la 1 de
monstrează încă o dată intențiile 
rasiste în domeniul învățămîntu- 
lm. In perioada anilor 1954—1962 
dintre absolvenții școlilor de toate 
gradele din Republica Sud-Afri- 
cană peste 90 la sută erau albi și 
aproximativ numai 4 la sută re
prezentau africani. In aceeași pe
rioadă, școlile tehnice și profesio
nale au fost absolvite de 139 840 
persoane. Dintre acestea numai 
4182 au provenit din rindul 
populației africane.

Cu toată opoziția unor perso
nalități, publicații sau organiza
ții progresiste față de măsurile de 
discrTrninare ravială în domeniul 
învățămîntnlci, guvernul de la 
Pretoria continuă să bareze calea 
tinerilor africani spre învățătură. 
Orice manifestare prin dare se 
cere recunoașterea dreptului la 
învățătură pentru tineretul sud- 
african este reprimată cu cruzime 
de autoritățile rasiste-

Pe străzile Manilei în timpul 
demonstrațiilor

(Din „U. S. News and World 
Report')

IOAN TIMOFTE

Situație ineordată in Sudan

I ncordarea politică, 
care a căpătat în 
Sudan un caracter 
aproape permanent, 
s-a agravat brusc 
odată cu tulburările 
ce au avut loc sîm-

bătă și duminică la Khartum 
Declarației, în care cele trei 
principale partide politice de o- 
poziție (Urnma, partidul național 
unionist și Frații Musulmani) ce
reau demisia guvernului, — i-au 
răspuns demonstrațiile în spriji
nul cabinetului condus de primul 
ministru Khatem El-Khalifa. Cei 
peste 5 000 de demonstranți s-au 
pronunțat, după cum relatează e- 
genția FRANCE PRESSE „îm
potriva manevrelor partidelor de 
dreapta, care urmăresc să impună 
actualului guvern punctul lor de 
vedere".

încercarea de forțe dintre gu
vern și opoziție a atins în acest 
fel unul din punctele maxime și 
gravitatea ei trebuie privită mai 
cu seamă în perspectiva viitoarei 
conferințe a „mesei rotunde", 
care urmează să se deschidă la 
18 februarie în orașul Juba (ca
pitala provinciei ecuatoriale). A- 
cuzațiile aduse guvernului de 
partidele opoziționiste (că ar in
tenționa să se mențină Ia putere 
în „pofida voinței poporului"), 
reprezintă în primul rînd o ma
nifestare voalată a adversității 
lor față de măsurile luate de gu
vern pentru reglementarea pro
blemei •udului. Partidelor de 
dreapta nu le este pe plac nici 
faptul că guvernul întreține rela-

ții de prietenie cu numeroase 
•tale, fixă deosebire de recini so
cial, că sprijină mișcarea forțelor 
răsculate care acționează in Con
go și că preconizează aplicarea 
unor reforme democratice, cum 
este reforma agrară. Dar diver
gențele cele mai serioase au in
tervenit în legătură cu fixarea 
datei viitoarelor alegeri pentru 
adunarea constituantă. Gave 
a hotărit să amine data aleg 
lor generale pentru 21 apr 
Pentru a se evita pericolul scin
dării țării și pentru a se realiza 
cît mai curînd posibil unitatea 
națională — condiția fundamen
tală pentru ținerea alegerilor — 
a fost convocată conferința de la 
Juba, care are drept scop „să 
salveze unitatea țării". întrunirea 
urmează să adopte o Cartă na
țională care să exprime, atît 
voința guvernului de a menține 
unitatea țării, cît și revendicările 
„sudiștilor" privind acordarea u- 
nui statut de autonomie celor trei 
provincii meridionale. Pentru a 
garanta reușita conferinței și a a- 
sigura o bază cît mai largă de re
prezentare, au fost invitate să 
participe toate partidele politice, 
inclusiv liderii sudiști aflați ac
tualmente în străinătate.

Potrivit înțelegerii prealabile, 
soluția asupra căreia se va con
veni la Juba va fi supusă spre a- 
probare viitoarei adunări consti
tuante, urmînd să devină o parte 
a constituției definitive a Suda
nului.

sasinării unor tineri filipinezi în 
apropierea bazelor americane. 
Moartea lor a produs o vie emo
ție și a declanșat manifestațiile 
de la Manila și din provincie. A- 
ceste manifestații au căpătat o 
amploare crescîndă odată cu ști
rile care anunțau că asasinii — 
aviatori americani — ar urma să 
fie judecați nu de un tribunal 
filipmez, ci de unul american.

După „NEW YORK TIMES" 
puternica demonstrație a tinere
tului din Manila ,-a constituit 
punctul culminant al unui val 
de sentimente antiamericane care 
a răscolit Filipinele în nltimele 
săptămîni". Oficialitățile ameri
cane se tem ca problema relații
lor cu S.U.A., și, mai ales, bazele 
americane din Filipine să nu de
vină „punctul nevralgic în cam
pania electorală". Dacă se va 
întimpla aceasta, curentul anti- 
american „se va întinde rapid" — 
este de părere „U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT". Acest cu
rent, înregistrează observatorii din 
Manila, se resimte de pe acum 
cu vigoare în lumea universitară.

M. RAMURA

VICTOR URSU

-ar putea ca la ora cind aceste 
rînduri văd lumina tiparului 
rezervele de aur ale Statelor 
Unite să fi scăzut sub volumul 
celor 15 miliarde dolari des
pre care s-a vorbit atît de mult 
în vremea din urmă. Faptul nu

ar mira : de la începutul anului, tezaurul 
american a pierdut 300 milioane dolari-aur, 
dintre care 100 milioane numai in cursul 
primei săptămîni a lunii februarie. Scăderile 
înregistrate la bursa din Wall Streat, după 
conferința de presă a președintelui de Gaulle, 
indică limpede că „indispoziția" de care su
feră principala monetă a lumii capitaliste 
continuă. Scăderile de la Wall Streat pot fi 
atribuite, ca în alte cazuri asemănătoare, șo
cului psihologic suferit de lumea bursei în 
urma unor declarații care pun sub semnul 
îndoielii actualul sistem monetar capitalist și 
își exprimă dubii serioase cu privire la pozi
ția dolarului. Scăderile nu ar fi avut însă loc 
dacă terenul operațiilor financiare interocci- 
Jentale ar fi sănătos, dacă finanțele ameri
cane nu ar fi serios afectate în urma cronice
lor deficite financiare. Prin urmare, declara
tele generalului de Gaulle nu au făcut de
cât să arunce o nouă lumină asupra realită
ților din lumea financiară occidentală. A- 
ceasta în privința constatărilor. Gt privește 
remediile preconizate, acestea au avut rolul 
de a cere o reîmpărțire a responsabilităților, 
adică a pirghiilor de comandă. în cadrul sis
temului financiar capitalist

Președintele Franței a afirmat că s-au 
modificat condițiile care au dat naștere sis
temului ..Gold exchange standard", adică 
acelui sistem de acoperire în aur si valute 
forte (lira sau dolarul) a monetelor diverselor

țări. El a cerut ca schimburile internaționale 
să se efectueze numai în aur, întrucît dola
rul și lira și-ar fi pierdut forța anterioară. 
Referindu-se numai la schimbarea raporturi
lor de forță dintre statele occidentale (pe pla
nul pozițiilor financiare) generalul de Gaulle 
a declarat că „totalul rezervelor lor de aur" 

' (ale celor șase state ale Pieței comune — 
N.N.) este echivalent cu cel al americanilor 
și l-ar depăși chiar dacă aceste state ar dori 
să convertească în aur toți dolarii pe care îi 
dețin în contul lor. Deci, acea valoare trans- 
cedentală recunoscută dolarului și-a pierdut 
baza sa inițială care consta în faptul că Ame
rica posedă cea mai mare parte a aurului lu
mii". Constatării î-a urmat propunerea: 
„Considerăm că este necesar să fie stabilite 
schimburile internaționale — după cum a 
fost cazul înainte de marile nenorociri ale 
lumii — pe o bază monetară indiscutabilă și 
care să nu poarte amprenta vreunei țări a- 
numîte". Restabilirea etalonului-aur și for
marea unui semn internațional de schimb 
constituie deci esența propunerilor franceze.

Intr-o primă luare de atitudine oficială a- 
mericană — o declarație a Ministerului Fi
nanțelor — se respinge propunerea franceză 
și se fac referiri la tratativele care au loc 
fa cadrul diferitelor organisme financiare 
capitaliste. Din declarație reiese că S.UA. se 
opun schimbării prețului aurului, (presupusă 
în cadrul reformelor preconizate de Franța) 
care este fixat actualmente la 35 dolari, uncia 
de aur fin. Vorbind la numai cîteva ore după 
președintele de Gaulle, președintele JohnsoD 
s-a mărginit să anunțe pregătirea unui mesaj 
către Congres referitor la această problemă 
și să respingă sugestia la mărirea prețului au
rului. Respingerea oficială americană nu a 
fost împărtășită în întregime de opinia pu
blică din S.UA. Astfel, ziarul „NEW YORK 
TIMES" afirma : „Ar fi o nebunie din par
tea americanilor să răspundă la propunerea 
președintelui de Gaulle printr-o respingere 
totală. Generalul a subliniat slăbiciunile 
care au provocat în ultimii ani încordări în 
colaborarea monetară internațională și care 
au impus o povară foarte reală celor două 
monete de rezervă. Dar o soluție de o natură 
mai realistă decît revenirea la etalonul-aur. 
sugerată de generalul de Gaulle, nu ar putea 
fi elaborată decît dacă S.U.A. negociază por
nind de la o poziție de forță".

Cum ar putea acționa însă Statele Unite 
de pe poziții de forță în relațiile lor cu ce-

lelalte state capitaliste ? Am vrea să cităm 
în legătură cu aceasta opinia ziarului vest- 
german „DIE WELT“ : Cită vreme S.UA 
dispun de suficiente rezerve de aur, care să 
garanteze schimbul — scrie ziarul — pentru 
băncile de emisiune străine dolarul este la 
fel de bun ca aurul. Rezervele de aur ala 
Americii se află însă într-o situație din ce 
în ce mai proastă. De la un nivel record 
de 25 miliarde dolari în 1947, rezervele de 
aur s-au redus astăzi la 15.2 miliarde dolari 
(înaintea scurgerilor de săptămîna trecută — 
N.N.). Deosebit de drastică a fost scăderea 
în ultimii ani. Incepînd din 1957, S.U.A. au 
pierdut în favoarea străinătății aur în valoa
re de 7,9 miliarde dolari; astăzi, americanii 
nu mai dispun decît de 35 la sută din rezer
vele lumii occidentale, față de peste 75 Ia 
sută în primii ani postbelici. Din actualele 
rezerve de aur numai 2 miliarde stau la dis
poziție pentru satisfacerea cererii străine".

Se pune însă problema cît timp vor mai 
ajunge cele 5 miliarde dolari care au rămas 
disponibile plăților pentru alte state în urma 
măsurilor recente. (In legătură cu aceasta a 
fost publicat un articol în „Scînteia tineretu
lui" din 31 ianuarie 1965). Eforturile de pînă 
acum în vederea reducerii sau lichidării de
ficitelor balanței comerciale nu au dat nici 
un fel de rezultate. Adoptarea unor noi mă
suri radicale a devenit cu atît mai presantă 
cu cit rezultatele alarmante ale ultimului tri
mestru al anului 1964 au fost date publicității 
tocmai în momentul în care structura siste
mului monetar occidental este supusă unor 
puternice presiuni. In ultimul trimestru al 
anului trecut deficitul balanței americane de 
plăți a atins un ritm corespunzător unui 
volum anual de 4,8 miliarde dolari, în timp 
ce ritmul precedentelor trei trimestre a fost 
de numai 2 miliarde. Este evident că dacă 
volumul deficitelor anuale va fi menținut la 
2—3 miliarde, actuala cantitate de aur des
tinată acoperirii creditorilor străini nu va fi 
suficientă decît pentru doi sau maximum trei 
ani. Măsura anulării obligativității acoperirii 
în aur a 25 la sută din depozitele bancare 
de rezerve federale — în lipsa altor măsuri 
care să ducă la eliminarea cauzelor reale 
care provoacă fuga aurului american — nu 
va produce rezultatele scontate, ci va duce 
doar la amînarea scadenței.

EUGEN PHOEBUS

R. P. POLONĂ. In localita
tea Kowe Tychy din Silezia 
s-a deschis recent un nou 
centru cultural. Această clă
dire modernă adăpostește, 
printre altele, un teatru cu 
500 locuri, două săli de ex

poziții șt un club

N. Patolicev despre 
comerciale

dezvoltarea
relațiilor ale U.R.S.S

cu Japonia
Intr-un is-MOSCOVA. — 

temu acordat zjantlui „Prav
da*. N. Patolicev, -rănistrul 
comerțului exterior al UJLSS„ 
a relevat dezvoltarea relațiilor 
comerciale ale Uniunii Sovie
tice cu Japonia și cu Suedia.

Japonia și Suedia, parteneri 
comerciali importanți ai Uni
unii Sovietice, livrează Uniu
nii Sovietice nave, instalații 
pentru industriile hîrtiei și ce
lulozei, chimică, alimentară și 
ușoară, țevi și laminate de 
metale feroase, produse chi
mice și alte mărfuri. De re
gulă, navele și multe tipuri de 
instalații, a menționat N. Pa- 
tolicev, sînt cumpărate de 
U.R.SJS. din Japonia și Suedia 
pe baza unor credite comer
ciale. „In acest an, a menționat 
el, Japonia devine unul dintre

Uruguay:
încetarea din viață

a președintelui Consiliului
național guvernamental
MONTEVIDEO. 8 — Cores

pondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite : Duminică seara a 
decedat în urma unui atac de 
cord, Luis Giannattasio, pre
ședintele Consiliului național 
guvernamental al Uruguav- 
ului. Moartea a survenit ful
gerător, în timp ce el se o- 
dihnea la reședința sa oficială 
în localitatea balneară Punta 
del Este. Născut la 11 noiem
brie 1894 în Montevideo, Luis 
Giannattasio a preluat preșe
dinția Consiliului național gu
vernamental la 1 martie 1964.

* Suedia
cei moi mari parteneri ai 
Uniunii Sorierice din cadrul 
țărilor capitaliste dezvoltate, 
și Suedia ocupă un loc impor
tant in 
ci etic”.

comerțul exterior so-
. - '--.x ZXtfi

Situația din Vietnam
nouă acțiune agresivă împotriva orașului Dong Hoi
Declarația guvernului R.D. Vietnam • Cuvîntarca 

lui A. liosighin • Mitinguri de protest

• o

HANOI 8 (Agerpres). — In
tr-un comunicat dat publici
tății luni la Hanoi se spune : 
„Astăzi la amiază, mai multe 
avioane nord-americane și 
sud-vietnameze au bombardat 
din nou diferite puncte ale 
orașului Dong Hoi, capitala 
provinciei Quang Binh. ~ 
trivit datelor provizorii, 
tățile armatei populare a 
Vietnam au doborît trei 
oane nord-americane".

Guvernul R.D. Vietnam a 
dat publicității la 8 februarie 
o declarație în legătură cu 
acțiunile întreprinse de S.U A. 
la 7 februarie împotriva Re
publicii Democrate Vietnam.

In declarație se arată : ,,A- 
tacul aerian de la 7 februarie 
constituie un nou act de răz
boi, extrem de serios din par
tea S.U.A., împotriva Republi
cii Democrate Vietnam, un 
act care implică o încălcare 
extrem de flagrantă a dreptu
lui internațional și a acorduri
lor de la Geneva din 1954, o 
provocare intolerabilă la a- 
dresa popoarelor din întreaga 
lume*.

„Guvernul RD. Vietnam — 
se spune in declarație — con-

gli
de

la Hanoi și PcKin

rație făcută în Camera infe
rioară a Parlamentului, pri
mul ministru al Iranului, A- 
mir Abbas Hoveida, a arătat 
că răspunderea pentru asasi
narea primului ministru Aii 
Mansour, împotriva căruia a 
fost săvîrșit la 21 ianuarie un 
atentat, revine organizației re
ligioase fanatice „Fedaeian Is
lam" (Frații Islamului). Acea
stă organizație, a spus el, a 
creat un grup special terorist. 
Ea avea un depozit clandestin 
de arme, care erau furnizate 
de către unul din liderii reli
gioși, Mehdi Iraki. Membrii 
acestui grup terorist și-au 
propus asasinarea mai multor 
oameni de stat, printre care și 
primul ministru. Cu cîteva 
zile înainte de atentat, a de
clarat primul ministru, tero
riștii au fost pregătiți și in- 
struiți într-unul din cimitirele 
de la periferiile Teheranului. 
Hoveida nu a dat nici un fel 
de amănunte în legătură cu 
numărul și numele persoane
lor arestate.

Po- 
uni- 
R.D. 
avi-

rf
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damna cu hotărîre operațiuni
le militare împotriva R- D. 
Vietnam desfășurate de 
vemul S.U.A, trimiterea 
către S.U.A. în Vietnamul de
sud a unor noi contingente de 
forțe armate și de armament 
și protestează împotriva aces
tor măsuri".

Declarația arată în conti
nuare că „guvernul R.D. Viet
nam solicită în mod urgent 
pe cei doi copreședinți și gu
vernele țărilor participante la 
Conferința de la Geneva din 
1954, țările socialiste și toate 
statele iubitoare de pace din 
lume să ia la timp măsuri 
hotărîte pentru a opri mîna 
agresorilor americani impe
rialiști, a asigura respectarea 
întocmai a acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, per.iru a apăra pa
cea în Indochina și în Asia de 
sud-est".

în Piața Teatrului din Ha
noi a avut loc luni un mare 
miting de protest la care oa
menii muncii și-au exprimat 
indignarea față de acțiunile 
militare împotriva RD. Viet
nam. Parti cipanții la miting 
purtau pancarte cu inscripția: 
„Cerem să se pună capăt pro
vocărilor împotriva Vietna
mului ce nord*-

La încheierea mitingului, a 
luat cuvântul Nguyen Van 
Hieu. președintele Comitetului 
din Hanoi al Frontului Patriei 
din Vietnam, care a dat citire 
unei rezoluții- „înfierăm pro
vocarea barbară a imperialiș
tilor americani împotriva po
porul vietnamez*, se arată în 
rezoluție. Participanții la mi
ting s-au declarat pe deplin 
solidari cu declarația guver
nului RD. Vietnam, care a 
condamnat provocarea armată 
împotriva Vietnamului de 
nord.

Mitinguri și demonstrații de 
protest au avut loc în nume
roase alte orașe și sate din 
R. D. Vietnam.

HANOI 8 (Agerpres). — în 
cuvântarea rostită 
cepția care a avut loc 
ambasada U.R S.S. din 
A. Kosîghin a spus 
altele : „Noile acțiuni agresive 
provocatoare ale intervențio- 
.niștilor americani au stârnit 
mînia și indignarea tuturor 
prietenilor Vietnamului, tu
turor oamenilor cinstiți. For
țele armate ale Statelor Unite 
au făptuit un atac insolent îm
potriva teritoriului Republi
cii Democrate Vietnam". In

a-

continuare, vorbitorul a 
spus : „Toate acestea confirmă 
încă o dată că clica militaristă 
americană ajungînd la impas 
și dîndu-și seama de neputin
ța sa în fața mișcării crescîn- 
de de eliberare, încearcă să 
găsească o ieșire pe calea
venturilor militare, în lărgi
rea teatrului acțiunilor milita
re în Indochina. Se creează o 
situație care poate da naștere 
la complicații serioase pentru 
care răspunderea revine în 
întregime Statelor Unite ale 
Americii".

„Uniunea Sovietică, la fel ca 
și Republica Democrată Viet
nam, consideră că piedica 
principală în calea normali
zării situației în Vietnamul de 
sud și în întreaga Asie de 
sud-est o constituie politica 
reacționară colonialistă a im
perialiștilor americani. Cerem 
cu hotărîre retragerea tru
pelor americane și retragerea 
tehnicii militare americane din 
Vietnamul de sud, încetarea 
provocărilor armate împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, 
renunțarea la orice amestec în 
treburile interne ale țărilor 
Indochinei. Popoarele Indochi- 
nei, ca și toate popoarele lu
mii. au dreptul de a-și rezolva 
independent problemele lor, a- 
ceasta este baza principială 
pentru normalizarea situației 
în Asia de sud-est.

PEKIN 8 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă transmite 
că în seara zilei de 8 februarie 
mii de locuitori ai orașului 
Pekin au străbătut principa
lele străzi ale capitalei R. P. 
Chineze exprimîndu-și spriji
nul hotărit față de poporul 
vietnamez. Demonstranții s-au 
îndreptat spre Piața Tianan- 
min purtînd drapele și pancar
te pe care era scris : „Con
damnați agresiunea ameri
cană împotriva 
nam!“.

La o recepție 
kin, cu ocazia
coreene, generalul Lo Jui-cing, 
vicepremier al Consiliului 
de Stat, șef al statului major 
general al Armatei populare 
chineze de eliberare, a decla
rat că „poporul chinez nu va 
rămîne nepăsător în fața acți
unilor agresive ale imperialiș
tilor S.U.A. de extindere a 
războiului în R. D. Vietnam. 
Vom face tot ce ne va sta în 
putință pentru a sprijini lupta 
poporului vietnamez*.

DELHI. — Luni dimineață a so
sit la Delhi, 
piimul ministru 
oes Pompidou, 
sale în capitala 
francez va avea 
mul ministru al 
dur Shastri, și 
oficiale indiene, 
tensificai.ea 
ciale între cele două țări, precum 
și asupra unor probleme ale ac
tualei situații internaționale.

venind din Caraci, 
al Franței, Geor- 
în cursul șederii 

Indiei, premierul 
convorbiri cu pri- 
Indiei, Lai Baha- 
cu alte persoane 

în legătură cu in- 
schimburilor comer-

GENEVA. — Un purtător de cu- 
vini al liderului minorităfii kurde, 
Barzani, a trimis o telegramă, la 
6 februarie, Comitetului de pregă
tire al Conferinței afro-asiatice, în 
care a cerut ca populației kurde 
să i se permită să-și trimită repre
zentanții ei la viitoarea reuniune, 
programată să aibă ioc în capitala 
Algeriei in luna aprilie. Purtătorul 
de cuvînt a arătat, printre altele, 
că „noi dorim să luăm parte Ia 
conferința afro-asiatică pentru a 
prezenta situația poporului kurd'.

— La 22 februarie vor 
fala Curții cu Jura/i din 
14 foste infirmiere, acu-

BONN, 
apare în 
Munchen 
zale de a fi participat intre anii 
1942—1945 la programul de eutha- 
n.asie ordonat de Hitler și de a ii 
ucis bolnavi mintali. Potrivit actu
lui de acuzare, infirmierele au 
omorit pe pacientii lor dindu-le 
doze excesive de medicamente. In 
acest mod ou fost omorî/i peste 
200 de pacienti. Procesul va dura 
3 săptămîni.

TEL AV1V. — Membrii misiunii 
speciale a O.N.U., însărcinată cu 
studierea situației de la frontiera 
dintre Iordania și Izrael și-au con
tinuat vizita ae inspecție în regiu
nea Akaba. După încheierea vizi
tei ei au anunțat că vor începe 
redactarea unui raport care va cu
prinde faptele constatate în recen
ta misiune.

R. D. Viet-

Ia re- 
luni la 
Hanoi, 
printre

oferită la Pe- 
Zilei armatei

BANGKOK. — La Bangkok s-a 
anunțai oficial la 7 februarie că 
guvernul Tailandei a hotărit să a- 
corde azil politic celor doi gene
rali laolieni. Furai Nosavan și 
Silto Lamphutakoul, care au fugit 
din Vientiane în urma eșecului lo
viturii de stat pe care au organi
zat-o cu cîteva zile în urma. Postul 
de radio din capitala Tailandei a 
arătat că acordarea de azil politic 
celor doi generali laotieni „este 
conformă cu dreptul international'. 
Pe de altă parte, guvernul central 
de la Vientiane a cerut guvernului 
tai’andez „să tină cit mai departe 
de frontiera dintre cele două țări 
pe cei doi generali rebeli'.
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