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Mecanizarea lucrărilor
in zootehnie

ceferiștilor

cinleia 
tineretului

Organ Central a! Uniunii Muncitor

In aceste zile, brigada 
„Scînteia tineretului" par
curge un itinerar de sute de 
kilometri, care leagă între ele 
cîteva dintre marile șantiere 
ale patriei. „Ștafeta construc
torilor" vizitează acum atît 
obiective cuprinse în fostele 
trasee, cit și alte șantiere din 
Oltenia. Argeș, Ardeal.

Tema centrală: contribuția 
tineretului la darea în folosin
ță la termen a acestor impor
tante obiective. Metodele, fap
tele, experiențele valoroase în- 
tîlnite, propunerile și suges
tiile constructorilor, constituie 
principalele obiective ale re
portajelor noastre.

După Bîrsești-Tg. Jiu, iată- 
ne la al doilea popas: Șantierul 
Combinatului de industrializa
re a lemnului-Tr. Severin, care 
cu un an în urmă, era — 
după cum scriau reporterii 
„Ștafetei" de atunci — „un gi
gant panoramic ale cărui con
tururi abia începeau să se de
finească...*

Din nou
in dmiilcdtrc

Printre echipele care lucrează 'z Fcbracu de
de industrializare a lemaokB-Tm *—«*■ este s eca

Iorga. Iată-1 (imaginea cin

II. Pe șantierele Combinatului
de industrializare a lemnului - Turnu - Severin

Complexul de industrializare a lemnului din 
Tr. Severin este conceput ca una din cele mai 
moderne și mai mari unități de prelucrare a lem
nului din țară. 15 000 de garnituri de mobilă (dor
mitoare), 18 000 mc placaje, 35 000 tone de plăci 
fibrolemnoase, 4 milioane m p furnire estetice — 
iată cît vor produce în- 
tr-un an, Ia intrarea în 
producție, fabricile com
binatului. Și nu este de
parte ziua cînd vor pro
duce l La fiecare din a- 
ceste fabrici tejmenul 
de punere în funcțiune 
bate la ușă. Fabrica de 
mobilă — trimestrul 
II; Fabrica de placaj și 
Fabrica de furnire es
tetice — trimestrul III; 
Fabrica de plăci fibro
lemnoase — semestrul I, 1966.

Punerea în funcțiune a fabricii de mobilă — 
conform angajamentului luat de constructori — 
va avea loc înainte de termenul planificat. Pen
tru celelalte fabrici, constructorii s-au angajat, 

de asemenea, să scurteze termenele de dare in 
folosință.

s
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stat toc exista adăpători auto- 
mzle. tar in 70 la sută trans
ports! furajelor se va face me
canizat. De asemenea, in a- 
pcoape jumătate din grajdurile 
ce vaci vor exista instalații 
pentru mulsul mecanic.

Din studiile făcute de speci
aliști rezultă că prin mecaniza
rea acestor lucrări într-un 
crajd de 100 vaci se realizează 
anual economii de circa 50 000 
let

(Agqțpres)

Țesături pentru sezonul
de primăvară

BAIA MARE (de la co
respondentul nostru).

Mergînd în aceste zile 
la locurile de muncă ale 
ceferiștilor din orașul Satu 
Mare, peste tot cei intilni 
aceeași preocupare: stră
dania de a respecta cuvîn- 
tul dat in întrecerea socia
listă. Dintre obiectivele 
întrecerii consemnăm: si
guranța circulației, întreți
nerea corespunzătoare a 
liniei ferate, respectarea 
graficului orar, reducerea 
timpului de staționare la 
incărcare-descărcare, la 
manecră-tranzit și altele.

Cîteca exemple care 
confirmă hărnicia lucrăto
rilor de la calea ferată. La 
secția L 5, „Ziua ceferiști
lor" este întîmpinată cu o 
economie peste plan (reali
zată de la începutul anu
lui) de 15 000 lei. Echipa 
condusă de Dumitru Sila- 
ghi a înlocuit, peste planul 
prevăzut in această peri
oadă, 600 m șină de cale 
ferată. La Depoul C.F.R., 
pe graficul întrecerii socia
liste întîlnim alte cifre, 
alte nume de oameni. Nu
mai în luna ianuarie, de 
pildă, ca urmare a mai 
bunei utilizări a locomoti
velor și remorcării trenu
rilor cu tonaje sporite, pla
nul de transport a fost 
realizat în proporție de 
122,56 la sută. In același 
timp, echipele complexe 
de pe locomotivele De
poului Satu-Mare au eco
nomisit 650 tone de com
bustibil convențional. Me
rite deosebite au în acea
stă privință mecanicii Ion 
Simonca, Ion Pop III, și 
ilții.

în întreprinderile din industria 
mătăsii se produc pentru sezonul 
ne primăvară ți vară 400 modele 
act de tesărini. fiecare în mai 
■n'tr combinații coknistice. Co- 
lectmei Fabrica „Panduri" din 
Bacwețti va realiza în acest an 
• i-anr*atn dubli de țesători din 
r» :n pentru fulgarine, precum și 
un acxtiment bogat de țesături 
in reăcn.

Coterțr.le de țesături ale între- 
rr-zierdtr „Mătasea Populară", 
„Emngicul“, „Select“-București,

„Mătasea Roșie“-Cisnădie s-au 
îmbogățit cu noi articole și mo
dele de mătase artificială și na
turală. Printre acestea sînt țesă
turile din fire de efect pentru 
rochii de seară, pentru taioare și 
pardesie de vară. Țesăturile din 
mătase naturală se caracterizează 
prin imprimeuri cu desene mici 
geometrice sau florale.

Se produc, de asemenea, dife
rite țesături din fire de relon în 
amestec cu bumbac și celofibră.

(Agerpres)

Fruntași în munca

Linie nouă
de fabricat becuri

de popularizare a cărții

SEAIHIIL FIZICE

• TRENURI

Pasionați ai schiului, pe plrtia de pe Muntele Mic

Cînd și virstanoi aveam

Va 
se sim- 
munci- 
ce fac

CU SUPRATONAJ

• CLUJ (de la cores
pondentul nostru)

fierului a luat măsuri pentru instalarea user scan 
centralizate de turnare a betiawinr pt cea a îa- 
zestrat-o cu mașini și utilaje modeme de aser
vire, cu o instalație pneumatică de transportare a 
cimentului.

Utilizarea prefabricatelor in cmstmc^e u-a 
spus repede cuvîntuL Scheletele de beccn a> ha
lelor de producție au fost ridicate, la tnes

LA „STEAVA electrica"
— tieni

Concursul „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste" 
s-a încheiat în regiunea Bacău 
cu un bilanț fructuos. Ibi urma 
numeroaselor metode de popu
larizare a cărții și activității 
bibliotecilor, numărul cititori
lor la bibliotecile comunale a 
crescut față de concursul an
terior cu 16 la sută: s-au în
registrat aproape 190000 de 
cititori care au împrumutat 
1 530 000 volume. Multe biblio
teci comunale au acum un nu-

măr record de cititori — între 
1300 și 2 800.

Comisia regională c con
cursului a acordat premii fi 
mențiuni bibliotecilor care au 
desfășurat o activitate rodni
că. Pe locul I s-a situat colec
tivul bibliotecii raionale din 
Roman, urmat de bibliotecile 
raionale Piatra Neamț și Tg. 
Neamț. In comune și sate. rea
lizările cele mai însemnate :- 
munca de popularizare a cărți: 
și de sporire a numărului de 
cititori le-au avut bibliotecile 
din Gura Văii-Tg. Ocna, VirZ- 
tori-Tg. Neamț, Rugtnocse-Ro- 
man, Bogdanești-Tg. Ocna r 
Timișești-Tg. Neamț.

(Agerpres)

C. PRIESCC 
C MIHAI

Lucrătorii Direcției re
gionale C.F.R. Cluj întîm- 
pină „Ziua ceferiștilor" cu 
noi succese. Consumul 
specific de combustibil 
pentru remorcarea trenuri
lor s-a redus în luna ia
nuarie și în primele 10 zil'e 
ale lui februarie cu 3 la 
sută, ceea ce reprezintă o 
economie de 2 000 tone 
combustibil convențional. 
Prin îmbunătățirea rulaju
lui vagoanelor de marfă 
s-au economisit 550 vagoa- 
ne-zi. In aceeași perioadă, 
tonajul brut al’ trenurilor 
de marfă a crescut cu 2 la 
sută față de plan, iar în
cărcătura statică a fost de
pășită prin folosirea mai 
rațională a capacității va
goanelor, cu aproape 2 la 
sută.

de aur ♦♦♦

Rectificatorul Alexandru Vîjo- 
lie de la Uzina de mecanică 
fină-București, muncitor cu înal
tă calificare, execuți nd o piesă 

de mare precizie

îat sute de mii de 
tineri care la 7 Mar
tie sror primi pentru 
prima dată in viață 
buletinul de vot ca 
un certificat al ma
turității cetățenești,

al răspunderii și încrederii. Pen- 
tre ei. buletinul de vot semnifică 
simbolul tuturor drepturilor dato
rită cărora tânăra generație a pa
triei a devenit o generație de oa
meni înaintați,viguroți, în plin 
asalt pe drumul științei și cultu
rii, a drepturilor datorită cărora 
tinerii patriei pășesc în via
ță cu siguranță și optimism 
știind că țara îi așteaptă cu mari 
uzine și șantiere, cu vastele în
tinderi ale agriculturii socialiste, 
locuri ale împlinirii propriilor nă
zuințe.

Identificîndu-se astfel cu mun
ca și aspirațiile, cu răspunderile 
și voința poporului, tinerii devin 
o parte a forței cu care poporul 
își scrie noua istorie. Oamenii în 
vîrstă, oameni ai muncii care au 
trăit, au cunoscut și au simțit în 
propria viață trecutul și nedrep
tățile lui au reprezentarea exac-

ateliere. Năpăstuiți, ei își varsă de 
multe ori necazul asupra ucenici
lor. Astăzi, Constantin Nicolae va 
arunge mai tîrziu acasă, în chi- 
chmeața aceea insalubră, în care 
mai stau cu chirie încă trei uce
nici Muncitorii Atelierelor Grivi- 
ta. se duc la o întrunire, să pro
testeze împotriva lipsei de drep
turi, a reducerii salariilor, 
merge ți eL In fond 
te de-acum un viitor 
tor. îl interesează tot 
munci'orii Atelierelor. Soarta lor 
e și soarta lui. S-au adunat mii de 
oameni. EI se află în mijlocul 
mulțimii Deodată lumea începe 
să freamăte. Aude în spatele lui 
șoapte— A sosit poliția. Intre 
r-.uncitnrî ți poliție s-a încins o 
luptă. O oră ți jumătate au durat 
busculadele. apoi au venit jandar
mii- S-au făcut arestări. Doi mun
citori au fost împuțeați la portița 
ho Cane. I-a împușcat inspecto
rul Paximaai. A scos pistolul și a 
tras după ei.

ti urmăresc scenele pe care 
le-a văzut ți fel de fel de gîn- 
duri îl năpădesc. Se gândește la

soarta lui. Mai e un an și va ieși 
lucrător...

...Poate tînărul nostru însoțitor, 
cel aflat astăzi la vîrsta primului 
vot, ascultînd relatate aceste mo
mente biografice din care se des
prinde perspectiva cîștigării — 
după încă un an — a titlului de 
lucrător, ar fi ispitit să spună : 
„Deci, Constantin Nicolae se afla 
în fața unui eveniment al bucurii
lor, avea să fie lucrător, să aibă 
salariul lui, să muncească opt ore, 
să fie stimat și prețuit...".

Nu, toate aceste perspective cu
noscute acum de fiecare absol
vent al unei școli profesionale e- 
ran pe atunci niște aspirații, niște 
vi.-e greu de realizat Pentru 
că pe atunci, în vremea pa
tronilor, a burgheziei se mun
cea la „Grivița", _ ca și în multe 
alte locuri, cîte 12, cîte 10 ore 
pe zi, cu toate că muncitorii ce
reau în repetate rînduri adminis
trația reducerea zilei de muncă... 
Pentru că pe atunci se plăteau 
salarii de mizerie și concedierile, 
curbele de sacrificiu — cîte no
țiuni dureroase au lăsat în filele 
istoriei și în memoria vârstnicilor

acei ani de tristețe și teroare! — 
se țineau lanț.

Pentru că altfel de viață i-a 
fost dat să cunoască tânărului 
muncitor de acum 30—40 de ani.

„Am terminat școala — poves
tește Nicolae Bujin — și am ieșit 
lucrător. Aveam 18 ani. Am în
cercat să lucrez la o întreprindere 
particulară. Viața era însă acolo 
insuportabilă. Mi s-a părut la în
ceput că lucrurile stau din punc
tul ăsta de vedere mai bine la 
Atelierele Grivița. M-am angajat 
la C.F.R. Dar nu la Atelierele 
Grivița. Nu m-au primit acolo, 
ci la A.V.M. (Atelierele de vagoa
ne marfă). Aici se lucra sub ce
rul liber. Eram înconjurați iama 
de frig și vara de zăduf. Mai a- 
les iama, nu cîștigam aproape ni
mic. Erau atît de grele condițiile 
de muncă, încît nu scoteam nici 
salariul de bază care și așa era 
de mizerie. Am dus-o așa trei ani 
de zile. In cele din urmă am ob
ținut să lucrez în Atelierele Gri
vița. Produceau pe atunci arma
ment. Dispozitive de mitraliere. 
Și eram întptdeauna siliți să 
mai lucrăm și după program, ore

care nu ni se plăteau. De câteva 
ori n-am vrut să rămîn. Am fost 
chemat de inginerul sebției, care 
m-a pus să dau o declarație și 
m-a amenințat că mă trimite la 
curtea marțială.

Eram, deci, obligați să muncim 
pînă la istovire pentru o plată de 
mizerie. Venise timpul curbelor 
de sacrificiu. Apoi ni s-au redus 
salariile. Au început să crească 
impozitele... A fost tocmai situa
ția grea, de maximă exploatare, 
situație care a declanșat lupta 
hotărâtă a muncitorilor, luptă care 
a culminat cu evenimentele din 
februarie 1933...

— în 1933 — continuă să isto
risească un alt muncitor, tovară
șul Dumitru Tudose, terminasem 
ucenicia și am ieșit lucrător.

Am început să duc, adică, via
ța aceea grea a tuturor muncito
rilor. Plecam seara din atelier și...

Ghicim întrebarea care se 
naște acum în mintea timarului 
care are astăzi 18 ani. Ce făceau

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a Ii-a)



Sîntem pregătiți pentru

campania de primăvară

a tațiunea de mașini 
și tractoare Giur
giu are de efec
tuat în cele 17 co
operative agricole 
de producție pe 
care le deservește

lucrări de primăvară pe o 
mare suprafață de teren. Gri
ja principală a mecanizatori
lor de aici este aceea de a e- 
fectua lucrările agricole la un 
nivel agrotehnic corespunză
tor și în timpul optim, de a a- 
juta cooperativele 
să-și 
mai 
planurile de producție. Sub 
conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. din 
stațiune pune în centrul mun
cii politice antrenarea tuturor 
mecanizatorilor tineri pentru 
atingerea obiectivelor propu
se : reparațiile la timp și de 
bună calitate, economii la pre
țul de cost etc. In acest scop, 
pe baza planului de măsuri 
întocmit de conducerea stați
unii, tinerii mecanizatori, ală
turi de vîrstnici, au acordat o 
mare atenție reparării și re
vizuirii celor 230 tractoare, a 
semănătorilor și celorlalte a- 
gregate ce vor lucra în primă
vară pe ogoare.

împreună cu comitetul sin
dicatului, comitetul U.T.M. a 
organizat mai multe schim
buri de experiență pentru cu
noașterea și generalizarea me
todei de reparații în flux con
tinuu, pe posturi specializate.

agricole 
îndeplinească întoc- 

sarcinile înscrise în

Mecanizatori fruntași ca Pe
tru Moldovan, I. Stan, Gheor- 
ghe Udrea și alții au fost in
vitați să arate tovarășilor lor 
de muncă mai tineri cum tre
buie organizate posturile de 
lucru, modul de executare a 
fiecărei operații, ce piese, dis
pozitive și scule sînt necesare. 
A fost extinsă acțiunea pentru 
recondiționarea unor piese. 
Mecanizatorii Ion Gh. Nicolae, 
Ștefan Ungureanu și alții, prin 
recondiționarea de piese, au a- 
dus stațiunii economii însem
nate, fără ca să fie prejudi
ciată calitatea reparațiilor.

Pentru a spori și mai mult 
răspunderea față de fiecare o- 
perație, noi am propus condu
cerii stațiunii ca fiecare me
canizator să participe efectiv 
la repararea tractorului cu 
care lucrează. Tractoriștii mai 
tineri, în deosebi absolvenții 
ultimului an al școlii profesio
nale, tot la propunerea noas
tră, au fost repartizați să lu
creze alături de mecanizatori 
cu experiență. In felul acesta 
ei au executat lucrări de cali
tate bună și au aprofundat mai 
bine cunoștințele dobîndite în 
școală.

Tractoarele sînt acum pre
gătite să înceapă lucrul în 
cîmp. Continuăm probele la u- 
nele mașini și reparațiile la 
combine și alte utilaje cu care 
vom lucra in celelalte cam
panii agricole ale anului. Tot 
în zilele acestea se face orga
nizarea și repartizarea brigă-

aveam

(Urmare din pag. I)

„virsta

pe atunci tinerii, după orele 
muncă, cum își petreceau timpul 
liber ? Pentru că nu se poate să 
nu le fi plăcut și lor învățătura, 
excursiile, spectacolele, plimbă
rile prin parc, serile de dans...

Deci, ce făceau pe atunci ti
nerii, după istovitoarele ore de 
muncă ? Să-l ascultăm pe tovară
șul Tudose :

Plecam seara din atelier și,
săca să mai cîștig un ban, ca 

pot să mă hrănesc, mergeam la 
gară unde descărcăm mărfuri și 
lucram ca hamal cîteva ore. Plata 
se făcea pe loc și cu banii primiți 
mergeam la un birt și mîncam o 
ciorbă... Ajungeam acasă noaptea, 
frint de oboseală și mă culcam 
ca să pot să încep, în zori, o zi 
la fel cu cea care a trecut

— Nici vorbă — îl întrerupe 
tovarășul Nicolae Bujin, eram ș; 
noi tineri. Ne-ar fi plăcut să a- 
vem haine frumoase, să ne dis
trăm, să mergem la dans... Dar 
toate aceste lucruri rămîneau pen
tru noi visuri care nu se puteau 
împlini. N-aveam haine, n-aveam 
timp pentru distracții, n-aveam 
unde să ne distrăm, n-aveam nici 
mîncare de-ajuns, așa că nu pu
team să fim tineri cu adevărat..

— O vreme — intervine mun
citorul Dumitru Rachieru— din 
1932 pînă în 1934, deși eram ca
lificat — terminasem școala de 
ucenici — am fost șomer. Am lu
crat adică puțin și pe urmă m-au 
dat afară pe motiv că. la un con
sult, medicul atelierelor a decla
rat că am bătaie de inimă. Un 
an de zile, ca să pot să trăiesc, 
am lrcrat ca hamal, am fost că
răuș cu camionul cu cai, am fă
cut fel de fel de munci, din noap
te pînă în noapte... Nici atunci și 
nici după ce m-au primit din nou 
la lucru n-am putut să-mi 
petrec tinerețea așa cum s-ar fi 
cuvenit.

— Mi-ar fi plăcut să învăț — 
povestește Constantin Nicolae. 
Dar la mine în sat n-am putut 
să merg la școală decît la virsta

nouă ani. Purtam pe umeri o 
traistă de cirpă, eram desculț, 
eram îmbrăcat în zdrențe... Am 
luat loc într-o bancă alături de 
alți copii ca mine. Și după cinci 
ani, pe cînd aveam 14 ani și ju
mătate, terminasem clasa a V-a 
primară. ...La 15 ani mă gîndeam 
serios la viitorul meu. Am 
auzit de niște băieți dintr-un sat 
vecin, care urmau școala profe
sională C.F.R. la București. M-am 
rugat de ei să mă ia și pe mine. 
M-au luat. M-am prezentat la 
examen. Din 1 200 de candidați, 
am reușit 140. Ceilalți 1060, 
rupți, slabi, -necăjiți s-au întors 
acasă. Numele meu, printr-un no
roc, figura pe lista celor care au 
reușit la examen. Devenisem u- 
cenic. Despre ucenicia asta v-am 
povestit La cămin nu m-au pri
mit Am terminat ucenicia și-aș 
fi vrut să învăț mai departe. Sin
gura școală la care, pnntr-o mare 
îndrăzneală, puteam să mi «în
dese era școala de maiștri. Dar 
oricit m-am zbătut n-am atuns 
acolo. Pe atunci pentru asta nu 
era de-ajuns să fii un meseriaș 
priceput și cu dragoste de învă
țătură. Pentru școala de maiștri 
trebuia să ai bani și să faci jocul 
administrației, să le cifrici lor 
„încrederea”. Or, eu care tăceam 
parte din masa mănătorilor ne
mulțumiți fi revoltați mi mi pu
team gindi la școala de maiștri, 
așa că am părăsit acest vis.

— Lucrul pe cared doream — 
ne spune în încheiere tovarășul 
Rachieru, vreau să spun, visul 
pentru care luptam și în care cre
deam era acela că. parberpind la 
lupta tuturor muncitorilor, la ac
țiunile pe care le iniția partiduL 
să contribuim cu riscul arestări
lor, bătăilor și persecuției, la 
schimbarea orinduini capitaliste 
— izvorul suferințelor noastre. 
Visam timpurile de astăzi și știam 
că ele vor veni... Aceasta era as
pirația sfintă a muncitorilor— 
Știam că dacă nu pentru noi, 
pentru 
mea tuturor drepturilor.

zilor de tractoare. Pe cît po
sibil, brigăzile sînt alcătuite în 
așa fel îneît mecanizatorii să 
lucreze pe ogoarele cooperati
velor agricole de producție din 
satele lor natale, sau în cele 
unde și-au desfășurat activi
tatea mai mulți ani. Inginerul 
șef a înmînat fiecărei brigăzi 
planul operativ în care se pre
cizează felul lucrărilor și ter
menele de executare, suprafe
țele de teren încredințate bri
găzii respective etc.

An de an stațiunea noastră 
este dotată cu utilaje noi. 
Ne-au sosit mașini de recoltat 
porumb, semănători de mare 
productivitate etc. Apoi, une
le din mașinile existente în 
S.M.T. au fost modernizate. 
Așa, de exemplu, un număr de 
16 semănători 2 S.P.C. 2 au 
fost transformate în semănă
tori cu 6 rinduri. Atît mașinile 
noi, cit și cele modernizate ne 
vor ajuta să scurtăm simțitor 
timpul de execuție a lucră
rilor, fapt care are o deose
bită importanță In condițiile 
duratei foarte scurte a campa
niei de primăvară. Dar pentru 
ca să poată fi folosite cu în
treaga capacitate, este necesar 
ca fiecare mecanizator să cu
noască bine modul de funcțio
nare și de întreținere a lor. 
Iată de ce comitetul U.T.M. a 
propus ca, în cadrul învăță- 
mîntului agrozootehnic de 3 
ani, mai multe lecții și demon
strații practice să fie destinate 
special prezentării și mînuirii 
acestor mașini. De această in
struire complexă și concretă 
se ocupă cu deosebită grijă to
varășul inginer șef al S.M.T. 
Comitetul organizației de bază 
U.T.M. se îngrijește ca toți ti
nerii mecanizatori să fie pre- 
zenți la fiecare expunere, să 
participe efectiv la demon
strațiile practice și să-și lă
murească pe loc tot ceea ce 
nu Ie este clar.

Acesta fiind stadiul pregă
tirilor în stațiunea noastră de 
mașini și tractoare, putem 
spune că dacă primăvara so
sește chiar mîine sîntem gata 
să începem lucrările în cîmp. 
Recent, într-o adunare gene
rală a organizației U.T.M. am 
stabilit cîteva măsuri cu pri
vire la viața de organizație în 
brigadă, la ceea ce trebuie să 
facă grupele U.T.M., fiecare 
utemist pentru întărirea dis
ciplinei, pentru efectuarea lu
crărilor la un nivel calitativ 
superior. Cu acest prilej, tine
rii și-au exprimat hotărîrea 
de a contribui cu toate forțele 
lor la îndeplinirea angajamen
telor luate de stațiunea noa
stră în întrecerea socialistă — 
unul dintre cele mai impor
tante fiind creșterea produc
ției la hectar pe terenurile 
cooperativelor agricole.

ICHIM MIHUȚ
secretarul comitetului U.T.M. 

din S.M.T. Giurgiu 
regiunea București

I

(Urmare din pag. 1)

copiii noștri va sosi vre-

rilor, de urmărirea riguroasă a realizării 
lucrărilor, după graficul stabilit Deci:

® Crearea în permanență de către con
structori a frontului de lucru pentru mon- 
tori ;

@ Cunoașterea perfectă dinainte a lu
crărilor de către montori și instalatori, fă
ră a mai fi nevoie de modificări și spar
geri la elementele executate ;

putea verifica 
bine calitatea 

lucrărilor’

Finiș In proba de 55 m garduri

Concursul republican

probei 
ii-a

a- 
merge 
altlel, 
com- 

PAN-

Numeroase recorduri, Întrecute 
sau egalate, unele de certă valoa
re și pentru concursurile in aer li
ber, precum și disputele strinse la 
majoritatea probelor, au confir
mat Încă o dată că activitatea 
tietică a juniorilor noștri 
pe un drum bun. Iată, de 
ce ne-a declarat Ia sfirșitul 
petiției, prof. LIXANDRU
DELE, antrenorul Iede ral pentru 
juniori :

„Performanțele bune obținute 
de juniori la concursul de sală nu 
sînt rezultatul unei pregătiri spe
ciale pentru acest concurs. Orien
tarea antrenorilor noștri a fost ca 
in această perioadă de pregătire 
să urmărească dezvoltarea calită
ților fizice în primul rînd, însuși
rea și corectarea procedeelor teh
nice. în vederea obținerii perfor
manțelor. în sezonul competițional 
de vară. Aceste concursuri trebuie 
socotite ca o etapă a procesului 
de pregătire*.

Proba cea mai spectaculoasă a 
concursului a fost, fără Îndoială, 
55 m g.. 
putat cu 
pă ce 
stabilise

unde trei atieti și-au dis- 
dirzenie întîietatea. Du- 
ln serii Horia Ilieșu 

un nou record ai

Performanțe
promițătoare
(7“,4), în finală, deși 

reeditat performanța, a 
fost Întrecut de Dan Hidioșanu și 
Viorel Suciu, după o cursă drama
tică, ambii reușind să realizeze un 
nou record al probei: 7’,3.

Este primul concurs, după clțiva 
ani, in care talentatul Suciu este 
egalat In această probă de un ju
nior romîn: Dan Hidioșanu (an
trenor, prof. Eveline Ghimpu), 
care se anunță un bun alergător 
de garduri. De-altfel, primii 5 so
siți în această finală au realizat 
performanțe egale sau superioare 
vechiului record.

De asemenea, la săritura In înăl
țime băieți s-a prezentat o garni
tură de atleți talentați: Șerban 
Ion, cu un nou record de sală de 
seniori și juniori : 2,01 m. Andrei 
Șepci, cu 1,92 m, și al treilea 
clasat, tinărul brăilean Manole 
Mitiletic, de 16 ani, care cu o 
tehnică încă deficitară, a trecut 
totuși, 1,85 m.

Au mal obținut recorduri de ju
niori : Gabtiela Rădulescu (la să
ritura în lungime 5,72 m și a ega
lat de două ori pe cel de Ia 50 m 
plat). Marin Dumitrescu — 4,14 m 
la prăjină, și Valeria Bufanu

care a egalat de două ori recordul 
de Ia 40 mg. Dintre numele noi, 
remarcăm pe ■ Anghel Vetonice, 
S.S.E. Ploiești: 7“,0 pe 50 m, pe 
Arsenie Vasile, S.S.E. Brașov, câș
tigător la lungime, 6,99 m și Dinu- 
lescu V., S.S.E. Giurgiu, 6",0 pe 
50 m plat.

Este cazul de semnalat că se 
mai prezintă, ce-i drept, intr-o 
măsură mai mică în ultimul timp, 
atleți insuficient pregătiți pentru 
un concurs cu caracter republi
can : Eleonora Vasiliu —• Viitorul 
Bicaz, 3,38 m Ia lungime, Despina 
Coton — S.S.E. Constanta, 8,15 m 
greutate și alții. Asta denotă că 
antrenorii noștri trebuie să dea do
vadă de mai multă exigentă cînd 
se prezintă cu elevii lor la o în
trecere cu caracter republican.

Arbitrajul corect de data aceas
ta și organizarea bună au contri
buit 1n egală măsură la succesul 
acestui concurs inaugural.

SILVIU DUMITRESCU

SPORT.SPORT
LA ONEȘTI

Cluburile și bazele sportive 
din orașul' Onești cunosc, în a- 
ceste zile de iarnă, o activitate 
intensă. în sălile amenajate pen
tru întrecerile de gimnastică, te
nis de masă, haltere, trintă, ca și 
pe pîrtiile de schi, sînt progra
mate interesante 
cadrul celei_
Spartachiadei de 
retului.

Și în 
atras în 
prieteni_____ ______ „____
de iarnă. Edificator este și bilan
țul primei etape : peste 5 000 de 
concurenți din Onești s-au între
cut la 10 ramuri sportive. Prin
tre asociațiile sportive fruntașe 
se numără : „Chimia" (Combi
natul chimic), cu aproape 600 
de concurenți, „Victoria" (Grupul 
școlar petrol-chimie), cu 670 par
ticipant, „Cauciucul" (Combina
tul de cauciuc sintetic), Stejarul- 
Borzești.

Un număr însemnat de cadre 
tehnice — antrenori, instructori 
sportivi și profesori de educație 
fizică, au sprijinit organizarea 
concursurilor.

în această perioadă s-au creat 
centre de gimnastică, tir. patinaj, 
schi.tenis de masă și lupte pe 
lîngă asociațiile sportive : „Olim
pia", „Sănătatea", „Victoria", 
„Chimia" etc. Tot cu acest pri
lej s-au amenajat pîrtii de schi 
pe dealul Perchiu, din apropierea 
orașului Onești, ca și la Borzești; 
s-au amenajat cîteva patinoare 
și un poligon de tir. întrecerile 
de patinaj, schi și tir au atras 
numeroși concurenți. De exem
plu, numai la tir au participat 
aproape 1700 de tineri, iar la

rie

an

concursuri în 
a 8-a ediții a 
iarnă a tine-

competiția aacest
întreceri numeroși tineri, 
entuziaști ai sporturilor

startului etapei a Il-a
concursurile de patinaj s-au în
trecut circa 1 000 de tineri.

In ultima săptămîna din etapa 
I, asociațiile sportive „Victo
ria", „Chimia", „Sănătatea" și „O- 
limpia" au organizat concursuri 
atractive de gimnastică, tenis de 
masă, șah, haltere, tir, patinaj, 
orientare turistică, la care și-au 
disputat întîietatea numeroși ti
neri și tinere.

în perioada desfășurării primei 
etape a Spaitachiadei de iarnă, 
la Onești au fost și unele aso- 

ociații sportive care au dovedit

Spartachiada 
de iarnă 

a tineretului
slabă 
zarea 
stat lucrurile la asociațiile spor
tive „Rafinăria", „Rapid", și 
chiar la asociații sportive pu
ternice „Cauciucul'", și „Voința", 
care numără peste 2 000 de mem
bri U.C.F.S. După deschiderea 
festivă a competiției, aceste aso
ciații au organizat cîte wr„ con
curs de tenis de masă, șah și- 
cam atît.

La începutul lunii ianuarie, co
misia orășenească de organizare 
a Spartachiadei a luat unele mă
suri pentru impulsionarea activită
ții asociațiilor sportive amintite. 
Activiști din comisiile pe ramuri 
sportive s-au deplasat pe teren, 
sprijinind consiliife asociațiilor 
sportive să organizeze concursuri

preocupare pentru orgaui- 
acestei competiții. Așa au

cît mai atractive, cu un număr 
mare de participanți. De aseme
nea, sportivii fruntași din Onești, 
cum sînt halterofilii și luptătorii 
Marcel Frunză, Alexandru Titus, 
Marcel Moraru, tînărul boxer 
M. Cîrciumaru, campion re
publican de juniori, au făcut de
monstrații în fața tinerilor parti
cipanți !'a întrecerile Spartachia
dei de iarnă.

Aceste măsuri au contribuit la 
obținerea unor rezultate mai 
bune. Tot mai mulți tineri au în
drăgit diferite ramuri sportive. 
De asemenea, cu prilejul între
cerilor din cadrul Spartachiadei 
de iarnă, numeroși tineri din 
Onești au trecut normele pentru 
„Insigna de polisportiv". Astfel, 
în prezent pe listele de concurs 
sînt consemnați 2 750 de tineri 
care au trecut normele prevăzute 
în regulamentul acestei competi
ții.

...De cîteva zile, asociațiile 
sportive din Onești au început 
pregătirile pentru etapa a Il-a 
a Spartachiadei de iarnă, la 
care se vor întrece cei mai buni 
concurenți din localitate. S-au 
revizuit materialele și echipa
mentul sportiv, iar pîrtiile de 
schi și patinoarele au fost rea- 
menajate. De asemenea, comisia 
orășenească a întocmit programul 
de desfășurare a celorlalte între
ceri ale Spartachiadei <Je lamă, 
la care își vor disputa întîietatea 
campionii asociațiilor sportive. 
Elementele tinere și talentate, 
ce se vor remarca în etapa a 
Il-a vor fi promovate în echipele 
și loturile fruntașe care participă 
la întrecerile din calendarul com
petițional.

La patinoarul artificial „23 
August" din Capitală, dumi
nică seara s-au încheiat în
trecerile din cadrul turneului 
final al campionatului repu
blican de hochei pe gheață. 
Titlul de campioană a reve
nit formației Steaua
rești, care a terminat neînvin
să competiția.

Clasament final: 1. Steaua 
București 19 puncte, 2. Voin
ța Miercurea Ciuc 17 puncte, 
3. Dinamo București 12 punc- 

Tîmava Odorhei 6
5. Știința București 4
6. Știința Cluj 2

Bucu

te, 4. 
puncte, 
puncte, 
puncte.

(Agerpres)

P E S

In plină cursă, pe noua pîrtie 
de bob de la Sinaia (aspect de 
la campionatele republicane 
disputate sîmbătă și duminică)

CURT

unei 
de instala- 

încălzirea
CJ

Cel mai supărat pe 
energetidenii sibi- 
enl este Nicolae Pa- 
raschiv, șeful 
echipe 
tori 
centrală. „Daci 
avea abur, spune el. 
as 
mal

S. SPIREA

• Schiorii fondiști 
fruntași din întreaga 
țară s-au întrecut du
minică la Poiana Bra
șov în cadrul etapei 
a Il-a a „Cupei
RîP.R.*. Trofeul a fost 
cucerit de echipa
A.S.A. Brașov, care a 
totalizat 88 de puncte. 
Iată cîștigătorii pro
belor disputate: 15 km 
seniori : Dinu Petre 
(Dinamo Brașov) 
51’37"; 5 km senioa
re : Marcela Leampă 
(Dinamo Brașov) 
20’33” ; 5 km juniori : 
I. Mîrzea (A.S.A. 
Brașov) 18’28" ; 3 km 
junioare : Eugenia Vi- 
șan (A.S.A. Brașov) 
13’34". Clasamentul fi
nal al „Cupei R.P.R.'1: 
1. A.S.A. Brașov 88 
puncte ; 2. Dinamo
Brașov 102 puncte ; 3. 
Tractorul Brașov 
puncte ; 4. Bucegi 
naia 323

bruarie, de Ia ora 19, 
tot în sala Dinamo.

puncte.

; 3.
215 
Si-

dinDinamo 
va găzdui 
de

• Sala 
Capitală 
astă-seară, 
19, reuniunea 
finalelor din 
campionatului 
blican de box 
ori. faza oraș Bucu
rești. In program fi
gurează 13 întîlniri. 
Finalele sînt progra
mate sîmbătă, 20 ie-

la ora 
semi- 

cadrul 
repu-

— juni-

Iată-1 pe Gavrilă 
Șerbănică — cel
mai priceput dulgher 
de pe șantier. In
brigada lui, tinerii 
dulgheri nou veniți 
au învățat cum să 
coireze corect stîlpii 

din beton

• Un public nume
ros a urmărit sîmbătă 
si duminică la Șinaig,. 
competițiile ’ ' '
care au < 
campionii țării și cîș- 
tigătorii 
R.P.R." la 
de două 
Pîrtia bine 
a oferit condiții 
celente, iar rezultatele 
au fost valoroase. 
Astfel, în coborîrile 
pentru „Cupa R.P.R.*, 
echipajul Panțuru — 
Taus a stabilit un 
nou record al pîrtiei, 
cu timpul de 1’08“ 
28/100, pe distanța de 
1 600 m.

Titlul de campioni 
republicani a fost cîș- 
tigat de boberii 
și Pașovschi 
Brașov), care au 
nut în cele două 
șe timpul de 
55/100. Pe locul 
Tătaru — Zeitz 
ința București) 
79/100

campionatul mondial 
de la Elverum. Echi
pa este alcătuită din 
schiorii : N. Bărbă- 
șescu, Gh. Vilmoș, Gh. 
Bădescu, C. Carabela

„Cupei 
echipajele 
persoane, 

amenajată 
ex-

Ene 
(A.S.A. 

obți- 
man- 
2'24*
doi, 
(Vo- 

2'27“

• In cursul 
luni a părăsit 
la, plecînd cu 
în Norvegia, 
reprezentativă de 
atlon a tării, noastre, 
care va participa la

zilei de 
Capita- 
avionul 
echipa 

bi-

• Astăzi, de la ora 
17,30, în sala Giulești 
se dispută meciul 
masculin de volei din
tre echipele Rapid 
București și Minerul 
Baia Mare, tntîlnirea 
contează ca restantă 
în cadrul campionatu
lui republican.

artficial
..23 Au-

9 După cum s-a 
mai anunțat, în cursul 
acestei săptămîni va 
evolua în Capitală, pe 
patinoarul 
djn parcul
gust" echipa sovietică 
de hochei pe gheață 
Traktor Celiabinsk. 
Hocheiștil sovietici 
vor susține trei în
tîlniri la 18, 20 și 21 
februarie, in compania 
unor echipe care ur
mează să fie desem
nate de federația de 
specialitate.

(Agerpres)

® Organizarea la sfirșitul fiecărei săp- 
tămîni a controlului stadiului și calității 
execuției lucrărilor. (Șeful șantierului, 
împreună cu șefii șantierelor de montaj și 
instalații, verifică toate lucrările executate 
și stabilesc împreună, la fața locului, lu
crările care trebuie atacate In săptămîna 
următoare, luînd măsuri pentru desfășu
rarea lor In bune condiții).

Rezultatele acestei colaborări se văd 
acum, în stadiul de execuție a lucrărilor. 
Lucrările de construcții și montaj la lu
brica de mobilă — prima care trebuie da
tă în funcțiune — sînt gata in proporție 
de 95 la autd. La celelalte fabrici — care 
au termene de dare în folosință mal în
depărtate — există un avans de 60—90 de 
zile față de grafic.

Dar pentru punerea în funcțiune a 
obiectivelor, mal trebuie rezolvate unele 
amănunte. De pildă, uscătoria, pen
tru a permite începerea procesului d« 
producție, trebuie să fie gata mal înainte 
cu cel puțin o lună de zile. Constructorul 
a început însă abia acum cîteva zile mon
tarea ventilatoarelor, deoarece întreprin
derea „Ventilatorul" din București a întîr- 
ziat cu cîteva luni trimiterea ventilatoa
relor.

SPUN SI CE NU SPUN STADIILE FIZICE
1

„Deservirile"

au rămas în urmă

In limbajul constructorilor „deservirile” 
sînt considerate tot lucrări principale. Ele 
sînt la fel de Importante ca și celelalte lu
crări de bază. Poate funcționa o fabrică 
fără apă ? Nu! Poate funcționa fără abur 
«au energie electrică? Cu atît mai puțin I 
Și totuși, unele lucrări au fost lăsate pe 
plan secundar I Abia acum se vede „ur
gența” acestor lucrări și se caută soluții.

Ce se Intîmplă cu lucrările la stația de 
alimentare cu energie electrică și la stația 
de compresoare (executant: I.C.M.E.-5 Si
biu), care au serioase rămîneri în urmă, 
cînd vor fi terminate? Fără energie electri
că nici o fabrică nu poate funcționa. Am 
atras atenția I.C.M.E.-5 Sibiu asupra lu
crărilor sale rămase în urmă și pe șanti
erul Fabricii de ciment Tg. Jiu. Ce părere 
are conducerea acestei întreprinderi ? Dar

tinerii care lucrează aici 7 Am dori să 
cunoaștem răspunsul lor — și mai cu 
seamă am dori să fie un răspuns prin 
fapte.

Cînd organizațiile

T. I/. intervin

operativ
Răsfoim planurile de muncă ale organi

zațiilor U.T.M. Intîlnim aproape în fiecare 
lună la cîte una din organizațiile U T.M. 
— fie că e vorba de cea de la construc
tor, de cea de la montaj, ori de cea de la 
instalații — asemenea probleme : „Anali
zarea stadiilor fizice ale lucrărilor din 
șantierul nostru". Adjunctul șefului de 
șantier, prezent la această discuție, apre
ciază că aceste analize au fost momente 
importante pentru buna desfășurare a 
muncii pe șantier.

...Ploaia, frigul șl viscolul 
greu de realizat montarea 
acoperiș, la unele obiective, 
de montare a prefabricatelor 
amenințate să rămînă în 
tr-un asemenea moment, a 
adunare generală U.T.M. 
participat și maiștri și șeful șantierului. 
„Știm că e greu, tovarăși — le-a spus 
șeful șantierului — dar ce ne facem că au 
sosit utilajele și ele nu pot fi montate sub 
cerul liber ?!“ Adunarea generală U.T.M. 
a făcut apel la fiecare montor de prefa
bricate de a urgenta pe cît îi stă în pu
tință, aceste lucrări. Ion Vagner, șeful 
unei echipe de montori și ceilalți utemiști 
care lucrează aici nu s-au dat înlături 
la lupta cu greutățile și acoperișurile 
fost montate la vreme.

...Dulgherilor li se dusese vestea că 
fac lucrări de calitate. Și aceasta pentru 
că beneficiarul reclama mereu calitatea 
necorespunzătoare a stîlpilor de beton 
(finisajul exterior). La adunarea generală 
U.T.M., în care s-a analizat această pro
blemă, au fost invitați și diriginții benefi
ciarului. Lucrurile s-au lămurit pe loc. 
Unii tineri, dintre cei nou veniți pe șanti
er, nu știau cum să execute corect cofra- 
jele. Diriginții beneficiarului au dat o su
gestie pe care organizația U.T.M., cu aju-

făcuseră 
fermelor de 

Lucrările 
erau 

urmă. In- 
avut loc o 

la care au

de 
au

nu

torul maiștrilor, a pus-o în practică. Dul
gherii nou veniți pe șantier au fost repar
tizați, prin rotație, să lucreze cîte o săp- 
tămînă-două în brigada lui Gavrilă Șerbă
nică — cel mai priceput dulgher de pe 
șantier. Rezultatul: la 
beton nimeni n-a mai 
proșat.

Dar în cîte adunări 
analizat (și ce-i mai important, s-au găsit 
și soluții) asemenea probleme I Spațiul 
nu ne îngăduie să le relatăm pe toate. 
Adunarea generală U.T.M. de la sectorul 
mecanic a analizat cauzele nefolosirii com
plete a capacității utilajelor. Unii meca
nici, ca Marin Barbu și Gheorghe Tutiș, 
„trăgeau tare" 3—4 ore și după 
aveau, pasă-mi-te, nevoie de-o... pauză, 
pentru că se încălzeau utilajele prea ta
re ! Adunarea generală a stabilit măsuri 
pentru întărirea disciplinei în rîndul me
canicilor. Adunarea generală U.T.M. de 
la lotul instalații electrice a analizat ca
uzele rămînerii în urmă a montării insta
lațiilor electrice la mașini. Și, descope
rind cauzele (unii tineri nu posedau sufi
ciente cunoștințe de mecanică), a 
mandat ca maistrul Tudor Sfîrlează 
explice temeinic tinerilor principiile 
funcționare a mașinilor.

Este ușor de observat că adunările 
nerale U.T.M. au fost o adevărată busolă

următorii stîlpi de 
avut nimic de re-

generale nu s-au

aceea

reco-
să
de

ge-

pentru activitatea tinerilor. Organizația 
U.T.M., prin problemele puse în dezbate
rea adunărilor generale, a fost prezentă 
permanent acolo unde nevoile șantierului 
o cereau. Adunările generale, bucurîndu- 
se de participarea maiștrilor și a conduce
rilor de șantiere, au găsit întotdeauna so
luții practice pentru îmbunătățirea muncii 
tinerilor într-un sector sau altul. Și, prin 
aceasta, au sporit contribuția lor la inten
sificarea ritmului de muncă pe șantiere, 
la îndeplinirea angajamentului luat de 
constructori.

0 întrebare care
așteaptă de un an

răspunsul...

la Combinatul chi-

Ce se face la dv. pentru însușirea 
tehnicii noi ?“

Această întrebare a pus-o, cu un an în 
urmă, un maistru de
mic Craiova — care a însoțit echipa de 
reporteri ai ziarului ce realizaseră „Șta
feta constructorilor" — comitetului U.T.M. 
de aici.

Reamintim cititorilor că acum un an, 
comitetul U.T.M. de aici n-a prea avut ce 
răspunde maistrului craiovean. Secretarul 
comitetului U.T.M. s-a mulțumit să afie 
atunci experiența Craiovei. întrebarea 
ne revine în minte acum înlrucît — așa 
cum relatează adjunctul șefului de șanti
er — lucrările pe care le are de executat 
șantierul în etapa actuală cer o înaltă 
calificare pentru toate meseriile.

Ce s-a făcut în acest scop ? Șantierul a 
devenit „o școală a calificării". Peste 250 
de tineri s-au calificat în meserii de ba-

/



întâlnirile candidaților cu alegătorii

SFAT RODNIC 
PENTRU NOI ÎNFĂPTUIRI
• Cu spirit 

gospodăresc

I n după-amiaza 
cînd tovarășa 
Mica Asinefta, 
responsabila unei 
brigăzi a coopera
tivei agricole de
producție din co

muna Ilia și-a propus să se 
întîlnească cu alegătorii din 
circumscripția în care candi
dează pentru alegerile în Ma
rea Adunare Națională, cei 
mai mulți țărani cooperatori au 
venit la această întîlnire di
rect de pe cîmp. In ziua aceea 
transportaseră o mare canti
tate de îngrășăminte naturale. 
In marea sală a casei de 
cultură, discuțiile au pornit, 
cum era și firesc, de la sarci
nile imediate care stau în fața 
cooperativei de producție.

„In ziua cînd vom păși în 
fața urnelor de vot. spunea co
operatorul Dobrotă Aron, vom 
putea raporta că am încheiat 
toate pregătirile pentru cam
pania agricolă de primăvară".

Intr-adevăr, în aceste zile 
pregătirile sînt în toi. Terenul 
destinat culturii porumbului 
se fertilizează cu toată aten
ția.

— Ne-am propus — spunea 
inginera Bătălan Viorica — să 
transportăm pe acest teren 
1 020 tone de îngrășăminte. 
Mult ajutor primim în această 
privință din partea organizației 
U.T.M., din partea tinerilor co
operatori. Unii dintre ei. ca 
Dănilă Roman, Mariuca Petru, 
Luce Benonie, Caceu Lauren- 
țiu și alții sînt în fruntea lu
crărilor de pregătire a campa
niei agricole de primăvară.

Hotărîți să consolideze vic
toria Frontului Democrației 
Populare în apropiatele alegeri 
de deputați în Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare 
și prin propria lor contribuție 
la întărirea economico-organi- 
zatorică a cooperativei agri
cole de producție, mulți alți 
țărani cooperatori au arătat că.

în aceste zile se lucrează in
tens și la selecționarea și pre
gătirea semințelor (cartofi, 
borceag, ovăz etc.) la repara
rea utilajelor și atelajelor 
proprietate obștească, iar seara 
participă cu regularitate la 
cele 6 cercuri de învățămînt 
agrozootehnic.

întîlnirea a prilejuit, de ase
menea. un scurt bilanț al ulti
melor înfăptuiri social-cultu- 
rale din cadrul comunei. Ce
tățenii Nistor Sebastian, Hui 
Ion, Schiu Ioana, Frențu Fi
nei, Pantelimon Gheorghe și 
alții au amintit printre alte 
realizări înfăptuite prin contri
buția cetățenilor și a deputați- 
lor, construcția drumului de ia 
șoseaua principală la gară și 
un altul pînă la bariera Stre- 
tea. A fost înființat, apoi, un 
spital bine înzestrat din punct 
de vedere tehnic, deservit de un 
număr suficient de cadre me- 
dico-sanitare. s-a construit un 
cinematograf modern. Nouă 
este și școala medie din co
mună, în care învață peste 740 
de elevi, fii ai țăranilor coope
ratori din comună și din sa
tele din jur. Ca buni gospo
dari, cetățenii din Fia au dis
cutat in amănunt și cu chib
zuință și despre ceea ce mai 
trebuie făcut pe viitor, pentru 
înfrumusețarea continuă și 
buna gospodărire a crmur.ei 
lor. Ei s-au angajat să-și adu
că în continuare contribuția 
Ia terminarea pieței afla
tă în construcție, la amena
jarea străzilor Bradului. 
Prundului șl Horia. S-au făcut 
și propuneri cum ar fi îmbu
nătățirea încălzirii la școala 
medie, deschiderea unui cen
tru de desfacere a produselor 
lactate, lucrări la care cetă
țenii vor contribui în mod di
rect, prin muncă patriotică.

I.AI. ROMULUS 
Corespondentul 

„Scînteii tineretului" pentm 
regiunea Hunedoara

• Orașul nostru
— Cei care după..o absen

ță de 6—5 ani vizitează din 
nou orașul nostru, rămîn im
presionați de înnoirile pe care 
le constată la orice pas. S-au 
construit cartiere noi, com
plexe comerciale, școli, iar în 
jurul lor s-au amenajat parcuri 
și spații verzi. A căpătat o nouă 
înfățișare și centrul orașului 
Tg. Mureș. In Piața Trandafi
rilor, și pe strada Bolyai, care 
aparțin de circumscripția noa
stră electorală, s-au construit 
blocuri de locuințe frumoase 
și confortabile, un hotel și un 
cinematograf modern cu 800 
de locuri, numeroase magazi
ne. In trecut, muncitorii nici 
nu îndrăzneau să viseze Ia lo
cuințe cu mai multe camere, 
cu baie și lumină electrică; a- 
cum sute de muncitori se mută 
în fiecare an în locuințe noi.

Aceste cuvinte au fost ro
stite de un om în vîrstă, tov. 
Andrei Iakab, la întîlnirea a- 
legătorilor din circumscripția 
electorală regională nr. 6 din 
Tg. Mureș, cu tov. Ludovic 
Szabo, directorul Institutului

de teatru, candidat al F.D.P. 
în alegerile de deputați în sfa
tul popular regional.

Toți cei care au luat cuvîn- 
tul — printre care pensio
narul Mihai Fekete, maistrul 
Gheorghe Maria, de la Fabrica 
Metalo-tehnica, medicul Olani 
Silviu, funcționarul Aron Ad
ler, — și-au exprimat recuno
ștința față de partid, față de 
statul nostru democrat-popu
lar pentru condițiile tot mai 
bune de trai pe care le creează 
pentru oamenii muncii.

In cadrul întîlnirii, alegătorii 
au făcut numeroase propuneri 
gospodărești edilitare : amena
jarea unor parcuri și zone 
verzi, dezvoltarea maternității, 
buna întreținere a locuințelor 
și a unităților comerciale, etc., 
angajîndu-se totodată să a- 
corde întregul lor sprijin de- 
putaților aleși pentru ca toate 
propunerile privind buna gos
podărire și înfrumusețare a 
circumscripțiilor să fie traduse 
în viață.

ȘT. NECANIȚCHI

Editura Politică a editat recent 
o serie de pliante în care sînt 
present at e imagini ale realizărilor 
regimului nostru democrat-popu
lar, în anii puterii populare, în di
feritele domenii ale vieții econo
mice și social-cui turale. Așa, de 
exemplu, pliantul intitulat „Avîr.l 
industrial* prezintă realizări din 
domeniu! industriei. Călâuzindu-se 
după învățătura marxist-leruniz- 
tă și aplicind-o Ia condițiile țăni 
noastre, partidul a pus permanent 
Ir. centru! politicii sale economice 
industrializarea socialistă, pe baza 
tehnicii înaintate, ca temelie a 
înfloririi patriei. Imaginile oglin
desc sugestiv obiectivele indus
triale care generează energia e- 
lectrică, cele care dau țăni toi 
mai mult metal și cărbune alteie 
alcătuiesc un drum interesară 
prin cetățile chimiei sau prezintă 
dezvoltarea j
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De-a lungul magistralelor 
de o(el ale patriei

O delegație condusă 
de tov. Gh. Gaston Marin 

a plecat la Moscova
Lur.i a părăsit

Capitala. plecind la Moscova, 
o delegație ccr.dusâ de 
Gbecrgbe Gaston Mart=_ vi- 
cepreședmte al Consulului 
de Wnfatri. prege-C. - Co- 
nutetahi. de Stat al F-iruf.- 
eării. care va purta discuții 
privind tv Liberarea eeoccaucâ 
dintre R. P Rcetină și Uniu
ne* Sovietică pe perioada 
ij«—îrr

junct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii 
unor ministere eccocmice șt ai 
C-SJ».

A fost de față L K Jegalm. 
ambasadorul Uniunii So-.-.e-_te

La plecare, pe

as f taft conduș: de Ccartastm
Turn. vxepre*edate al Coeei- 

pn electrice. Kh» noreaco.

La sosirea la Mosccva. pe 

tetele a fost krtzmpmat de 
P. T mite r-jcepreseiinte al 
Coenhuhu de Mmcstr. al 

ml-_ de' Stat ai ikz=_îj-ăr_ K 
alte perscare r*Tra>, precum 
șt de Titus Ssua. iasărescat 
cu afaceri ad-mtertm al R. P 
Remise la Maecora și ~y~.T.

Primiri la Consiliul de Miniștri

ne.

Noul local al Institutului de biolog» „Troian Săvuiescu' al Academiei R. P. Romine. In
? r-e-i r» c::s:e :r.s‘.s:<i'.ii rea

lizate ia cel mai înalt nivel al tehnicii

■
 uptele ceferiștilor și petroliștilor din 

februarie 1933, conduse și organi
zate de Partidul Comunist Romîn, 

I de Ia desfășurarea cărora se împli
nesc 32 de ani, au constituit una 
dintre cele mai grandioase bătălii 
de clasă purtate de proletariatul țării 

noastre. Ele au inserts o pagină de glorie nepie
ritoare in istoria mișcării muncitorești, a luptei 
poporului romin pentru libertate și dreptate so
cială. Clasa muncitoare, condusă de partidul co

munist. și-a demonstrat in februarie 1933 forța 
revoluționară, s-a manifestat cu putere pe arena 
istoriei ca clasa socială cea mai înaintată. expo
nentul intereselor si laie ale întregului popor. In 
aceste lupte s-au întărit rindurile partidului, le
găturile sale cu masele muncitoare, s-a manifestat 
puternic capacitatea sa de a mobiliza oamenii

întreaga munci a feroviarilor, 
actidtatea lor insaflețrti, spiritul 
ecmtat ai întrecerii socialiste, cin
stesc ponouek trăda a de luptă 

duși tub conducerea iaaercatd

Incredastind sectomită de CU 
ferate urau de atare importau 
ți pentru iatresga ecoaoaue. sta
tul aratru ți-a coaiiauat șs aici 
efortul de uaettrare c* uufioace 
tehauce dartre cele mai moderne.

aud de tnere. fa ceaaasi liifff

pt tare pr aaccw șs rata te reset

de m—r M

dur Tricmd fSme^x, ama dna ma-
ed

4r cmaăaateM « 4a* seder cu 
■LfifauM. Ama «esuta» a

$■ «mă pe unui cațere «. Cu cH- 
ea teap ia armă, atacan tind ce- 
•ășeae dn maKipțu eLecto- 
-aii vi c.-. Ploiești
Nord s-eu adsmat pentru a pro
pune vn cunrirdct in cv-opiatele 
aiegeri de deputați m Marea A- 
dunart Naționali, g-ndul lor s-a 
ăadreptat rp-e mul dartre meca- 
mdi dreselseti de la Depoul din 
Kuetts. E.^ oorba de AngM 
Mcnexu. tfudnd macdtic cere ți-a 
cucerp strane tocerefucr sdi pen
tru aispauderea as cere condu
ce locomotica, pentru simțul lui 
gorpoddresc. Calitățile acestea 
sini garanția că ca reprezenta 
cu cinste pe cei ce l-au propus.

Hărnicia, priceperea ți răspun
derea în muncă, trebuiesc conju
gate cu un alt atribut al munci
torului ceferist de astăzi. Setea de

INFORMA
între 10 și 15 februarie a avut 

loc la București și Sinaia ședința 
de lucru a Comitetului de coordo
nare a celui de-al XX-lea Congres 
internațional — jubiliar — de a- 
picultură. Membrit comitetului, 
reprezentanți ai asociațiilor res
pective din 10 țări, au dezbătut 
și stabilit programul de desfășu
rare a Congresului, pe care anul 
acesta II găzduiește tara noastră.

muncii și a-i conduce în lupta pentru infăptuirea 
misiunii sale istorice, pentru eliberarea poporului 
din jugul exploatării burghezo-moșierești.

Astăzi, tineretul patriei noastre, alături de toți 
oamenii muncii, cinstește eroicele lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor, în condițiile înfăptuirii vi
sului pentru care au luptat cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare — victoria definitivă a socia
lismului.

Ceferiștii și petroliștii se bucură astăzi de pre
țuirea și cinstirea întregului popor, munca și 
viața lor au urcat odată cu munca și viața întregii 
țări treptele luminoase ale vieții noi. Succesele 
muncii lor sînt urmărite și se înscriu in marile 
victorii ale poporului nostru pentru infăptuirea 
politici partidului, pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului.

De is oa fa an. comanda electrodinamlcă a circulației fero- 
v«r* cm cpucsM ia tot taai auzite stafii. Iată-l pe impiegatul 
âe arixere Ion Rcțcana de la nodul C.FJt. Vrziceni, la locul 

de asuncd — pupitrul de comandă
Foto : H. SCARLET

« nmaoște, de a tsKdța neccete- 
«a p « fi, est-ei, U mălpuseu aer- 
caador bscredusțete edilor ferate. 
Cam poți oare condssce locoauo- 
tâca Dani, casat te poți descurca 
fee coaapfirfria lartifafa de cea- 
Mfeamr eiertrodine—rd deed 
a* on iar«eT Serf* Tc 1 dsn 
laps cure ere w» sector de eiec- 
trcsuci. a prvsut drept sarcini, 
de cariad. realszarta trun-istori- 
ztru nstemelcr de caeenți purtă- 
tori T 1 Printre cei care erau 
cheuaeți ai facă aceasta erou 
feerie meiti town. De aceea, se- 
cretarsd orgpsazațieî de bază 
U.TJL, Gbeorgfass Bur^sez, a 
propus conducera ' secției să se 
crgfsmzeze pentru acețtia un curs 
de perfecționare tehnică. Ingine
rul Ion Mitican, responsabilul co
misiei inginerilor ți tehnicienilor 
e primit cu bucurie si ajute mun
citorilor la insuțirea cunoștințelor 
necesare. Ața ci, de curind, au 
luat loc în bănci utemițtii Ion 
Andreescu, Teodor Tănase, Mi
hai Drăguțanu și alții.

~Pe drept cucint, se poate spu
ne, că asemenea tuturor ramuri
lor economiei naționale ți calea 
ferată cunoaște în anii puterii 
populare adevărata sa tinerețe, 
înfăptuind Directivele Congresu
lui al Ill-lea al partidului, in
dustria constructoare de mașini a 
înzestrat căile ferate, în anul 1964 
cu încă 85 de locomotive Diesel 
electrice. Locomotivelor moder
ne de acest fel care efectuează 
în prezent aproape 30 la sută din 
totalul traficului feroviar le sînt

asociate zczaanele modeme con- 
stnâte de csemenea in țară. Pen
tru vitezele mari linsa la rindul 
ei se asodemizează. In anul tre
cut mei 500 de kilometri au fast 
refăasți ca șme de tip greu, iar 
Imsa sudată a crescut cu incă 280 
de km. Condițiile superioare de 
mssncd iți eu corespondent și in 
condițule mai bune de trai ale 
ceferiștilor. In ultimii patru ani 
eu fost date in folosința lor circa 
4 000 de apartamente. Numai în 
cursul anului trecut ceferiștii au 
primit drept sporuri de vechime 
p prime pentru muncă ireproșa
bilă, peste 14 milioane lei.

Acestea îji au obîrția ți în hăr
nicia cu care ceferiștii muncesc 
pentru satisfacerea cerințelor de 
transport ale economiei naționale. 
Volumul mărfurilor expediate, 
realizat tn 1964, depășește cu 
59,6 la sută pe cel realizat în 
1959, iar numai din reducerea 
rulajului — lui nd ca bază tot a- 
nul 1959 — se economisesc 6 000 
vagoane-zi. Iată și ultimele re
zultate din întrecerea socia
listă pe care ni le comunică Di
recția generală a căilor ferate: 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, volumul mărfurilor ex
pediate pe primele 14 zile ale lu
nii februarie a crescut cu 4,7 la 
sută, iar viteza comercială a tre
nurilor de marfă, realizată pe a- 
ceeași perioadă a anului acesta, 
depășește cu 13,5 la sută sarci
nile planului de transport.

ION CHIRU

T I I • 1 NF
Tot între 10 și 15 februarie a 

avut Ioc și ședința Consiliului, 
executiv al Federației Internatio
nale a Asociațiilor de Apicultură 
(APIMONDIA). Consiliul executiv 
a acceptat primirea ca membri ai 
APIMONDIEI a asociațiilor na
ționale de apicultură din Rhodesia 
de Sud, Irlanda, R.P.D. Coreeană, 
Republica Malgașă și Mexic.

O R M A T I I
Consiliul a ales organele de 

conducere ale APIMONDIEI. Pre
ședinte a fost ales prof. univ. V. 
Harnaj, președintele Asociației 
crescătorilor de albine din R.P. 
Romînă, vicepreședinți Roberi 
Banker (S.U.A.) și Reymond Bor- 
neck (Franța), iar secretar gene
ral, dr. Silvestro Cannamela (Ita
lia).

(Agerpres)

ză : zidari, dulgheri, electricieni, montori- 
prefabricate, mecanici-utilaje etc. Inițiato
rul acestei acțiuni a fost comitetul U.T.M. 
Membrii comitetului U.T.M s-au deplasat 
la fiecare lot, au cerut situația tinerilor 
calificați, și cei care nu aveau nici o me
serie au fost îndrumați spre cursuri. Dar 
nu s-au mulțumit numai cu atît Comitetul 
U.T.M. a propus conducerii șantierului 
întocmirea unui plan de perspectivă în 
privința calificării. Conform acestui plan, 
în cele două serii ale cursurilor de 
calificare din acest an vor fi cuprinși cel 
puțin 80 la sută din tinerii care meu sînt 
necalificați. Această preocupare a comi
tetului U.T.M. nu poate să fie decît apre
ciată și recomandată cu căldură și altor 
șantiere.

Se pune însă și o altă problemă. Lucră
rile de construcții și montaj care se exe
cută acum pe șantier cer o înaltă califica
re.. Adjunctul șefului de șantier ne spunea, 
pe bună dreptate, că 80 la sută din volu
mul lucrărilor care se execută acum pe 
șantier sînt lucrări de înaltă calificare-

întrebarea „Ce se face pentru însușirea 
tehnicii noi ?“ — pusă cu un an în urmă 
de un maistru craiovean — apare a- 
cum și mai justificată. Dacă maistrul 
craiovean ar fi fost cu noi, și ar fi a- 
dresat din nou această întrebare, bă
nuim cit de mare i-ar fi fost uimi
rea primind același răspuns : „Noi am 
așteptat — spunea secretarul comitetului 
U.T.M. — să organizeze serviciul perso
nal și învățămînt cursuri de ridicare a ca
lificării. Tovarășii de aici ne-au dat asi
gurări că vor organiza cursurile începînd 
cu luna ianuarie. Pe această bază — noi 
am trecut și în hotărîrea adunării genera
le de alegeri că vcm mobiliza peste 200 
de tineri la aceste cursuri. Deocamdată, 
așteptăm să se hotărască serviciul perso
nal și învățămînt".

Exact așa se prezentau lucrurile și acum 
un an. Maistrul craiovean indica atunci 
cîteva soluții mult mai simple : conferin
țe tehnice pe meserii, concursuri „Cine 

știe meserie, răspunde', schimburi de ex
periență etc A perseverat comitetul 
U.T-M. să se pună In apucare aces
te sugestii ? Răspunsul nu poate fi. 
din păcate. afirmativ. Pentru cele 
circa 10—12 meserii existente pe șantier 
s-au organizat doar 2—3 coocursuri, și 
acestea la intervale de 3—4 tuni de zile 
Conferințe tehnice — nid atiL Schimburi 
de experiență s-au organizat r-rmai două 
(unul nid nn-si mai amintesc tovarășii 
din comitetul U.TNL pe ce temă a fost'. 
Si ce utile ar fi fost măsurile de generali
zare a experienței bune I De pildă. In ca
drul lotului instalații electrice, a apărut o 
inițiativă cu o mare valoare practică. 
Organizația U.T.M., împreună cu maiștrii, 
multiplică periodic 10—15 întrebări axate 
pe cunoștințele profesionale pe care tre
buie să le aibă constructorii, în cadrul 
fiecărei categorii de calificare, conform 
nomenclatorului de meserii. Aceste între
bări sînt afișate la locul de muncă al 
echipelor și brigăzilor. După două sâptă- 
mîni de la afișarea întrebărilor, maiștrii 
examinează, pe echipe, răspunsurile tine
rilor. Este o cale directă, practică, de îm
bogățire a cunoștințelor profesionale. în 
loc să aștepte (ca și anul trecut, ca și în 
celălalt an) deschiderea cursurilor de ri
dicare a calificării, comitetul U.T.M. ar 
trebui să fie mai receptiv la acele forme, 
metode și acțiuni de ridicare a calificării, 
pe care practica șantierelor le-a consa
crat definitiv.

Cum stăm cu 

disciplina 2

Șantierul se afla într-o etapă în care, 
pentru punerea în funcțiune la termen a 
fabricilor, contează fiecare oră în reali
zarea la termen și ireproșabil a fiecărei 

lucrări, orieft de mică ar fi ea : contează, 
mai ales, aportul fiecărui muncitor, cali
tatea lucrărilor pe care le execută el. In
tr-un cuvî-t. e nevoie de disciplină pe 
toată linia.

Asistăm. în biroul inginerului Nicolae 
Neulescu. șeful serviciului organizarea 
muncii și membru în comitetul U.T.M., 
Ia completarea rubridi „absenți" intr-un 
coșar frumos liniat

.Numărul celor care au lipsit azi este 
mai mic ca In alte zile, numai 15, preci
zează tovarășul inginer.

— Totuși, 15 oameni, Intr-o zl, puteau 
face mult pe șantier...

— Ce să-i fad îl, condiții de șantier... 
încearcă să se justifice tînărul inginer.

— Cîte din acestea aparțin tinerilor ? 
întrebăm noi.

— N-aș putea spune. Noi ținem eviden
ța pentru toți munritorii...

Răspunsul ne-a provocat o nedumerire, 
întrebarea i-o adresasem tovarășului in
giner nu în calitatea sa de șef al serviciu
lui, ci în calitatea de membru al comite
tului U.T.M., care răspunde de problemele 
de producție și calificare. „Cu aproxima
ție — reia tovarășul inginer — cred că 
vreo zece aparțin tinerilor".

...Condiții de șantier... Cu aproximație. 
E just oare să privească așa problema dis
ciplinei muncii un membru al comitetului 
U.T.M. I I

— Anul trecut —continuă tovarășul in
giner — am avut un număr mare de tineri 
care absentau. I-am discutat în adunările 
generale U.T.M., i-am criticat în progra
mele brigăzii artistice de agitație. Foarte 
puțini dintre ei mai absentau. Am crezut 
că, în sfîrșit, nu mai avem probleme cu 
disciplina .

Invităm comitetul U.T.M. să analizeze 
și următoarele aspecte. Cîți tineri nu sînt 

prezenți la ora șapte pe șantier cînd în
cepe lucrul ? Și o să afle că mulți tineri 
navetiști", care locuiesc în comunele din 

apropierea orașului, vin cu cîte o oră mai 
tlrziu la program. Adunate la un loc, 
orele astea înseamnă zile pentru șantier.

Cum folosesc unii tineri timpul de lu
cru 1 iată o altă întrebare care nu poate 
lipsi din preocuparea organizației U.T.M. 
pe un șantier — această „uzină fără aco
periș". Sigur — cei mai mulți sînt con
știincioși, folosesc din plin cele 10 ore de 
lucru. „însă ce facem, tovarășe — se în
treba un maistru de la Fabrica de placa
je — cu cei care se „plimbă1* toată ziua, 
de colo pînă colo ?“ „Mă duc meștere să 
completez o fișă la birou" sau „mă duc 
meștere să cumpăr țigări" ori „ne-a tri
mis șeful de brigadă după...' și spun ce le 
trece prin cap. Vă amintiți de inițiativa 
celor de la Fabrica de ciment Tg. Jiu, de 
„panoul plimbăreților" ? înființați și la 
dv. un astfel de panou I

Inginerul Relu Popescu, secretarul or
ganizației U.T.M. la Șantierul 21 instala
ții, ne invită să privim cît de frumos au 
îmbrăcat electricienii în hîrtie protectoa
re tuburile fluorescente. într-adevăr, foar
te frumos I Dar să nu fi observat tovară
șul inginer că montorii au manipulat fără 
grijă unele mașini pe care le-au lovit, 
sau că la mașini care costă, fiecare, o 
avere, lipsesc prelatele protectoare de po
lietilenă ? Și acestea constituie abateri 
foarte serioase de la disciplina muncii și 
ele ar fi trebuit observate — și, evident, 
luate măsuri — înaintea grijii deosebite 
(foarte frumos din partea electricienilor I) 
pentru tuburile fluorescente. Iată, așadar, 
cîteva din aspectele disciplinei muncii, 
care ar trebui să preocupe organizația 
U.T.M.

CINEMATOGRAFE
CINE-I CRIMINALUL? ru

lează la Patria (orele 9,45j 
12; 16,30, 18,45; 21).
Excelsior (orele 10; 12; 15,15; 
18,15; 20,30). O STEA CADE 
DIN CER (cinemascop) ru
lează la București (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Tomis (orele 9,30, 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Me
lodia (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15). SĂRUTUL 
rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). OAMENI SAU MAJURI 
rulează la Carpati (orele 10; 
12; 14; 16). VREMEA PA
GINILOR rulează la Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Aurora (orele 10; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Ra
hova (orele 15; 17; 19; 21).
(duminica ora 10,30). ZBO
RUL ÎNTRERUPT rulează le 
Festival (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45). C1N- 
TÎND ÎN PLOAIE rulează la 
Victoria (orele 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30). C1NTĂREA- 
JA SCLAVĂ rulează la Lu
mina (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). AH, EVA ! 
rulează la Central (orele 

9,15 ; 11,30 , 13,45 ; 16,15 ;
18,45, 21). HATARI (ambele 
serii) rulează la Union (ore
le 15,45 ; 19) (duminică ora 
11,15), Bucegi (orele 10,15 ; 
13,30 , 16,45 ; 20). CEL MAI 
MARE SPECTACOL rulează 
la Luceafărul (orele 9 ; 12 ;
15 ; 18 , 21). PROGRAM PEN
TRU COPII (dimineața orele 
10) UN NOU GHILGAMEȘ 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). PA-

T e

ULA CAPTIVĂ rulează Ia 
Giulești (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), înfră
țirea între popoare (orele 
10,30; 15,30; 17,45; 20), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45), Arta fo
tele 16; 18,15; 20,30). DRUM 
PERICULOS rulează la Cos
mos (orele 15; 18; 20,15).
VESELIE LA ACAPULCO ru
lează la Dacia (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
MOSCOVA — GENOVA ru
lează la Buzeștl (orele 15,30; 
17,45; 20). VIAȚĂ UȘOARA

rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30). COMOARA 
DIN LACUL DE ARGINT (ci
nemascop) rulează la Grivita 
(orele 10; 12,15; 15,30; 18;
20,30). IVAILO rulează la 
Cultural (orele 15,30; 18;
20,30). CLIMATE — cinema
scop — rulează la Unirea (o- 
rele 11; 15,30; 18; 20,30). A 
TREIA RACHETĂ rulează la 
Flacăra (orele 16; 18; 20). 
VIAȚĂ PARTICULARA ru
lează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). CALABUCH ru
lează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30). ROȘU ȘI NE
GRU (ambele serii) rulează 
la Popular (orele 10 ; 16;

I e v i z i u

19.30) . RĂZBUNĂTORUL (ci
nemascop) rulează la Moși
lor (orele 15,15; 17,45; 20,15). 
CARTOUCHE (cinemascop) 
rulează la Modern (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). ȘEFUL rulează la Viito
rul (orele 11; 15,30; 18;
20.30) . JUDECĂTORUL DE
MINORI rulează la Colenti- 
na (orele 16; 18,15; 20,30).
CU MÎINILE PE ORAȘ ru
lează la Volga (orele : 9,45; 
13; 14.15; 16,30; 18,45; 21).
TITANIC VALS rulează la 
Floreasca (orele 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
INTlLNIRE CU SPIONUL ru
lează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15), Pacea (ore
le 15,45; 18; 20,15). SĂLBA
TICII DE PE RIUL MORȚII 
rulează la Lira (orele 15; 
17; 19; 21). LA PATRU
PAȘI DE INFINIT rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20). GHINIONISTUL 
rulează la Ferentari (orele 
14; 16; 18; 20). DIAVOLUL 
DEȘERTULUI rulează la Co- 
troceni (orele 11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). VACANTĂ LA 
MARE rulează Ia Timpuri 
Noi (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 21,30). PRETUTIN
DENI MUNCESC OAMENI, 
4 000 TREPTE SPRE CER, 
DUPĂ ZECE ANI, EXPOZI
ȚIA ECONOMIEI NAȚIO
NALE, INAUGURAREA LU
CRĂRILOR DE CONSTRUC
ȚII HIDRO-ENERGETICE DE 
LA PORȚILE DE FIER rulea
ză la Timpuri Noi (orele 
17,30; 19,30).

n e
Orele 17,00 — Campiona

tul european de patinaj ar
tistic — Transmisiune de la 
Moscova. 18,30 — Universi
tatea tehnică la televiziune. 
Izoprenul, de Nicolae Tono- 
lu, inginer-șef la Combinatul

de cauciuc sintetic Onești. 
19,00 — Jurnalul televiziunii 
19,10 — Ilustrate din țară : 
19,40 — Montaj de versuri 
închinat zilei de 16 Februa
rie. 19,55 — Emisiune de ști
ință : Ce e nou în ciberneti

că ? de prof. Edmond Nico- 
lau. 20,15 - Sah. 20,30 —
Teatru în studio : „Ra(a săl
batică", de H. Ibsen. în în
cheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.



Prezentarea scrisorilor de a creditare 
de către ambasadorul

R. A Vietnam
(Agerpres). — In 

zilei de 13 fe- 
noul ambasador

HANOI 15 
după-amiaza 
bruarie 1965 
al R. P. Romîne, Ion Moangă, 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare vicepreședintelui 
R. D. Vietnam, Ton Duc 
Thang.

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, ambasadorul R. P. 
Romîne a subliniat că poporul 
romîn urmărește cu sinceră 
bucurie realizările obținute de 
harnicul popor vietnamez, îm
părtășește îngrijorarea resim
țită^ în întreaga lume în legă
tură cu acțiunile provocatoare 
ale cercurilor agresive la a- 
dresa R. D. Vietnam și își ma
nifestă deplina solidaritate cu 
lupta dreaptă a poporului 
vietnamez pentru apărarea 
suveranității, independenței și 
integrității teritoriale a R. D. 
Vietnam și pentru înfăptuirea 
năzuințelor legitime de reu- 
nificare pașnică a Vietnamu
lui în conformitate cu preve
derile Acordurilor de la Ge
neva din 1954.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
vicepreședintele R. D. Vietnam 
și-a exprimat satisfacția că 
relațiile de prietenie și cola
borare frățească între R. D. 
Vietnam și R. P. Romînă s-au 
dezvoltat și consolidat. El a 
arătat că „poporul vietnamez 
urmărește cu atenție și pro
fundă simpatie construirea so
cialismului Jn R. P. Romînă și 
își ^exprimă marea sa bucurie 
față de mărețele realizări ale 
harnicului și talentatului po
por romîn sub conducerea

Partidului Muncitoresc Romîn 
în construcția sa socialistă și 
pentru salvgardarea păcii în 
Europa și în lume". Vorbind 
despre acțiunile provocatoare 
ale S.U.A. la adresa R. D. 
Vietnam, a arătat că aceste 
acte agresive întîmpină ripos
ta fermă a poporului vietna
mez și sint energic condam
nate de popoarele țărilor so
cialiste și de oamenii iubitori 
de pace din lumea întreagă.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
vicepreședintele R. D. Viet
nam și ambasadorul R. P. Ro
mine a avut loc o convorbire 
cordială.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare au 
participat Hoang Van Zien, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe și funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam.

Ambasadorul R. P. Romine 
a fost însoțit de membrii am
basadei romîne din Hanoi.

★

In seara aceleiași zile, amba
sadorul R. P. Romîne în R. D. 
Vietnam, Ion Moangă, a fost 
primit de către Ho Și Min, pre
ședintele R. D. Vietnam, cu 
care a avut o convorbire prie
tenească.

Reîntoarcerea 
lui A. Kosîghin 

la Moscova
MOSCOVA. — La 15 februa

rie s-a înapoiat la Moscova, dvpl 
vizitele de prietenie întreprinse 
în R. D. Vietnam și R-PJ>. Co
reeană delegația Uniunii Sovie
tice, condusă de Alexei Kosziun, 
membru al Prezidiului C. C. al 
P.CU5, președintele Cocssirakn 
de Miniștri al UJLS.S.

Comunicatul comun 
iugoslavo-algerian
ALGER 15 (Age, pi es). — 

Secretarul de sta: pentru 
afacerile externe al R-SF. 
Iugoslavia, Kocea Popovici. a 
plecat din Algeria spre Bel
grad, după o vizită oficială de 
trei zile făcută în această țară. 
Kocea Popovici a avut convor
biri cu președintele Ben Bella 
și ministrul afacerilor externe 
Abdelaziz Bouteflika in legă
tură cu relațiile dintre Algeria 
și Iugoslavia și în legătură cu 
probleme privind țările nean
gajate. In comunicatul dat pu
blicității la încheierea vizitei 
sint condamnate actele de a- 
gresiune ale SU.A. împotriva 
R. D. Vietnam și se subliniază 
necesitatea luării de măsuri 
eficiente în scopul dezarmării 
generale. în comunicat se con
stată, de asemenea. întărirea 
colaborării dintre cele două 
țări.

PE SCURT din viata tineretului lumii
9 Demonstrația de la Tokio

) 15 (Agerpres). — O cane. Demonstranții s-au în- 
■ație la care au parti- dreptat spre clădirea Paria
te 10 000 de persoane meritului unde au inminat de- 
c luni la Tokio impo- putaților petiții cerînd inter- 
entelor atacuri aerie- zicerea accesului submarinelor 
-UJL împotriva Viet- nucleare in porturile țării, re
de nord și a accesu- tragerea trupelor americane 
torturile japoneze a din Vietnam și realipirea la 
lelor atomice ameri- Janonia a insulei Okinawa.

VIENA. — La invitația Socie
tății austriece pentru literatură, 
duminică seara a sosit la Viena 
o delegație de scriitori romîni 
din care fac parte A. E. Bacon- 
ski. Nina Caspian și Petre Stoica. 
Scriitorii romîni vor recita din 
operele lor la un simpozion li
terar.

Revendicările studenților
din Ecuador

• Reuniunea de la Pnom Penh
PNOM PEXH 15 (A 

La Pnom Penh s-a d
renovare ft

mi reu. oare
Conferinței popoarelor indochs- 
neze, propusă de șeful statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Siar.uk, in noiembrie 1964. La 
reuniune participa reprezentanții 
din partea organizațiilor obștești 
— Comunitatea socialistă popu
lară (Cambodgia), Frontul patri
otic (R. D. Vietnam), Frontul 
național de eliberare (Vietnamul 
de sud), Neo Lao Haksat (Laos , 
Cambodgia Hr om (Organizația 
cambodgienilor care trăiesc in 
Vietnamul de sud), Mișcarea

Secretarul general al Comuni
tății sodaiiste populare din Cam
bodgia, San Yun, care a fost a- 
let președinte al reuniunii, a de
clarat că aceasta demonstrează 
^dorința arzătoare a popoarelor 
indochineze de a lupta in co
mun imșrotnca amestecului stră
in și șsentru apărarea păcii" și a 
condamnat, violarea sistematică 
de către aviația americană a 
acordurilor de la Geneva din 
1954 și 1962, precum ji actele 

împotriva R. D.

ANKARA. — Președintele Tur
dei, Cemcl Cursei, a acut luni 
întrevederi cu lideri ai partidelor 
politice turcești pentru a găsi o 
soluție crizei de guvern care a 
izbucnit mubăti seara, cind gu
vernul condus de Inonu a fost 
pus în minoritate in Parla
ment. Se așteaptă ca noul prim- 
ministru să fie desemnat de pre
ședinte in cursul zilei de marți. 
Persoana chemată să conducă gu
vernul va fi, după aprecierea ma
jorității observatorilor, liderul 
principalului grup de opoziție, 
Suleyman DemireL

qm

Federația studenților uni
versitari din Ecuador a 
dat publicității dumini

că un comunicat cerînd în
cetarea represiunilor împotri
va a numeroși studenți și pro
fesori. dezlănțuite sub pretex
tul că aceștia fac politică. 
In comunicat se cere, de ase
menea, reprimirea studenților 
și profesorilor scoși din uni
versități, precum și anularea 
noii legi cu privire la învăță-

mîntul superior dictată de 
junta militară. Potrivit agen
ției Prensa Latina, receht, au
toritățile ecuadoriene au eli7 
minat din universități 20 de 
studenți acuzați de a fi violat 
legea care interzice activitatea: 
politică în universități. Se* 
așteaptă ca în următoarele 
zile să fie organizate din nou 
manifestări studențești în E- 
cuador.

provocatoare 
Vietnam.

Declarația premierului indian
DELHI 15 (Agerpres). — 

Luînd cuvînțul în fața Congresu
lui camerelor de comerț interna
țional, primul ministm indian»

PARIS. — Agenția France Pres- 
se transmite că duminică a înce
tat din viată la Paris dirijorul ți 
compozitorul francez de renume 
mondial. Desire-Emile Inghel- 
brecht Ca dirijor, el a condus u- 
nele dintre cele mai mari forma
lii muzicale. In 1911, a fost numit 
director muzical al Teatrului 
la Champs Elysees, iar 
1932 a ocupat aceeași 
Opera Comică.

de 
in 1925 și 
funcție la
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Louis (Se
re-

ST. LOUIS. — La St 
negal) s-au Încheiat lucrările 
uniunii de două zile a președinți
lor Senegalului, Mali și Maurita- 
niei. In cadrul căreia au fost dis
cutate unele probleme privind 
cooperarea pe plan regional șt 
crearea unui comitet pentru dez
voltarea economică a statelor din 
bazinul fluviului Senegal. în co
municatul dat publicității se arată 
că cei trei șefi de state au făcut 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor africane. Comunicatul 
nu dezvăluie detalii asupra con
vorbirilor care au avut loc între 
cei trei președinți, subliniind că 
rezultatele acestor convorbiri vor 
fi aduse și la cunoștința președin
telui Guineei, Seku Ture, care nu 
a participat la tratative.

Lal Bahadur Sljastri, și-a expri
mat îngrijorarea în legătură cu 
încordarea situației din Asia de 
sud-est, arătând că evenimentele 
din Vietnam „primejduiesc în 
mod inevitabil pacea mondială".

Premierul indian a propus pri
mului ministru sovietic, Alexei 
Kosîghin și președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, să se întâlneas
că, cit mai curind posibil, pentru 
a discuta situația încordată din 
Vietnam. El și-a exprimat spe
ranța că o asemenea întîlnire va 
avea rezultate rodnice.

pe cunoscutul 
N. Pritt, pre- 
— comando- 
vicepreședinte 
și secretar —

ambasadorul

Roma

Adunarea generală 
a Asociației 
de prietenie 

Anglia - Rominia 
LONDRA 15 — Corespon

dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: La 13 februarie a a- 
vut toc la Londra adunarea ge
nerală anuală a Asociației de 
prietenie Anglia — Romînia.

Adunarea generală a ales noul 
Comitet executiv avind ca pre
ședinte de onoare 
jurist britanic, D. 
ședințele executiv 
rul Edgar Young, 
— Harry Francis 
Glyn Evans.

★
C« acest prilej

R. P. Romine la Londra, Al. Li- 
zăreanu, a oferit un cocteil în sa
loanele Ambasadei.

Criza dolarului
0. E. C. D.

a

1 > <■

intre 6-9 martie

Wilson va vizita 
R. F. Germană
LONDRA 15 (Agerpres). — 

La Londra s-a anunțat oficial 
luni că primul ministru brita
nic, Harold Wilson, va vizita 
Republica Federală Germană 
între 6 și 9 martie. El va avea 
întrevederi cu cancelarul Lud
wig Erhard. Premierul Wilson 
va fi însoțit de ministrul de 
externe, Michael Stewart.

După cum se știe, această 
vizită trebuia să aibă loc în 
cursul lunii ianuarie, dar ea a 
fost contramandată din cauza 
îmbolnăvirii lui Winston 
Churchill.

Această vizită este apreciată 
în cercurile politice ca prima 
dintr-o serie de vizite pe care 
primul ministru britanic inten
ționează să le întreprindă în 
diferite țări vest-europene 
pentru a sonda opinia unor a- 
liati din N.A.T.O. fată de 
F.N.A. Următoarea vizită a lui 
Wilson se așteaptă să aibă loc 
în Franța.

Problemele remanierii guvernului
Viitoare tratative intre partidele coaliției

ITALIA. Viscolul si zăpada care 
a căzut zilele trecute Ia Roma 
au creat greutăți în desfășura
rea normală a circulației. In 
fotografie: un aspect recent de 

pe una din străzile Romei

PARIS 15 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția U- 
nited Press International, luni 
a început la sediul Organiza
ției pentru colaborarea econo
mică și dezvoltare (O.E.C.D.) 
din Paris o întîlnire de patru 
zile a grupului celor 11 prin
cipale țări occidentale. Ele 
urmează să ia în discuție cri
za dolarului și lirei sterline 
ca urmare a recentei cereri a 
Franței de a se renunța la do
lar și liră sterlină ca monede 
internaționale de schimb și 
de a se reveni la vechiul sis
tem al etalonului aur. Cele 11 
țări sînt: Statele Unite, An
glia, Canada, Franța, Italia, 
R. F. Germană, Belgia, Olan
da, Suedia, Elveția și Japonia. 
Actuala întîlnire este prezida
tă de reprezentantul olandez

Emil^ van Lennep. Miercuri și 
joi urmează să aibă loc o 
întîlnire a Comitetului 
pentru elaborarea politicii 
economice a OE.CD., comi
tet în care sînt reprezentate 
toate cele 21 țări membre ale 
acestei organizații. Ultima șe
dință a acestui comitet a avut 
loc tot la Paris în noiembrie 
anul trecut, cînd ministrul de 
finanțe al Angliei a fost invi
tat să justifice măsurile adop
tate de guvernul laburist vi- 
zînd restabilirea lirei sterline.

Ambele întîlniri, precizează 
agenția citată, se desfășoară 
cu ușile închise. Oficialități 
ale O.E.C.D. au declarat însă 
că principalul scop al celor 
două întîlniri este de a dis
cuta situația balanțelor de 
plăți, în special ale Statelor 
Unite și Angliei.

Relațiile Pieței Comune cu Austria
guvernamentale

ROMA 15 — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite :

După ședințele Comitetelor 
Centrale ale Partidului socialist 
italian și Partidului social-demo
crat, săptămîna aceasta vor avea 
loc tratative între cele patru par
tide ale coaliției guvernamentale 
de centru-stînga în legătură cu 
problemele remanierii guvemuîui. 
Marți va avea loc prima întreve
dere din cadrul celor programa
te, între secretarul P.S.I., Fran
cesco de Martino, și președin
tele Consiliului de Miniștri, Aldo 
Moro. Aceasta reprezintă, după 
cum se afirmă în cercurii'e poli
tice italiene, un preludiu al unei 
„reuniuni între cei patru" (parti
dele coaliției guvernamentale). 
Totuși, observatorii politici își

manifestă incertitudinea în legă
tură cu un rezultat pozitiv al a- 
cestor tratative. Chiar dacă Co
mitetul Central al P.S.I. a hotă- 
rît să accepte remanierea guver
nului, așa cum a procedat de alt
fel și Comitetul Central al 
P.S.D.I., rămîne de văzut dacă 
celelalte partide ale coaliției, ți 
mai ales Partidul democrat-creș- 
tin, vor fi dispuse că accepte 
condițiile puse de socialiști pen
tru a rămîne în guvern. Ziarul 
„Avânți", organul P.S.I., amin
tește în legătură cu aceasta că în 
primul rind va trebui rezolvată 
contradicția dintre atitudinea 
democrat-creștinilor la ședința 
Consiliului național al partidului 
și „reafirmarea dorinței de a con
tinua politica de centru-stînga".

primite cu rezerve

Buenos Aires:

Decretarea „stării
de urgență economică"

înaintea vizitei lui Couve de Murville Un comentariu al agenției

Ia Washington Associated Press

® ■■ i
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Tineri muncitori vest-beriinezi demonstrînd împotriva prescrie
rii crimelor comise de naziști în timpul celui de al doilea război 

mondial

SaYanți din 38 de 
fotografiile luate

|ări vor cerceta 
cu nRaugers-î“

(Ager-WASHINGTON 15 (Ager
pres). — Administrația națională 
pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic — N.A.S.A. — a 
anunțat că a solicitat colaborarea 
oamenilor de știință din 38 de 
țări ale lumii la studierea foto
grafiilor Lunii luate la 31 iulie 
1964 de satelitul artificial „Ran- 
gers-7“. Este vorba de 4316 fo
tografii. care pînă în prezent nil 
au putut fi studiate decît parțial 
de savanții americani. Albume

conținînd cîte 199 de fotografii 
vor fi puse la dispoziția oameni
lor de știință din diferite țări 
printre care Argentina, Belgia, 
Elveția, Franța, Italia, Iugoslavia, 
Marea Britanie, Norvegia, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă,, Suedia, 
R. P. Ungară, U.R.S.S. N.A.S.A. 
a solicitat oamenilor de știință să 
trimită rezultatele cercetărilor lor 
pînă în iulie 1965, întrucât în a- 
cea perioadă în Statele Unite va 
fi întocmită o analiză generală a 
fotografiilor lunare,

MMM s 

iTmnTrn

ăptămîna aceasta 
unnează să plece la 
Washington mini
strul de externe 
francez, Couve de 
Murville, pentru a 
avea tratative cu

președintele Johnson „intr-o în
cercare de a soluționa divergen
țele politice dintre Washington 
și Paris" (ASSOCIATED PRESS). 
In legătură cu această vizită, a- 
genția ASSOCIATED PRESS 
transmite un amplu comentariu, 
în care subliniază că în momen
tul cînd încep discuțiile dintre 
cei doi oameni de stat punctele 
de vedere care separă cele două 
țări în diverse domenii politice 
sînt mai profunde ca orieînd. In 
multe probleme internaționale, 
„începînd cu îndepărtatul Viet
nam și terminînd la zidurile se
diului Națiunilor Unite din Man
hattan, scrie agenția, politica 
franceză și americană este plină 
de divergențe, în ciuda tradițio
nalei prietenii franco-americane

și a alianței strinse din perioada 
de după cel de-al doilea război”.

După ce subliniază că întreve
derile lui Couve de Murville cu 
președintele Johnson fac parte 
din seria discuțiilor începute în 
1963 de ministrul de externe fran
cez cu fostul președinte Kennedy, 
agenția trece în revistă punctele 
de vedere care separă guvernele 
francez și american într-o serie de 
probleme ale situației internațio
nale, alianței atlantice și unifică
rii politice a Europei occidentale. 
Astfel, pornind de la problemele 
legate de situația din Vietnam, 
agenția relevă că Franța se pro
nunță pentru neutralizarea ace
stei țări, în timp ce S.U.A. spri
jină un regim care nu este capa
bil să facă față forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud. „Din mo
mentul cind Franța și-a făcut cu
noscută poziția sa în ce privește 
Vietnamul, noi puncte de fricți
une au intervenit intre cele două 
guverne, față de politica pe care

Occidentul trebuie să o adopte in 
Asia. Astfel, de Gaulle a recuno
scut Republica Populară Chineză, 
propunind ulterior o întrunire a 
„celor cinci" mari puteri (S.UA., 
Franța, Anglia, U.R.S.S. ji R. P. 
Chineză) pentru a se discuta si
tuația O.N.U.". In problemele a- 
lianței atlantice, Franța a re
fuzat 
S.U.A.
sistem » __ ___
(forțele nucleare multilaterale), 
guvernul francez insistînd 
pentru construirea propriei sale 
forțe nucleare de șoc. In ce pri
vește unificarea politică a Euro
pei occidentale, S.U.A. preconi
zează o participare a Angliei, în 
timp ce de Gaulfe se pronunță 
pentru o Europă unită „europea
nă", alcătuită din „cei șase".

Toate aceste probleme urmează 
să fie discutate la întrevederea 
dintre cei doi, fără, însă, ca o so
luționare a lor să poată fi între
văzută.

alăturesă se
privind crearea 

de apărare

ideii 
unui 

integrat

Decretarea de către guvernul 
argentinian a „stării de urgență 
economică' în întreaga țară este 
interpretată de cercurile observa
torilor drept o confirmare a gra
velor dificultăți cu caracter eco
nomic și financiar cărora trebuie 
să le facă față Argentina în pre
zent. Prin această măsură guver
nul are împuternicirea să stabi
lească pe viitor un control riguros 
asupra producției, distribuției și 
comercializării tuturor bunurilor 
de uz general. Sîmbătă, cind a 
fost dat publicității decretul res
pectiv, guvernul a declarat că a- 
cesta are drept scop să combată 
creșterea prețurilor la articolele 
de primă necesitate.

Legea „stării de urgență econo
mică' reprezintă 
unei serii 
adoptate 
pentru a contrabalansa procesul 
vertiginos al înrăutățirii situației 
economice a Argentinei, care a 
început să se semnaleze de la 
sfârșitul anului 1963. în această 
perioadă peso-ul (moneda națio
nală) a continuat să coboare pe 
scara devalorizării, prețurile au 
crescut, deficitele au sporit O mi
siune a Băncii mondiale a proce
dat la studierea situației econo
mice în scopul de a da un diag
nostic definitiv, care ar permite 
acordarea unui credit de 100 mili
oane dolari. Opinia preliminară a 
Comisiei Băncii a fost : refinan- 
țarea urgentă a datoriei externe. 
Iiînarea inflației, atacarea defici
tului din sectorul feroviar, cauzat 
— după cum se afirmă — de re
centele greve. Studiile progresea
ză dar fără ca acest lucru să se 
răfrîngă asupra realităților con
crete. Intr-o scurtă perioadă de o- 
perații de schimb, Banca centrală 
a Argentinei a ajuns să piardă 11 
milioane dolari, încercînd zadar
nic să frineze căderea spectacu
loasă a peso-ului. Rezervele sint 
socotite ca fiind la un nivel deo
sebit de scăzut în comparație cu 
alte perioade.

VIENA 15 — Trimisul special 
Agerpres, C. Varvara, transmite i

După cum s-a afirmat, în ca
pitala Austriei, reprezentanții 
permanenți la Bruxelles ai celor 
șase state membre ale Pieței co
mune au examinat un proiect e- 
laborat de Comisia C.E.E. privi
tor la încheierea unei uniuni va
male cu Austria. Acest proiect ar 
urma, de asemenea, să garanteze 
Austriei posibilitatea de a-și pă
stra o politică comercială inde
pendentă în relațiile cu statele 
socialiste. Deși la Bruxelles s-a 
anunțat că reprezentanții perma
nenți ai Pieței comune au avut 
un schimb de vederi „construc
tiv și folositor", nu s-a ajuns la 
un punct de vedere comun. In 
afară de reprezentanții Germa-

niei occidentale și Franței, cei
lalți au manifestat rezerve. Re
prezentantul Oîandei și-a reafir
mat poziția, preconizînd încheie
rea unui aranjament comercial.

Proiectul prezentat de comisia 
C.E.E. a avut în vedere numai 
produsele industriale. Problemele 
agrare ale asocierii urmează să 
fie discutate săptămîna viitoare. 
Reprezentanții Olandei și Italiei 
sînt împotriva armonizării politi
cii agrare a Austriei cu cea a 
Pieței comune. La 2 martie Con
siliul ministerial al Pieței comu
ne va lua în discuție proiectul 
mandatului parțial de ducere a 
tratativelor cu Austria, iar la 9 
martie vor începe tratative în
tre reprezentanții Austriei și ai 
Pieței comune.

Malawi :
T

Dificultățile guvernului
.1 Hastings Banda

Recrudescența elementelor 
ostile guvernului din Malawi, 
condus de dr. Hastings Banda, 
creează în prezent multe difi
cultăți guvernului central din 
Blantyre. După cum s-a mai 
anunțat, acum două zile, peste 
200 de membri ai unei grupări 
antiguvernamentale au atacat 
fortul Johnston, distrugînd

ultimul act al 
de măsuri economice 

de puterea executivă

INDIA. Vedere exterioară a Centrului internațional indian din Delhi

postul de poliție și centrala 
telefonică. „Banda celor 200“ 
— după cum a fost numită de 
radio Malawi — a atacat prin 
surprindere fortul și a dispă
rut fără a lăsa nici o urmă, 
relata la 15 februarie agenția 
France Presse. în urma aces
tor incidente, autoritățile din 
Blantyre sînt puse în fața unei 
situații destul de dificile, de
oarece se știe că armata cen
trală, insuficientă ca număr, 
n-ar putea face față unui pe
ricol de invazie organizat de 
miniștrii 
poziției 
Hastings 
sprijinul 
semnată
din acest stat miniștrilor în
chiși sau fugiți din Malawi. 
Miniștrii care au fost înlătu
rați sistematic din posturile 
lor, aflați acum în străinătate, 
continuă să acuze pe primul 
ministru, Hastings Banda, de 
trădarea intereselor poporului, 
deoarece el împreună cu antu
rajul său politic mențin legă
turi economice cu Portugalia 
și Republica Sud-Africană, 
două țări cunoscute pentru 
politica lor de apartheid. Ob
servatorii politici recunosc că 
în momentul de față, dacă mi
niștrii rebeli reușesc să orga
nizeze un front puternic, ar 
putea înlătura de pe scena 
politică a acestui stat pe ac
tualul președinte și prim-mi- 
nistru Banda, împreună cu 
grupul său de sprijinitori.

rebeli. La slăbirea 
primului ministru, 
Banda, contribuie și 
pe care îl dă o în- 
parte a populației
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