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REALIZABILE
Utilaje

noi
O DEVA. — Laminoarele vechi 

ale Combinatului siderurgic Hune
doara au iost înzestrate cu o ma
șină modernă pentru cojirea și fi
nisarea laminatelor, operație care 
duce la Înlăturarea defectelor de 
suprafață de 1a oțelurile speciale. 
Prevăzută cu comenzi automate, 
noua instalație curăță barele ro
tunde de laminate din oțeluri înalt 
aliate îndeosebi cele destinate 
fabricării de rulmenți. Ea va avea 
o productivitate de patru ori mai 
mare decît mașinile cu care se 
făcea pînă acum cojirea lamina
telor.

• TIMIȘOARA. — O Instalație 
similară care va ajusta laminate 
platine a intrat în funcțiune și la 
Uzina „Oțelul Roșu'. Instalația 
funcționează după principii tehno
logice avansate. După trecerea 
prin ultima fază de laminare, pla
tinele sînt supuse Ia răcire cu aer 
pe niște paturl-transportoare, iar 
de aici intră în bazine de răcire 
cu apă. Acest procedeu permite 
eliminarea oxidului secundar ce se 
formează pe suprafața platinelor 
și păstrează forma acestora, du- 
cînd astfel fa îmbunătățirea sub
stanțială a calității platinelor la
minate.

(Ager preș)

în Editura politică

a apărut :

Gheorghe Apostol
Expunere asupra

proiectului de lege 
cu privire la

protecția muncii
Lucrarea a fost tipărită 
într-un tiraj de masă
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ÎN DEZBATERE 

CIFRELE
DE PLAN
PE ANUL

• Numeroase propuneri m sprijinul producției 9 Obiectiv permanent: dezvoltarea 
progresului tehnic continuu, rapid și multilateral • Ce-și propun organizațiile 
U. T. C pentru sporirea contribuției tinerilor la

La Uzinele

Constructorii de ma
șini de la Uzinele „23 
August" din Capitală 
analizînd sarcinile de 
plan pe 1966 au sub
liniat că succesele ob
ținute anul acesta con
stituie o bază sigură 
pentru îndeplinirea o- 
biectivelor primului an 
al cincinalului. S-au 
obținut realizări însem
nate în organizarea 
producției, îmbunătăți
rea proceselor tehnolo
gice și a calității pro
duselor, ceea ce permite 
uzinei să încheie anul 
cu un bilanț activ. Nu
mai în 11 luni s-a rea
lizat o producție glo
bală suplimentară în 
valoare de 20 000 000 
lei, productivitatea 
muncii a crescut cu 0,2 
la sută față de sarcina 
de plan. în timp ce la 
prețul de cost s-au ob
ținut economii supli
mentare de circa 7,2 
milioane lei.

Dezbaterile au arătat 
că în îndeplinirea o- 
biectivelor planului pe 
anul 1965 o contribu
ție însemnată au a- 
dus-o și cei peste 5 000 
de tineri care, alături 
de muncitorii mai vîrst- 
nici, antrenați de or
ganizațiile U.T.C., s-au 
străduit să-și însușeas
că tehnologia nouă, me
todele noi de lucru de 
mare productivitate.

Acțiunea de pregătire 
a producției pentru pri-

„23 August

a- 
a- 
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mul an al cincinalului a 
început încă din luna 
august. Măsurile teh- 
nico-organizatorice sta
bilite au ca scop în 
primul rînd înlăturarea 
deficiențelor semnalate 
anul acesta în organi
zarea producției.

Una din principalele 
probleme care trebuie 
soluționată urgent este 
îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan. In 
multe din lunile anului 
1965 s-a muncit în a- 
salt, în prima decadă 
s-a realizat doar 3-15 la 
sută din plan pentru 
ca în ultima decadă să 
se producă între 60—80 
la sută din producția 
planificată.

— Nerealizarea rit
mică a planului la toți 
indicatorii — spunea 
tovarășul Petre Turcu, 
director general al uzi
nei — este o consecință 
a lipsurilor care mai 
stăruie în organizarea

producției. De pildă, 
sarcinile lunare de plan 
ajung cu întîrziere la 
secții și de aci la ate
liere și muncitor. Exi
stă practica greșită ca 
la începutul lunii să fie 
înmînate șefilor de sec
ții foi volante care cu
prind doar niște numere 
de comenzi sau unele 
repere iar spre sfîrși- 
tul lunii foile să fie 
suplimentate cu alte 
numere de comenzi. Or, 
se știe că prima con
diție pentru realizarea 
planului este aceea de 
a fi din timp cunoscut 
pentru a. se putea lua 
măsuri de realizare a 
lui. Din această cauză 
în prima parte a lunii 
utilajele sînt mai puțin 
încărcate pentru ca in 
a doua parte să fie 
suprasolicitate. De a- 
ceea chiar indicele de 
utilizare a mașinilor nu 
este pe măsura posibi
lităților.

pe 1966
Pentru înlăturarea 

cestei deficiențe în 
dunăre s-a propus
sarcinile de plan să fie 
înaintate secțiilor cu 11 
zile mai devreme iar 
la ateliere și oameni cu 
5 zile înainte de înce
perea lunii

— Realizarea unei 
producții ritmice — a- 
rătat, în continuare Oc- 
tavian Tonta, inginer 
șef — presupune crea
rea unui decalaj între 
secții. Dacă pînă în 
prezent s-a realizat un 
decalaj de aproape 
două luni între secțiile 
calde și prelucrătoare 
(cu excepția secției for
jă la utilajele cheie) în 
schimb nici nu poate 
fi vorba de un decalaj 
între secțiile prelucră
toare și montaj. In ul
timul timp la sectorul 
cald s-a creat un de
calaj de cîteva zile în
tre prelucrare și mon
taj. Este necesar ca el 
să ajungă la cel puțin 
o lună de zile. Avem 
posibilități si-l uom 
realiza.

Discuțiile participan- 
ților, care prin propu
nerile făc-ute au dove
dit că sarcinile ce re
vin pentru 1966 au fost 
amplu studiate de co
lective largi de munci
tori și specialiști, au a- 
dus în permanență pe 
prim plan necesitatea 
ca din prima zi a anu
lui uzina să producă 
din plin. S-au făcut în 
acest sens numeroase 
propuneri

V. BARAC

ta Fabrica
de antibiotice - lași
în urmă cu cîteva zile, fa

brica de antibiotice și-a săr
bătorit un deceniu de activi
tate. In acest interval de 

' timp, marca fabricii și-a 
cîștigat un bun renume pe 
plan intern, iar produsele 
sale sînt tot mai mult
solicitate în cîteva zeci de 
țări din Europa, Asia, Africa, 
în acest an — se arăta în da
rea de seamă prezentată eu 
ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1966 — planul anual 
de producție a fost realizat la 
toți indicatorii cu 22 de zile 
mai devreme. Se apreciază că 
la sfîrșitul anului producția 
globală a fabricii va fi cu 
16,84 la sută mai mare decît

în 1964 producția marfă 
34,15 la sută, iar productivita
tea muncii 
Un factor 
contribuit 
tor succese 
celor 105 
ganizatorice, 
îmbunătățirea procesului teh
nologic și reducerea prețului 
de cost, la creșterea calității 
produselor, ridicarea califică
rii profesionale a întregului 
colectiv, introducerea unor 
noi metode de lucru.

In 1966 fabrica 
să realizeze o 1 
13,22 la sută mai 
în 1965. Vorbitorii au arătat 
că pentru îndeplinirea acestor 
safeini va trebui acordată o 
mai mare atenție gospodăririi 
și folosirii cu grijă a materii
lor și materialelor, utilizării

cu 10,20 la sută, 
important care a 
la obținerea aces- 

a fost aplicarea 
măsuri tehnico-or- 

care au dus la I
I

sii I Nava „Galați“ după a treia cursă
I
I

Așa va arăta noul complex comercial din cartierul „Steagul 
Roșu“ Brașov, spune proectanta Ecateiina Firța, în discuția cu 
un grup de colegi de la D.S.A.P.C. Brașov, in fața macheteide colegi de la D.S.A.P.C. Brașov, în fața machetei 

noului complex
Foto S. VIOREL

Galați 
seara :

l a 
zilei 

nava 
în

de a

(Continuare 
in pag. a III-a)

Corecturi rentabile
Ia capriciile naturii

* MII DE
m poposit zilele trecute in 
cîteva cooperative agricole 
de producție din lunca Ol
tului. Aici ne-a atras aten
ția un fapt demn de reți
nut. Nici un hectar din cele 
4485 cuprinse în sistemul 
de irigații Stoienești-Vișina, 
ori din alte 1 300 de hec

tare din jur, nu a dat o pro
ducție mai mică decît cea planifi
cată. Altfel s-au petrecut însă lucrurile 
acolo unde terenul nu a avut umiditate 
suficientă. Seceta a dijmuit recoltele.

La Gostăvățu, porumbul irigat a pro
dus la hectar aproape 4 000 de kg boabe, 
in comparație cu cel neirigat care nu a 
dat decit 2 600 de kg. Persistența sece
tei i-a determinat pe țăranii coopera
tori de aici să deschidă rapid drumul 
apelor pe întreaga suprafață ocupată 
cu sfeclă de zahăr. Competiția pentru 
obținerea unei producții mari la aceas
tă cultură, desfășurată între ei și cei 
din Stoienești, le-a adus o victorie bine 
meritată. Pe vecini i-au întrecut cu 
mai mult de 18 000 de kg la hectar. De 
altfel, cei din Stoienești au pierdut în
trecerea și la cultura porumbului. Suc
cesele vecinilor, obținute în urma iri-

TINERI DIN RAIONUL CARACAL

LUCRĂRILOR DE IRIGAȚII

C. SLAVIC I

Iîn portul 
acostat în 
de 23 decembrie

I trauler „Galați“ 
toarsă din cea

' treia cursă de pescuit 
| oceanic. Ea a navigat 

pe un itinerar aproape 
|. cunoscut (în . prima

cursă de producție, e- 
chipajul a întreprins 
și o serie de cercetări 
de reperare a unor 
zone bogate în pește) 
în Nordul Atlanticului 
și pe coasta de vest a 
Africii. In această 
cursă a fost realizată

o producție de 1 000 
tone pește congelat, 
220 tone făină de pește 
și 10 tone ulei de 
pește. Nava va porni 
în următoarea cursă 
în primele zile ale 
noului an.

(Agerpres)

(Continuare în pag, a lll-a)

Joi a avut loc, la sala Teatrului 
C.C.S. din Capitală festivitatea de pre
miere a formațiilor artistice de ama
tori, participante la cel de-al IV-lea 
festival bienal de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale“.

tn urma propunerilor făcute de fa- 
riu, alcătuit din reprezentanți de 
frunte ai artei românești, Consiliul 
Central al Sindicatelor și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă au acordat 
următoarele premii și distincții :

Pentru echipele de teatru 
ale sindicatelor :

PE ȘANTIERELE

gării unei mari suprafețe de teren, sînt 
argumente cărora țăranii cooperatori 
din Stoienești le acordă acum toată a- 
tenția. Dar și cei din Scărișoara, Făr- 
cașele, Băbiciu, Slăveni și din alte părți 
și-au făcut calcule cu privire la sporul 
de recoltă pe care îl pot obține prin 
extinderea suprafețelor irigate.

„Avem în față un plan vast și mobi
lizator, care ne-a fost clar precizat în 
documentele Congresului partidului și 
ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 11—12 
noiembrie 1965, pe care și noi țăranii 
cooperatori le-am studiat cu viu interes 
— ne-a relatat tovarășul NICOLAE 
IACOB președintele cooperativei agri
cole Ghizdăvești. Sarcinile noastre în 
această privință sînt reflectate limpede 
și în proiectul Statutului cooperativei 
agricole de producție. Am și trecut la 
înfăptuirea lor. în cadrul unității avem 
o suprafață de peste 250 de hectare 
situată aproape de nivelul apei din pîn
za freatică. Viiturile cauzate de ză
pezi și ploi ne inundau culturile, ori ne

împiedicau să efectuăm 
timp. Aproape an de an 
de vagoane de cereale, 
moderat în ploi, ne-a ajutat să obținem 
producții bune; în medie la hectar cîțe 
4 C00 kg de porumb-boabe, 2 300 kg 
de grîu, 33 000 kg de sfeclă de zahăr. 
Cu toate canalele de scurgere făcute, 

acest an însă apa a băltit mult timp 
ogor și semănături. Producția, pe 
o parte a fost diminuată de secetă, 
de altă parte de băltirea apelor. A-

lucrările la 
pierdeam zeci 
Anul trecut,

în 
pe 
de 
pe 
vem însă posibilitatea să punem stavi
lă acestor factori naturali sau, mai bine 
zis, să-i facem să acționeze în favoa
rea noastră. Ne-am gîndit astfel să să
păm niște șanțuri adinei și un bazin co
lector în care să se aeulumeze apa pro
venită din pînza freatică și din precipi
tații. Scoasă apoi de aici cu motopom- 
pele și dirijată pe canale, această apă 
poate fi folosită permanent la irigarea 
unei suprafețe de 100—150 de hectare. 
Am primit sprijinul comitetului raional

de partid Caracal și consiliului agricol 
raional și imediat au sosit specialiști la 
fața locului. Odată intrați în posesia 
documentării și a proiectului bazinului, 
am început munca. Lucrările le efec
tuăm în bună parte prin muncă patrio
tică, cu investiții mici“.

Calculele comparative, experiența 
proprie ori a vecinilor, identificarea u- 
nor surse de apă, sînt numai 
cîteva din argumentele pe baza cărora 
multe cooperative au hotărît să irige, 
ori să extindă suprafețele de teren iri
gat în lunca Oltului. Țăranii coopera
tori din Scărișoara, în anul viitor vor 
extinde Suprafața irigată cu încă 686 
hectare. Cei din Fărcașele cu 160, Gos- 
tăvățu cu încă 146, Băbiciu cu 120 etc.

Pînă în anul 1970 suprafața irigată 
în raionul Caracal va depăși 11000 de 
hectare din care 2 200 se vor adăuga 
încă din anul viitor 
tente. Cooperativele 
puteau beneficia de 
la distanțe mari, au identificat alte re
surse naturale ca : izvoare, pîraie, bălți,

Echipa de teatru a Casei de cultură 
a talonului Grlvița Roșie din Capi
tală care a obținut premiul 1 la finala 

bienalei de teatru „I. B. Caragiale“

Foto : TRIFU DUMITRESCU

„FACTIS BRUN“

amenajărilor exiș- 
agricole care nu 
apa Oltului, fiind

I. TEOHARIDE

(Continuare tn pag. a IlI-a)

„Factis Brun“ 
este un nou pro
dus utilizat ca li
ant în industria 
cauciucului, 
cialiștii Uzinei 
mice Găești 
realizat acest 
dus prin 
sulfului cu ulei de 
rapiță la tempera
turi de 170 grade 
Celsius. Obținut. în 
instalațiile existen
te, cărora li s-au 
adus unele modifi-

Spe- 
chi- 

au 
pro- 

reacția

cări, noul produs 
are o bună elastici
tate și 
picios.
lui au 
cate la 
cauciuc 
unde a dat rezul
tate bune. Pînă a- 
cum au fost reali
zate primele tone 
din noul liant, ur- 
mînd ca anul vii
tor producția lui să 
se extindă.

nu este li- 
însușirile 

fost verifi- 
Fabrica de 
din Titu,

Premiul I și titlul de laureat al Festivalului : Sin
dicatul Uzinelor „Steagul Roșu“ din Brașov pentru 
spectacolul cu piesa „Ștafeta nevăzută" de Paul 
Everac i Sindicatul Invățămîntului din Alexandria 
pentru spectacolul cu piesa „Ecaterina Teodoroiu" 
de Nicolae Tăutu i Sindicatul Uzinelor „Semănătoa
rea" din București pentru spectacolul cu piesa „Co
legii’ de Axionov. Acest colectiv a fost distins și 
cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.C.

Teatre populare de amatori: Premiul I nu s-a 
acordat.

Premiul II : Sindicatul Uzinei metalurgice Plopeni 
pentru spectacolul cu piesa „Bătrînui" de Maxim 
Gorki.

Teatre de păpuși: Premiul I și titlul de laureat al 
Festivalului : Formația Sindicatului Uzinelor „1 Mai“ 
Ploiești pentru spectacolul „Micii mușchetari“.

Montaje literar-muzicale : Premiul I și titlul de 
laureat al Festivalului : Formația sindicatului de la 
Schela Moreni pentru montajul „Preludiul cosmic" i 
Formația Sindicatului de la S.M.T. Brînceni, regiu
nea București pentru montajul „Meșterii pămîntului“. 
Acest colectiv a primit totodată și Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C.

Recitatori și cititori artistici : Premiul I și titlul 
de laureat al Festivalului „I. L. Caragiale“ : Radu 
Dorel de la Sfatul popular al orașului Brașov pen
tru fragment din poemul „Bălcescu" de Eugen Jebe- 
leanu ș Ion Vasilescu de la U.M.M. Cîmpulung 
Muscel pentru schița „Cele trei elemente“ de Bră- 
escu î Zoter Cornel de la Uzinele „Electronica“ 
din București pentru „Istorioară inedită“ de Mihail 
Sadoveanu.

Pentru formațiile așezămintelor 
culturale :

Formații de teatru ale căminelor culturale : Pre' 
miul I, și titlul de laureat al Festivalului și Diploma

(Continuare în pag. a lll-a)



Soare j
tinăr I
de Veronica 
Porumbacu

E totuși ciudat, de necrezut a- | 
proape, să intri intr-o sală în 
care toți să aibă mai puțin de I 
jumătatea vîrstei tale, absolut | 
toți. Iți treci mina prin păr.
Ii drept, e vag cărunt, și I 
totuși ești tinăr, între acești hă-1 
iețandri și fetișcane abia ieșite 
din adolescență, care sînt astăzi I 
sărbătoriți publio pentru împli-1 
nirea celor 18 ani, la trecerea ■ 
unui prag care se cheamă so-1 
lemn și cald t majoratul.

Desigur, pe nici unul nu va I 
trebui să-l întreb de vîrstă. E de • 
la sine înțeles răspunsul. De | 
cine să mă apropii, însă, mai I 
întîi, aruncînd o punte peste 
anii care ne despart ? De tînă-1

&& SS IA
UN VIRAJ BUN

URARE
VIR S TE I

Trei tineri: Elena Beu —- laborantă la întreprinderea „Suveica", Mihai Cilinger — lăcătuș la
I.T.B. șl Florian Lupu — electrician Ia „Electronica" trec cu succes pragul celor optsprezece 

ani, înscriind importante succese in cartea de onoare a muncii

Foto : ION GUCU

DE AUR
I
I
I

rul cu pulovăr peste cămașa I 
albă și cravata înnodată puțin | 
stingaci la gît ? De. Anghel Ba
dea, rectificatorul de scule de la I 
fabrica „Electronica", cel cu un | 
vîrtej de păr în vîrful capului, 
nedomolit de nici o perie din I 
lume ? (Poate unde s-a născut | 
în satul Vîrteju). Ori de Ion Mi- 
hăiță, venit în Capitală din Ră-1 
suceai, risipiți în cîmpia Dună- I 
rit, care e încă elev la școala' 
profesională a Ministerului In-1 
vățămîntului, denumită curent j 
„Calvan-Tei“ ?

Dar fetele ? De unde veniți ? I 
De la școală ?

— Da și nu. Ziua montez 
geamurile și măștile cinescopu-I 
lui la televizoare și seara îmi iau | 
servieta să audiez cursurile cla
sei a IX-a. Desigur, Viorica | 
Bălan, de aici înainte îți voi I 
simți dincolo de micul ecran 
prezența ta caldă, prietenă...

— Eu sînt în aceeași clasă. | 
Dar meseria mea e alta. Sînt bo
binatoare la Atelierele Cen-1 
trale I.T.B.

Mă uit la mâinile Măriei Du-* 
mitru și mi le închipui agile și j 
sigure ca și ale maică-si, care a I 
brodat cu amici colorat atîtea1 
cămăși din satul Drăgănești de I 
pe Argeș, unde a adus-o pe Ma-1 
ria pe lume, și-a legănat-o, fără1 
să știe că. ursitoarele istoriei li I 
hărăzeau fetei un alt lucru de I 
mină.

...Tineri, tineri în jur, cu hu-1 
chete de flori și felicitări tipărite, J 
înmânate în incinta Casei raio
nale de cultură, de președintele I 
Sfatului, de primul secretar al l 
Comitetului raional U.T.C. 1 Mai. 
pe treapta solemnă a acestui prag | 
de vîrstă.

O felicitare la 18 ani... ■
18 ani — de ce răstorni fără j 

voie binoclul și te vezi din nou I 
la agapa de fine de an, la un, 
pas de clipa în care aveați cu I 
toții să fiți aruncați de-a dreptul I 
din băncile școlii în tranșee ori * 
în subterane ? Pe cîți nu i-ați I 
pierdut, împuțeați, chinuiți, eroi l 
uteciști care niciodată nu vor im- ■ 
bătrîni, fiindcă au murit tineri ? | 

Aceeași vîrstă tînără. Doar că ’ 
azi, în anii liberi ai țării, perspec-1 
tivele împlinirii ei sînt altele, I 
generate de anii construcției a-• 
vîntate! Azi luminosul, te întîm-1 
pină tineri cu figura vioaie, I 
chiar exuberantă, discretă și com- • 
plexă, care pot face față și mun-| 
oii și cursurilor liceale și care la I 
locurile lor de muncă sînt oa- ’ 
meni de nădejde. i

Ii feliciți și d-ta, bătrîne lăcă-1 
tuș Cazacu, îi feliciți ca părinte' 
care ai cunoscut în propria ii- ■ 
nerețe o altă ucenicie a vieții, I 
alt drum, barat de-o sută de 
opreliști la fiecare pas. Și asculți! 
lingă ei artiștii amatori veniți • 
să-i salute, și te bucuri cu ei, I 
de această zi solemnă în viața I 
acestor tineri.

Prof. univ.

MILTIADE GH. FILIPESCU
decanul Facultății de geologie 

și geografie
— Universitatea București

Cu ocazia împlinirii frumoasei vîrste de ÎS ani și pășirii pe 
luminosul drum al înțelepciunii majoratului, urez tinerilor 
din țara noastră să fie la înălțimea epocii în care știința, 
filozofia, literele și artele, cultura în general, au atins culmi 
nebănuite.

Urez acestor tineri ca spiritul lor să fie dominat de do
rința vie de a cunoaște și de a se instrui, ca prin inimile lor 
să pulseze cu putere dragostea pentru frumos, adevăr și 
dreptate, și ca întreaga lor ființă să fie însuflețită de idea
lul înalt de a ajunge fii vrednici ai patriei noastre socia
liste, de a munci cu dîrzenie creatoare pentru propășirea ei 
și pentru triumful păcii și civilizației în lumea întreagă.

Academician
EM. CONDURACHI

La vîrsta cînd tinerețea îmbină energia cu simțul răs
punderii unei generații crescută in plină desfășurare a lu
mii noi, urez tuturor celor care, începînd din anul acesta, 
vor participa la bucuriile și eforturile tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră socialistă, același entuziasm tineresc, 
același devotament și aceeași încredere de care a dat do
vadă generația care i-a precedat.

MARIA B1LIȘ

ORIZONTUL MAJOR

însemnări 

de la școlile 

de șoferi

de Adrian Păunescu

Ne atlăm în sala de festivi
tăți a Grupului școlar petrol- 
chimie din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Aici și-au dat 
întîlnire peste 300 de tineri (vă 
prezentăm în lotograiiile de 
mai sus pe doi dintre ei) din 
oiaș care pășesc pragul majo
ratului. Sînt prezenti în sală 
băieți și iele — colegi de 
muncă — părinți, irali, profe
sori, diriginți, maiștri și pio
nieri care au venit să-i ielicite 
pe tinerii sărbătoriți și să ic 
ureze succes în îndeplinirea 
idealurilor îndrăznețe. Printre 
cei de-o vîrstă cu Republica se 
allă și laborantele Elena Lucas, 
Maricica Ursache, operatoarea 
chimistă Elena Mihalache — 
proaspeți absolvenți ai școlilor 
protesionale care se străduiesc

DIONISIB BALASZ

să pătrundă ctt mal mult în 
tainele chimiei. Cu mult inte
res tinerii din sală au urmărit 
expunerea tovarășului Grigore 
Truceanu — jurist — despre 
drepturile și îndatoririle cetățe
nilor din patria noastră. Tova
rășul Năstase Ion, prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc 
U.T.C., a lelicitat călduros în 
numele organizațiilor din oraș 
pe tinerii sărbătoriți. Grupuri 
de pionieri au înmînat apoi 
tlori fiecărui sărbătorit. Pentru 
tinerii sărbătoriți s-a prezentat 
apoi un spectacol, în care 
„Suita de dansuri locale", reci
tările „Inscripție pe vîrstă", 
„Secretul tinereții", „Viitorul", 
muzica ușoară și populară au 
lost Îndelung aplaudate.

M. CRISTEA

Optsprezece
Cînd un an nou încheagă zăpezi în calendare 
Și gustul mărului e gust de niîine și de viitor 
O nouă serie umană matur și viu răsare
La țărmul orizontului major.

Răsar acum bărbații cei mai tineri
Ai patriei, și sînt contemporani 
Cu țara, și la fel ca țara nouă 
în vîrstă sînt de optsprezece ani.

Veniți!
Veniți ! E orizontul lumii atît de larg
Și-atît de largă
E dezvelirea lui sub ochii
Contemporanilor bărbați,
Incit voi înșivă nu sînteți
Decît un gest al lui, cînd calcă
Pe cer neliniștitul soare
Și se hurducă pe Carpați.

Veniți, precum striga poetul,
Chemîndu-vă de la distanță, 
împotriviți-vă oricărui 
Inert și trîndav orizont.
Căci între voi
Pămînt și stele
E o deplină alianță —
Un univers profund, puternic,
Unind același, singur, front.

înfiorați de nor și iarbă,
De rîuri, pietre, mușchi și stele,
Mitraliați rutina, falsul, —'
Suficiența în a ști,
Veniți, voi, cel mai fraged aer
Al cosmosului lumii mele,
Voi, fragedă maturitate,
Fragedă naștere de zi!

Cea mai frumoasa

ninsoare
Niciodată norii n-au desfășurat
Pe lume zăpezi atît de curat,
Nici n-au strălucit, nici n-au luminat
Pe lume zăpezi atît de curat
Atîta de intim precum ne străbat 
Ninsori din oceanul de aer, curbat,
Unde pentru voi sori mari au intrat 
Și-acuma ne umplu de-un cosmos mirat

Pe cînd într-o vrajă ne poartă, ne ard, 
Șî-n oameni și albe statui ne împart, 
Niciodată norii n-au desfășurat 
Pe lume zăpezi atît de curat.

Se-mplinește cercul pămîntului deci 
Soarele văzut intră-n zone reci 
Ninge prevestind orbita ce-ncepe 
Cu anul ce vine, precum îl coneepe 
Ochiul deschis și nins în vedere 
Acum ca nicicînd cu-o dulce durere, 
Cu-n veșnic surîs de ninsori surprins. 
Nicicînd mai frumos ca acum n-a nins.

Neînclinata

statură
Voi, nou veniți căleați ușor, 
Căleați ca fulgii cînd va privește 
Cu bărbăție și omenește
Din nori norind orizontul major
Din nori norind,
Din fulgi fulguind, 
Orizontul major.
Voi nou veniții căleați ușor!

Dreaptă statura vă e sub stele 
Ca și statura patriei mele.

Clară-i venirea voastră în lume. 
Prima impresie și primul nume.

Voi, suflu tînăr, timp viitor, 
Voi, nou veniții sînteți temei 
Pentru mișcările-n trup de idei, 
Unde vedea-veți, continua-veți 
în trup și-n gînd orizontul major.

Voi sintefi fiii
Voi sînteți fiii unui orizont major 
Respiră pur prin voi calma lumină 
Din care v-ați născut și v-a hrănii 
Puterea ei de veche rădăcină.

Voi sînteți fiii unui orizont major 
Rod nesfîrșit, al luptei și-al visării, 
Răspundeți-i luminii cu lumină 
Azi cînd intrați în frontul viu al țării.

Voi sînteți fiii unui orizont major 
Deschideți deci aripile încoace 
Și umpleți-i cu prospețimea voastră 
Unghiul matur de muncă și de pace.

In luna august, la școala de 
șoferi din Arad a intrat în 
examen cea de-a Vl-a serie 
de elevi. Examen la care co
misia, exigentă și obiectivă în 
același timp, s-a declarat ne
mulțumită de nivelul de pre
gătire al multor elevi; aceștia 
n-au luat examenul. (Din 
douăzeci de elevi ai unui sin
gur instructor 17 au fost amî- 
nați I)

Recent, aceeași școală de 
șoferi a prezentat la examen 
și cea de-a Vil-a serie. Cu- 
noscînd „antecedentele", de 
loc lăudabile ale școlii, comi
sia s-a deplasat sceptică la 
Arad. Cu atît mai mare a fost 
revelația ei constatînd că, atît 
la conducere, la reguli de cir
culație, cit și la cunoașterea 
auto, elevii se prezintă bine 
pregătiți. Neuitînd de exigen
ță, comisia a acordat carnete 
de ajutori de șoferi la 311 
elevi din cei 321 prezenți. A- 
dică 97 de elevi dintr-o sută 
au luat cu succes examenul.

Niciodată de la existența ei 
și pînă azi, școala de șoferi 
din Arad n-a 
atins un rezul
tat atît de bun. 
Este evident 
că aici s-a 
produs o 
schimbare, o 
întoarcere de 
90 de grade. 
Desigur că a- 
ceastă meta
morfoză se da,- 
torește unor 
măsuri hotărî-
te și eficace luate de condu
cerea școlii pentru îmbunătă
țirea procesului de învăță- 
mînt. Credem că aceste mă
suri ar fi utile și pentru alte 
școli din țară care pregătesc 
tineri pentru meseria vola
nului.

A
Ziarul nostru a publicat re

cent un interviu luat repre
zentanților Direcției generale 
a miliției, în care interlocuto
rii noștri criticau folosirea 
încă în unele școli a unor in
structori și profesori nepre
gătiți, incompetenți sau inco- 
recți.

Tocmai la acest capitol era 
deficitară școala de șoferi din 
Arad. Toți cei necorespunză
tori au fost înlocuiți.

S-au luat apoi o seamă de 
măsuri privind pregătirea ca
drelor și ridicarea nivelului 
lor pedagogic. A fost predat 
un ciclu de lecții model, s-a 
întocmit un complex de meto
de pentru fiecare materie în 
parte. S-a organizat o sală de
numită „Sala metodică de pre
gătire a cadrelor didactice“.

Efectele îndepărtării ele
mentelor necorespunzătoare, 
ale preocupării pentru ridica
rea nivelului pregătirii peda
gogice a cadrelor didactice 
s-au reflectat evident la exa
menul ultimei serii.

★
Desigur, ca la orice școală 

și la o școală de șoferi vin 
elevi mai bine sau mai slab 
pregătiți.

De elevi slabi n-a fost feri
tă nici școala de șoferi din 
Arad. Tocmai acești elevi for
mau după terminarea școlari
zării numărul mare de res
pinși la examene. Firește că 
exista totdeauna o preocupa
re pentru ridicarea lor la ni

velul celor mai bine pregătiți. 
Dar cum se proceda '! La Arad 
se folosea metoda de a-i înca
dra pe elevii slabi într-o gru
pă. Această grupă era îndru
mată de unul din cei mai 
buni profesori.

Metoda nu și-a dovedit efi
ciența. Atunci situația a fost 
răsturnată: de un singur elev 
slab se ocupă un colectiv 
de profesori. Elevul care ră- 
mîne în urma celorlalți est« 
ajutat în mod special de in
structorul de volan, profesorul 
de cunoaștere auto, profesorul 
de pene și remedieri, profeso
rul de practica de atelier etc. 
care-i predau, îl examinează și 
analizează nivelul pregătirii 
sale.

Această metodă a dat rezul
tate bune. Elevii care pînă la 
mijlocul perioadei de școlari
zare s-au prezentat slab, ca 
Ioan Tite, Vasile Meszăroș, 
Teodor Tiron, Ioan Rusu, Si- 
rnion Szigeti, și au primit 
ajutorul amintit, au dat exa
menul cu succes.

★
Pînă de curînd la școala 

din Arad „re
pararea" pene
lor mecanice 
și electrice se 
învăța pe mo
toare secțio
nate și pe alte 
materiale di
dactice exis
tente în săli. 
Profesorul de 
pene și reme
dieri provoca 
o pană la mo

torul secționat, iar elevul era 
pus să vină de hac „strică
ciunii“.

Acest mod de a preda 
cursul de pene și remedieri 
are destule neajunsuri. In 
primul rînd elevii asistă la 
provocarea penei și „repara
ția" devine o simplă forma
litate. Apoi, instructorul de 
pene și remedieri, ori cită fan
tezie ar avea nu reușește să 
„inventeze" decît un anumit 
număr de pene.

Desigur, neprevăzutul nu 
se poate prevedea. Cine știe 
în fața cărei pene va sta vii
torul șofer cu mașina pe șo
sea ?

Deci, pentru predarea cu 
eficiență a cursului de pene 
și remedieri trebuia creat 
neprevăzutul. Școala din Arad 
a reușit să creeze acest ne
prevăzut și încă foarte simplu. 
Au fost contractate cu diferite 
autobaze reparații generale de 
autocamioane. Sălile de pene 
și remedieri au fost utilate în 
scopul efectuării unor repa
rații mari și serioase. In con
secință. penele și remedierile 
nu se mai creează în mod arti
ficial, ci ele se fac pe viu.

★

La școala de șoferi profe
sioniști din Arad învață in 
prezent 816 elevi. Recenta se
rie, a Vil-a. a însemnat în 
viața școlii o cotitură: s-a 
luat, după cum spun șoferii, 
un viraj bun. Dacă se va 
merge și mai departe pe a- 
ceastă „direcție" există garan
ția că alte cîteva sute de tineri 
bine pregătiți vor urca în lu
nile care urmează, la volan.

ȘTEFAN HARALAMB

Cinematografe
OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la cinematograful 
Patria orele 9| 11,30) 14,
16,30) 19> 21,30.
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DIN LEGENDELE SI TRADIȚIILE
} J>

POPORULUI NOSTRU
de Alexandru Mitru

Oriunde ai călători prin 
Transilvania — această „țară 
mindră și binecuvântată", cum 
o numea Nicolae Bălcescu — 
vezi pretutindeni, ca și in toa
te celelalte părți ale patriei, 
nenumărate mărturii asupra fe
lului cum s-a Închegat poporul 
nostru, prin contopirea dacilor 
cu romanii, și cum s-a menți
nut apoi neclintit, luptlnd să-și 
apere glia.

Naratorul abia rezistă ispitei 
de a povesti despre cetatea 
„fermecată" de lingă Turda, 
despre soția de cneaz de la 
Brețcu, apărătoarea pasului Oi- 
tuiului împotriva cumanilor, 
sau despre voievodul român 
de legendă, din Munții Apuseni, 
care a preferat să se schimbe 
într-o stand de piatră decit să 
plătească bir asupritorilor.

Dintre acestea toate și alte 
multele, un loc mai deosebit 
se pare Că îl ocupă povestea 
voinicului Gelu.

Cunoaștem primele formați
uni politice cu caracter feudal 
din țara noastră, menționate 
de istorie. Este vorba de 
voievodatul lui Menumorut 
din Crișana. al lui Glad din 
Banat și al lui Gelu din 
Transilvania, Stăpînirea celui

din urmă se întindea de la 
poarta Meseșului ptnă la iz
voarele Someșurilor, avînd 
drept centru fortificat Gilăul, 
in apropierea Clujului de as
tăzi.

Ca și în cazul altor legende

mai grabnic Înaintea lut, ca 
să-l oprească ...Și... a fost intre 
ei o luptă înverșunată, dar 
ostașii lui Gelu fură învinși și 
mulți dintre ei omorîți, iar 
mulți luați In prinsoare. Cind a 
văzut aceasta voievodul lor 
Gelu, atunci pentru a-și apăra 
viața sa, a luat-o la fugă cu 
puțini ai săi. Apropiindu-se in 
fugă de cetatea sa așezată 
lingă Someș, ostașii lui Tuhu
tum urmărindu-i printr-o aler
gare îndrăzneață, au omorît r>e 
voievodul Gelu, lingă rîul 
Căpuș."

lndcă slnt bllnzl, viteji și ar 
dori să aibă cu ei prieteșug 
„Să se bată Tuhutum singur cu 
Gelu, dacă are poftă /" se zice 
că ar fi strigat unii dintre oș
teni.

însă Tuhutum n-a ținut sea
mă de cuvintele lor. Lupta a 
avut loc. Gelu a fost rănit de 
moarte.

Coșbuc, preluînd, de bună 
seamă, anumite narațiuni popu
lare cunoscute de el, cîntă e- 
moționant, In versuri, eroicul 
sfîrșit al voievodului, care, 
Înainte de a închide ochii, i se 
adresează calului :

POVESTEA
asemănătoare, faptele stnt rela
tate sobru în istorie. Anony
mus, notarul regelui Bela al 
Ill-lea, arată în „Gesta Hunga- 
rorum", cum, în secolul al X- 
lea, faimosul Tuhutum, „după 
ce a prins să afle de la lo
cuitori despre bunătatea țării 
Transilvaniei, unde avea stăpî- 
nire un oarecare român Gelu“ 
a pus de gînd s-o cucerească. 
„Iar Gelu, voievodul Transil
vaniei, scrie mai departe Ano
nymus, auzind de venirea a- 
celuia și-a adunat oastea și a 
Început a călări cu mersul cel

Faptele acestea puține și prin 
nimic neobișnuite, intr-o epo
că în care atîția conducători 
de oști își căutau noi așezări 
și teritorii, au început însă, cu 
vremea, să fie Învăluite în a- 
burul legendei.

Se povestește astfel, în une
le variante, că atacul a fost 
inceput într-o vreme cînd voie
vodul român îșl pregătea nun
ta cu o preafrumoasă fată sau 
că înșiși oștenii Iui Tuhutum 
l-ar fi rugat pe acesta să nu 
pornească împotriva „blahilor", 
a valahilor — românilor, fi-

„Vai, murgule, jalea mă curmă, 
Mă lupt cu durerea din urmă, 
Căci ranele-mi sapă mormtntul

De-acum tu... cit va cuprinde 
Mantaua, deasupră-mi o întinde 
Și-apoi cu picioarele-mi sapă 
Mormîntul pe margini de apă, 
Și-n urmă cu dinții mă prinde 

Și-aruncă-mă-n groapă.
Jelească-mă apele Cernii I 
Să-mi bubuie crivățul iernii, 
Ca-n taberi al cailor tropot. 
Iar veșnicul apelor șopot
Să-mi pară ca-n ceasul vecernii 

O rugă de clopot".

Șl totuși eroul, potrivit spi
ritului popular, chiar în ulti
mele sale clipe rùmine opti
mist :

„Iar tu de-i trăi, frățioare, 
Să-mi vezi luptătorii-n picioare, 
Atunci cind sosit va fi ceasul, 
Abate-ți pe-aicea tu pasul, 
Nechează-mi, și-atunci eu din 

groapă
Cunoaște-ți-voi glasul.

Și-armat voi ieși eu afară, 
Și veseli vom trece noi iară, 
Prin suliți și ioc înainte, 
Sd ție potrivnicii minte
Cd-s vii cînd e vorba de țară 

Și mor[ii-n morminte I"

Cronica lut Anonymus mai 
arată că, după terminarea bă
tăliei, învinșii și învingătorii 
și-au întins mitnile, în semn de 
încetarea vrajbei.

Tuhutum însuși, uimit de vi
tejia ostașilor valahi, pare că 
a făgăduit să se poarte cu 
dreptate șt milă față de noii 
săi supuși.

Nobilii, ieudalii, nu și-au 
păstrat de cele mal multe ori 
făgăduiala. Poporul însă, ur
mașii oștenilor lui Tuhutum și 
ai Iui Gelu, au viețuit de-atunci 
in bună înțelegere, s-au înfră
țit și adeseori au luptat îm
preună împotriva stăpînilor ne
drepți. Iar astăzi, intr-o tară 
liberă, lipsită de împilări, legali 
printr-o adîncă prietenie își fău
resc o viață nouă, pășind lao
laltă, plini de incredere, către 
același țel.

Rectificatorul Alexandru Po
pescu de ta Uzinele „Steagul 
Roșu" — Brașov este unul din 
numeroșii tineri evidentiati tn 

Întrecerea socialistă.

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Lumina orele 10) 
12) 14) 16) 18.15) 20,30) Bu- 
cegi orele 10) 12) 14) 16>
18.15) 20,30; Tomis orele 
10) 12; 14, 16, 18: 20.

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la cinematograful 
Luceafărul orele 9; 11.15;
13.30; 15,45; 18, 20,15;
București orele 8; 10,15;
12,30; 14,45; 17, 19,15;
21.15) Melodia 8; 10,15;
12,30; 14,45; 17; 19,15,
21.30, Modern 9; 11,15)
13.30) 15,45) 18, 20,15) Fe
roviar 8; 10,15) 12,30)
14.45) 17; 19,15; 21,30.

CREDEȚI-MĂ, oameni 
rulează la cinematograful 
Pacea orele 16; 18; 20.

COLINA
rulează Ia cinematograful 
Republica orele 9,30; 11,45; 
14) 16,30) 19; 21,30, Capi
tol 8,45; 11,15; 13,45; 16.15;
18.45) 21,15.

OAMENI Șl DRAPELE — ci
nemascop (ambele serii)

rulează la Festival orele 
9,45; 13,15; 17: 20,30; Ex- 
celsior orele 9,45; 13; 16,30;
20.30.

FATA LUI BUBE
rulează la cinema Victoria 
orele 9,45; 11,45; 14; 16,15;
18.30) 20,45; Grivița orele 
10; 12,45) 16; 18,15; 20,30.

CINE-I CRIMINALUL?
rulează la cinema Central 
orele 9,30; 11,45; 14; 16.15; 
18,30; 20,45.

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează la cinema Flacăra 
orele 10; 15,30; 17,45; 20; 
Ferentari orele 10; 16;
18,15; 20,30.

POVESTEA LUI ALIOȘA — 
CREIONAȘUL CURAJOS — 
PĂPUȘARII — CUCURIGU 

rulează la cinema Doina
11,30: 13.45, 16 ta.15:
20.30

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Buzești orele

9.43: 11.45: 13.45: 16: 18.15, 
20,15.

800 LEGHE PE AMAZOANE 
rulează Ja înfrățirea între 
popoare, orele 9,30; 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20,15.

ANACONDA
rulează la cinema Timpuri 
Noi orele 10—21 conti
nuare.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la cinema Giulesti 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30; Miorița orele 9,30; 
11.15; 14; 16.15; 18.45: 21.

JUDEX
rulează la cinema Cultural 
orele 10.30: 16: 18,15:
20,30.

CĂLĂTORIE ÎN JURUL I’A- 
MÎNTULUI

rulează la cinema Crlnqasi 
orele 16; 18,15: 20,30.

A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABĂ

rulează Ia cinema Cosmos 
orele 15,45? 18? 20,15.

TUDOR ambele serii

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la cinema Cotro- 
ceni orele 14; 16,15, 18,30; 
20,45.

rulează la cinema Munca, 
orele 10? 15? 18,30.

CINEVA ACOLO SUS 
IUBEȘTE

MĂ

rulează la cinema Vitan
orele 11 
20,45.

; 15,45; 18.15;

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la cinema Popular 
orele 10.30: 16: 18,15 : 20.30.

U L TI M A CAVALCADĂ 
SPRE SANTA CRUZ

rulează la cinema Aria 
orele 10, 12) 14; 16.15;
18,30; 20,30; Floreasca orele 
9,30) 11,45) 14; 16,15) 18,30:
20,45) în completare Dia
volii ; Flamura orele 9,15:
11,30; 13,45) 16) 18,15)
20,30.

DINCOLO DE BARIERĂ 
rulează la cinema Moșilor 
orele 15; 17, 19; 21, Dru
mul Sări: orele 16; 18, 20,

MOFTURI 1900
rulează la Viitorul orele 
10,15) 15) 19,

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la cinema Rahova 
orele 15.30; 18; 20,30.

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
rulează la Progresul orele 
15,30: 19.



În cercurile politice U. T. C.

SPRIJIN CONCRET
FIECĂRUI TÎNÂR

Primirea la Consiliul de Stat

a ambasadorului R. S. Cehoslovace

Dr. ANTONET A 
GAVRIL 

propagandist — comuna 
Falciti :

Mi se pare a fi un lucru esen
țial cum se pregătește propagan
distul, cît și cum studiază. Iată 
cum procedez eu. Prima temă 
din cadrul învățămîntului politic 
pe anul acesta se referea la ma
rile realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidu
lui. Mai întîi am citit Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al IX-lea, 
Directivele Congresului, precum 
și alte cuvîntări. De aici am ex
tras ideile principale al viitoru
lui meu plan de seminar. Acesta 
trebuia însă completat și cu ideile 
cuprinse în ultimele documente 
apărute, cu realizările din raionul 
și comuna noastră.

Obișnuiesc totodată, ca cele 
mai interesante articole din ziare 
să le decupez — la ora actuală 
am o întreagă colecție pe cele 
mai diferite probleme — și pe 
care le folosesc în alcătuirea pla
nului de seminar, în consultații
le pe care le dau tinerilor. Am 
luat apoi de la consiliul de con
ducere al cooperativei agricole de 
producție cîteva date principale 
privind dezvoltarea în ultimii ani 
a acestei unități socialiste a agri
culturii și perspectivele ei de vii
tor.

Tn seminar am folosit, ca 
și în anul trecut, unele mate
riale ajutătoare : barta economică 
a țării noastre, grafice. împreună 
cu tinerii din cerc am organizat 
o expoziție de vederi culese din 
toate regiunile patriei, reprodu
ceri după picturi, toate acestea 
ajuțîndu-i: pe tineri să înțeleagă 
mai bine problema discutată. E- 
vident că această experiență o 
voi folosi și îmbogăți în decursul 
întregului an de învățămînt

URSU GEORGETA 
secretara comitetului U.T.C.

din comuna Mălușteni :

în satele raionului Bîrlad, ca și în alte raioane, 
cercurile politice U.T.C. și-au început activitatea. 
Au fost studiate și seminarizate primele teme, s-au 
desprins învățăminte pentru viitor, s-a acumulat o 
bună experiență. în legătură cu toate acestea un 
redactor al ziarului nostru a cerut părerea unor pro
pagandiști și secretari ai organizațiilor U.T.C.

răspunde", în legătură cu conți
nutul exponatelor.

Ca și în anii trecuți vom folosi 
diafilmele existente Ia căminul 
cultural, vom viziona în colectiv 
filme, vom organiza discuții des
pre conținutul acestora.

Nu pierdem din vedere nici 
controlul și ajutorul pe care tre
buie să-I acordăm propagandiști
lor în îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin. Am stabilit ca fiecare 
membru al comitetului să răspun
dă de bunul mers al unui cero 
politic. Acesta, atunci cînd e 
cazul, intervine operativ sau se
sizează comitetul U.T.C. cînd 
singur nu poate rezolva proble
mele ivite.

BUDESCU OPREA
secretar al comitetului U.T.C. 

din comuna Ivești :

Esențialul în însușirea lecției 
rămîne cred studiul individual. 
Dorind însă să venim și mai 
mult în sprijinul tinerilor pentru 
a înțelege și însuși temeinic con
ținutul de idei din Documentele 
pe care le studiem, în planul co
mun cu căminul cultural, am pre
văzut organizarea unor simpozi
oane pe teme economice, am sta
bilit unele expuneri prezentate 
de specialiștii comunei și bineîn
țeles consultații.

DAMIAN SERGIU
secretar

al comitetului U.T.C. din 
comuna Suletea :

Cum se procedează la noi cu 
aceste consultații ? Orice tînăr 
care are unele neclarități se a- 
dresează propagandistului. Ne-am 
gîndit că o formă mai organiza
tă a acestor consultații ar fi de 
mai mare folos tinerilor. Așa s-a 
născut ideea organizării unor 

consultații la care sînt invitați 
toți membrii cercului. De obicei 
aceste consultații sînt date de in
structorul comitetului raional de 
partid, sau de propagandiștii în
vățămîntului de partid.

Declarațiile de mai sus dove
desc că în raionul Bîrlad există 
o experiență valoroasă privind a- 
jutorul pe care îl acordă tinerilor 
organizațiile U.T.C., propagandiș
tii în însușirea temeinică a te
zelor de însemnătate istorică cu
prinse în documentele celui 
de-al IX-lea Congres al partidu
lui.

Din discuția avută cu secretari 
ai organizațiilor U.T.C., cu pro
pagandiști, au reieșit însă și unele 
deficiențe asupra cărora biroul 
comitetului raional U.T.C. tre
buie să reflecteze serios și pentru 
înlăturarea cărora trebuie să sta
bilească măsurile necesare.

Sînt cercuri de învățămînt po
litic în comunele Iepureni, Ivești, 
Dodești, Gherghești și altele, 
unde propagandiștii se mulțumesc 
să anunțe doar tema, lăsînd pe 
tineri să se descurce singuri în 
studiu, iar organizațiile U.T.C. 
respective nu inițiază acele acti
vități cum sînt, de pildă, con
sultațiile, care să vină în spriji
nul cursanților pentru a înțelege 
mai bine materialul studiat. Tn 
alte locuri se. amînă nejustificat 
ținerea seminarului, cu toate că 
există asigurate toate condițiile 
necesare. In cuvîntul lor unii 
propagandiști au subliniat faptul 
că pentru prima oară îndeplinesc 
această muncă și nu au încă ex
periența necesară. Ei vor să cu
noască mai mult cum pot să-i 
ajute pe tineri în studiul indivi
dual, cum să organizeze dezba
terile în seminarii pentru ca a- 
cestea să aibă o eficacitate edu
cativă cît mai mare etc.

Tn rezolvarea acestor probleme, 
seminariile periodice care au loc 
cu propagandiștii la cabinetul 
raional de partid, au o mare im
portanță. E necesar însă ca în 
comunele unde sînt încă rămî- 
neri în urmă în buna desfășurare 
a învățămîntului politic să se de
plaseze membrii biroului comite
tului raional, secretarii acestuia, 
care să ajute la fața locului or
ganizațiile U.T.C., propagandiștii.

GH. NEAGU

Cum vom petrece vacanta ? Elevii Școlii de 8 ani „Petre IspiresctT' din Capitală primesc răs

punsul din programul acțiunilor cultural-sportive afișat tn holul școlii

Cocteil oferit de ambasadorul

Uniunii Sovietice in Republica

Socialistă România

Ambasadorul Uniunii Sovieti
ce în Republica Socialistă Româ
nia, I. K. Jegalin, a oferit un 
cocteil cu prilejul plecării sale 
definitive din țara noastră.

Au participat Ianos Fazekaș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihai Dalea. secretar 
al C.C. al P.C.R., acad. Șt. S, 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Grigore Gea- 
mănu, secretar al Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Ion Pas, 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cn stră
inătatea, șj ale persoane oficiale,

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Re
publica Socialistă România și 
alți membri ai corpului . diplo
matic.

(Agerpres)

Scenă din piesa „Patima Ro
șie“ de Mihail Sorbul laTea- 
trul „I. L. Caragiale" din Ca

pitală.

SPORT
nină de tineret

• Duminică 
dimineața, de la 
ora 9, în sala 
Floreasca se va 
desfășura un 
oogat program 
voieibalistic. In 
primul joc, se
lecționata femi- 
a țării noastre 

va întîlni, într-un meci de veri
ficare, echipa Combinatului Po
ligrafic București. In continuare 
s<5 vor disputa meciurile mascu
line : Steaua București — Farul
Constanța și Rapid București— 
Dinamo București.

® Patinoarul „2.3 August" din 
Capitală găzduiește în zilele de 
26 decembrie (ora 17) și 27 de
cembrie (ora 19) dubla întîlnire 
de hochei pe gheată dintre re
prezentativele de tineret ale Ro
mâniei și Ungariei.

Corecturi rentabile 
la capriciile naturii

• Finala campionatului repu
blican de box pe echipe se va 
desfășura sîmbătă seara în sala 
Floreasca din Capitală de la ora 
19. După cum se știe, pentru 
acest „act final“ s-au calificat 
formațiile Dinamo București și 
Steaua București. Cele două for
mații fac ultimele pregătiri în 
vederea acestei întîlniri.

anul 1967. La

• Federațiile 
de ciclism din 
America de Sud 
au hotărît să 
susțină candida
tura Uruguavu- 
lui pentru orga
nizarea campio
natelor mondiale 
de ciclism din 
recentul congres 

de la Zürich s-a oferit să organi
zeze aceste campionate și orașul 
Brno în cazul că întrecerile ama
torilor se vor desfășura separat 
de competiția cicliștilor profesio
niști.

La 23 decembrie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit în au
diență pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la

Primirea la Consiliul de Miniștri

a ambasadorului R. S. Cehoslovace
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit îh audiență, 
lâ 23 decembrie, pe Jaroslav 
Sykora, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la 
București, în legătură cu ple-

• Cu o run
dă înainte de
terminarea cam
pionatului unio
nal de șah, în 
clasament con
duce marele
maestru Leo- 
nid Stein cu 13

puncte, urmat de Polugaevski și 
Taimanov cu cîte 12,5 puncte 
fiecare. In ultima rundă, Stein 
joacă cu Buhman, Taimanov cu 
Osnos și Polugaevski cu Bron
stein. Specialiștii consideră că 
Leonid Stein are mari șanse să 
cucerească pentru a doua oară 
titlul de campion unional.

® In luna ianuarie, la Buenos 
Aires va avea loc un mare tur
neu internațional de fotbal, la 
care vor participa trei echipe ar- 
gentiniene : River Plata, Inde- 
pendiente, Boca juniors și trei 
de peste hotare : selecționata o-< 
limpică a U.R.S.S., Sparta Praga 
și F. C. Santos.

(Agerpres) 
oca 

București, Jaroslav Sykora, 
în legătură cu plecarea sa de
finitivă din România. între
vederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

carea sa definitivă din Româ
nia.

La convorbirea prieteneas
că, care a avut loc cu acest 
prilej, a fost de față Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Cocteil oferit de ambasadorii

Republicii Populare Chineze

in Republica Socialistă

Cu prilejul plecării sale defini
tive din țara noastră, Liu Fan, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze în Republica Socialistă 
România, a oferit un cocteil.

Au participat Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Bălan. ministrul învăță
mîntului, Pomniliu Macovei. pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion Pas, 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea Ghizela Vass și Vasile 
Vlad șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., și alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republi
ca Socialistă România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

La aproximativ 
trei locuitori ai țârii 

un depunător 
la C. E. C.

E adevărat că de pregătirea 
propagandistului depinde și cali
tatea seminariilor. Aceasta însă 
nu înseamnă că organizațiile 
U.T.C. să lase totul numai în 
seama propagandistului. Organi
zației U.T.C. nu-i e indiferent 
cum și cît învață tinerii, cu ce 
cunoștințe rămîn după fiecare 
lecție. Tocmai de aceea, comite
tul U.T.C. din comuna Mălușteni, 
în ședința avută cu cîtăva vre
me înainte de deschiderea anu
lui de învățămînt politic, a sta
bilit ce acțiuni să organizeze în 
această perioadă pentru a veni în 
ajutorul tinerilor. S-au făcut 
multe propuneri utile din care 
unele strîns legate de conținutul 
primei teme au și fost realizate. 
Astfel am organizat o călătorie 
imaginară pe hartă, denumită de 
noi „Itinerarii industriale în Ro
mânia Socialistă“. Călăuzele tine
rilor au fost Dumitru Ursu, pro
fesor de geografie și propagan
distul Dumitru Popa. în acest 
fel cursanții au reținut mai bine 
ideile principale din tema abor
dată.

La cămin a fost amenajată o 
expoziție „Regiunea Iași în pli
nă dezvoltare“, iar înainte cu cî- 
tevă zile de primul seminar am 
organizat un concurs „Cine știe,

(Urmare din pag. I)

apa din pînza freatică și cea provenită 
din ploi și zăpezi.

După ce au fost verificate locurile, 
specialiștii au dedicat acestei activități, 
zile și nopți de-a rîndul. Proiectele și 
planurile barajelor celor 9 bazine de 
acumulare cum sînt Cele de la Buci- 
nișu, Corlătești, Fălcoi și altele, al tu
turor puțurilor spre pînza freatică, di
gurilor și rețelelor de irigare au fost 
gata mai devreme cu 40 de zile. In 
multe locuri lucrul a început încă de 
la jumătatea lunii trecute. Peste 12 000 
de tineri de la sate, cărora organiza
țiile U.T.C. s-au îngrijit să le fie ex
plicată importanța acestor lucrări, sînt 
prezenți zi de zi pe șantiere. La Ghiz- 
dăvești, de pildă, în cadrul unei adu
nări generale deschise a organizației de 
bază U.T.C., tinerilor le-au fost prezen
tate o serie de calcule interesante care 
demonstrau convingător efectul pe ca- 
re-1 au irigațiile asupra producției, a- 
supra dezvoltării economice a coopera
tivei agricole și, pe această bază, asu
pra valorii zilei-muncă. Uteciștii au 
propus atunci ca munca să fie astfel 
organizată încît să stimuleze spiritul 
de întrecere între brigăzile de cîmp, 
între echipe și între oameni. Pe baza 
sugestiilor primite, comitetul organiza
ției de bază U.T.C. a propus conducerii 
cooperativei să se stabilească norme zil
nice și să se delimiteze terenul. Și s-a 
stabilit: fiecare om dizlocă zilnic 3 me
tri cubi de pămînt. Tinerii s-au anga

jat să dizloce cîte 4 metri. Angajamen
tele acestea se transformă acum în 
fapte. în fiecare zi toți cei 200 de tineri 
țărani cooperatori sînt prezenți pe șan
tier. Au trecut mai mult de 30 de zile 
de cînd aici se lucrează intens. Bazinul, 
care va acumula în final peste 25 000 
m.c. de apă, se întinde pe o lungime de 
1,5 km. Pînă în primăvară se va ter
mina complet amenajarea lui și a re
țelelor de irigație.

Rezultatele bune ale activității orga
nizației de bază U.T.C. de aici se da- 
toresc și operativității cu care comite
tul raional Caracal al U.T.C. i-a trans
mis acesteia experiența organizației 
U.T.C. de la cooperativa agricolă din 
Bucinișu unde lucrările se apropie de 
sfîrșit. Și nu numai aici, ci în multe alte 
cooperative comitetul raional al U.T.C. 
a transmis organizațiilor de bază U.T.C. 
această experiență.

La Corlătești, 250 de tineri au parti
cipat zi de zi la executarea a 6 000 m.c. 
de terasamente. Construcția noului ba
zin de acumulare cu o întindere de 2 
hectare se conturează cu fiecare zi ce 
trece. Izvoarele găsite au fost însem
nate pentru a fi la timp destupate în 
scopul revărsării apei lor în lac.

Toate șantierele sînt deschise, în toa
te tinerii sînt prezenți în fiecare zi la 
muncă.

La primăvară, în Lunca Oltului, celor 
5 780 de hectare amenajate pentru iri
gații li se vor mai adăuga alte 2 200. Iar 
odată cu ele, numărul unităților care 
obțin producții mari va crește.

Informîndu-ne asupra aces
tui bilanț, Casa de Economii 
și Consemnațiuni ne-a furni
zat și alte amănunte intere
sante. Aflăm, astfel, că, ra
portat la situația din anul 
trecut, soldul depunerilor 
populației pe librete de eco
nomii este acum mai mare cu 
două treimi, că aproape 
2150 000 de depunători — a- 
dică mai mult de o treime din 
totalul existent în țară — lo
cuiesc în mediul sătesc.

Despre destinația sumelor 
economisite la C.E.C. vorbesc 
cifrele mereu crescînde repre- 
zentînd produse și lucrări de 
valoare ridicată, care îmbogă
țesc necontenit „zestrea“ lo
cuitorilor de la orașe și sate. 
Edificator în acest sens este 
exemplu] care arată că nu
mai depunătorii din două lo
calități ale regiunii Brașov — 
Prejmer și Lunca Clinicului 
— și-au construit în acest an 
52 de case, au cumpărat 18 
autoturisme, 88 garnituri de 
mobilă, 17 motociclete, sute de 
aparate de radio, televizoare, 
frigidere, mașini de spălat 
rufe etc.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I • URMĂRI DIN PAQ. I
Premiile bienalei

(Urmare din pag. Z)

de onoare a C.C. al U.T.C. : Căminul cultural din 
Dodeni — Bicaz, regiunea Bacău pentru spectacolul 
„Catiheții de Ia Humulești“, dramatizare de I. Mi- 
ronescu după Ion Creangă. Titlul de laureat al Fes
tivalului i-a fost acordat și regizorului acestui 
spectacol, C. Motreanu.

Formații de teatru ale caselor de cultură : Premiul 
T și titlul de laureat : Casa de cultură a raionului 
Grivița Roșie din Capitală pentru spectacolul cu 
piesa „E vinovată Corina ?* de Laurențiu Fulga. 
Titlul de laureat al Festivalului a fost acordat și 
regizorului formației, Stelian Mihăilescu.

Teatre populare : Premiul I și titlul de laureat al 
Festivalului : Teatrul popular din Rîmnicu Vîlcea 
pentru spectacolul cu piesa „Dincolo de zare" de 
E. O'Neill. Titlul de laureat al Festivalului a fost 
acordat și regizorului spectacolului de mai sus, 
D. D. Neleanu ; Teatrul popular din Mediaș pentru 
spectacolul cu piesa „Hangița* de Carlo Goldoni. 
(Colectivul a fost distins și cu Premiul special al 
Rădioteleviziunii pentru cel mai bun spectacol de 
comedie).

Echipe de teatru de păpuși ale caselor de cul
tură : Premiul l și titlul de laureat al Festivalului : 
Casa de cultură din Sighetul Marmației pentru spec
tacolul „Băiatul și vîntul". Titlul de laureat al Festi
valului a fost acordat și instructorului Dezideriu Be
nedek. Premiul special al Teatrului „Țăndărică" și 
litlul de laureat al Festivalului : Casa de cultură 
din Bistrița pentru spectacolul „Comoara din ladă”.

Montaje literare ale căminelor culturale : Premiul 
I, și titlul de laureat al Festivalului: Căminul cul
tural Mălin, regiunea Cluj, pentru montajul „Te 
slăvim, pămînt al țării*. Titlul de laureat al Festiva
lului a fost decernat și instructorului Victor Cioată.

Montaje literare ale caselor de cultură : Premiul 
I șl titlul de laureat al Festivalului și Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. : Casa de cultură Tîrgoviște 
pentru montajul din versurile lui M. R. Paraschi- 
vcscu „Patetica". Titlul de laureat al Festivalului a 
fost acordat si regizorului formației, Dinu Negrea- 
nu. Premiu! special al Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale : Palatul culturii 
din Pitești pentru montajul „Sandburg-Saroyan".

De asemenea, au mai fost distinse cu premiile II, 
III, mențiuni, premii speciale, premii individuale 
numeroase formații artistice, participante la concurs.

La Fabrica 
de antibiotice - iași A

întregii capacități de produc
ție a utilajelor. Activitatea 
serviciului de cercetare să fie 
mai bine organizată pentru a 
veni mai direct și eficient în 
sprijinul rezolvării probleme
lor pe care producția fabricii 
le ridică. Analizînd posibilită
țile de îndeplinire a planului 
pe anul 1966, dezbaterile au 
arătat că aceste sarcini sînt 
pe deplin realizabile. Chiar în 
anul care se încheie peste cî
teva zile se puteau obține 
succese mai mari.

— Am fi putut obține re
zultate mai bune — arăta tov. 
Gh. Lucachi, contabil șef — 
dacă ar fi existat din partea 
fiecăruia dintre noi o grijă mai 
mare pentru folosirea judici
oasă a utilajelor, pentru în
treținerea și repararea lor la 
timp, dacă ar fi fost folosită 
în întregime tehnica cu care 
fabrica este dotată. Sîn- 
tem la sfîrșitul anului și ca
zanul de la centrala termică 
stă și acum nefolosit. La fel 
prelungirea mașinii de sortat 
de la sectorul 4 și mașina de 
etichetat. La sfîrșitul fiecărei 
perioade am înregistrat 
stocuri supranormative de 
materii și materiale variind 
între 600 000 și 1800 000 lei. 
Sînt numai cîteva din rezer
vele care, puse în valoare, 
vor crea noi posibilități de 
creștere a producției și de îm
bunătățire a âctivității finan
ciare a întreprinderii.

— Intr-adevăr arăta în

continuare Constantin Tudose, 
secretarul organizației U.T.C. 
de la secția I — avem încă 
mari posibilități de sporire a 
producției, de creștere a pro
ductivității muncii. Să ne o- 
prim doar la modul în care a 
fost folosit timpul de lucru în 
acest an. Sînt încă foarte 
multe absențele nemotiva
te, întîrzierile de la program. 
Chiar atunci cînd sînt în fa
brică, mulțî tineri nu folosesc 
la maximum timpul de lucru. 
De aceea, noi considerăm că 
principala noastră sarcină în 
anul viitor este intensificarea 
acțiunilor de educație a tine
rilor pentru respectarea stric
tă a disciplinei de producție.

Mai mulți vorbitori au sub
liniat necesitatea unei coordo
nări mai bune a planului de 
aprovizionare cu programul 
de producție, pentru a se 
crea posibilitatea ca încă din 
primele zile ale anului să se 
poată produce cu întreaga ca
pacitate de producție.

Un loc important în cadrul 
dezbaterilor l-a ocupat munca 
de cercetare științifică din ca
drul fabricii care pe drept 
cuvînt a fost calificată ca unul 
din factorii cei mai impor
tanți care contribuie la îmbu
nătățirea proceselor tehnolo
gice.

— Activitatea de cercetare 
științifică — spunea Marcel 
Swartz, șeful serviciului cer
cetări — trebuie să dea un răs
puns prompt diferitelor pro
bleme ridicate de producție. 
Noi avem posibilitatea (dispu
nem de o bună dotare tehni
că, de cadre valoroase) să a- 
ducem o contribuție mai mare

la introducerea progresului 
tehnic în toate sectoarele, să 
punem la punct metode de 
producție bazate pe ultimele 
cuceriri ale științei șl tehnicii 
în acest domeniu. Dar pentru 
aceasta trebuie să folosim mai 
bine dotarea tehnică de care 
dispunem. Trebuie apoi, a 
continuat vorbitorul, să lărgim 
colaborarea cu institutele de 
cercetări ale Filialei din Iași 
a Academiei Republicii Socia
liste România șl Institutul 
politehnic. Aceste institute au 
contracte pentru rezolvarea 
diferitelor probleme de pro
ducție cu numeroase între
prinderi din țară, însă cu 
niciuna din Iași. Deci nici cu 
Fabrica de antibiotice.

S-au făcut numeroase pro
puneri concrete de îmbunătă
țire a proceselor tehnologice. 
Astfel, Georgeta Alupei a 
propus ca autoclâvele de la 
stația de însămînțare să fie 
adaptate pentru a ii se putea 
asigura un plus de tempera
tură, iar sterilizarea să nu fie 
făcută cu formol pentru că 
scade activitatea. Margareta 
Căpraru, secretara organizați
ei U.T.C., a arătat că organi
zațiile U.T.C. își vor intensifi
ca activitatea de educație în 
rîndul tineretului antrenîn- 
du-i cu mai multă eficiență la 
întreținerea și păstrarea uti
lajului care le-a fost încredin
țat. Acțiunile organizațiilor 
U.T.C. vor avea ca obiectiv 
central creșterea răspunderii 
personale a tinerilor în mun
că antrenîndu-i la continua 
îmbunătățire a calității pro
duselor, reducerea prețului 
de cost.

La Uzinele

„23 August"

— Sarcinile de plan ale 
secției de locomotive — 
spunea inginerul I. So- 
lonicov — se vor dubla 
în '66. Pentru realiza
rea lor la timp propu
nem ca încă de la în- 
ceputul trimestrului 1 
să f ie aduse în ateliere 
mașinile necesare pen
tru prelucrare. Ne pro
punem ca în primele 
luni să organizăm de
calajul necesar între 
prelucrare și montaj. 
Pentru lărgirea spațiu
lui vom prelungi fostul 
atelier mecanic cu încă 
8 panouri din fonduri 
de mică mecanizare, 
vom executa noi canale 
și linii de cale înguste. 
Ținînd seama de com
plexitatea proceselor de 
producție la această 
secție vom organiza 
mai bine calificarea oa
menilor.

Concluzia dezbateri
lor a fost că producția 
trimestrului I este bine

organizată, corespunde 
capacităților existente 
și se pot realiza toate 
sortimentele de plan.

— Va trebui însă — 
spunea tovarășul Marin 
Șerban, secretarul co
mitetului de partid de 
la sectorul sculer șef, 
să acordăm mai multă 
atenție folosirii fondului 
de timp. Situația exis
tentă în 1965 nu poate 
nici pe departe să ne 
mulțumească. Numărul 
orelor pierdute din cau
za învoirilor și absențe
lor nemotivate chiar 
dacă este mai mic de- 
cît în anul 1964, tota
lizează totuși zeci de 
mii de ore, ceea ce re
prezintă un minus de 
producție marfă în va
loare de cîteva milioa
ne lei. Dar nu este sin
gura rezervă. Chiar cele 
480 de minute nu sînt 
bine folosite. La turnă
toria de fontă, de pildă, 
la predarea schimbului 
se pierd cîte 30—40 
minute. La forjă vara 
se pierd zilnic aproxi
mativ 4 ore. Adesea 
părăsesc locul de mun

că în special tinerii. 
Mașina nu produce. A- 
cBste pierderi de timp 
sînt tot atitea rezerve 
de creștere a producti
vității muncii. Trebuie 
să folosim aceste rezer
ve. Sînt convins că or
ganizațiile U.T.C. pot 
desfășura o mai amplă 
muncă de educație în 
rîndurile tinerilor pen
tru creșterea răspunde
rii personale în muncă.

Am văzut în timpul 
dezbaterilor că Ion 
Popa, secretarul U.T.C. 
pe uzină și-a notat su
gestiile făcute de vor
bitori pentru creșterea 
eficienței muncii de e- 
ducație pe care tre
buie să o desfășoare 
organizațiile U.T.C. 
pentru a spori contri
buția tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de 
plan.

— Ne vom strădui, 
arăta el, să antrenăm 
întregul tineret la o 
pregătire temeinică, 
singura cale prin care 
ei pot să obțină rezul
tate la înălțimea cerin
țelor pe care dezvolta
rea procesului de pro
ducție le formulează. 
Vom dezvolta experien
ța acumulată în anul 
1965. Noi ne-am stabi
lit chiar unele măsuri. 
Zilele acestea au loc 
discuții în organizațiile 
U.T.C. în care se vor 
stabili precis formele 
prin care tinerii își vor 
aduce o contribuție

sporită la realizarea 
sarcinilor uzinei. Unele 
lucruri sînt deja preci
zate La secția locomo
tive, pentru ca tine
rii să facă față cu 
succes cerințelor com
plexe ale procesului de 
producție, s-a stabilit 
cu conducerea sectoru
lui ca tinerii să-și în
sușească o a doua me
serie. Vom urmări po
sibilitatea extinderii a- 
vestei experiențe și în 
celelalte secții. O deo
sebită atenție vom a- 
corda proaspeților ab
solvenți ai școlilor pro
fesionale. Pentru ca în
tr-un timp cît mai 
scurt aceștia să-și poală 
realiza sarcinile ce le 
revin, să îndeplinească 
normele, am luat mă
suri pentru o mai 
bună organizare a prac
ticii în producție încă 
din perioada cînd sînt 
elevi. O comisie care 
a fost alcătuită la fie
care secție îi va exa
mina periodic în timpul 
practicii. In perioada 
de trei luni de la absol
vire, cînd lucrează în 
regie, vom urmări să 
execute si lucrări mai 
complexe care să la 
stimuleze inițiativa de 
a-și continua pregătirea 
aici în uzină. Organi
zațiile U.T.C. se vot 
ocupa cu mai multă a- 
tentie ca ei să fie re
partizați pe lîngă lucră
tori care pot să-i ajute, 
să-i învețe și vor ur

mări în permanență re
zultatele pe care le ob
țin. Ne-am propus, de 
asemenea, ca în 1966 să 
continuăm experiența 
acumulată anul trecut 
cn alături de cercurile 
de calificare să acor
dăm o pondere mai 
mare acțiunilor care 
vin cel mai direct în 
sprijinul tinerilor în în
sușirea tehnologiei de 
fabricație a cunoașterii 
mașinilor și instalațiilor. 
Vom organiza un nu
măr mai mare de con
cursuri pe meserii care, 
așa cum arată practica, 
este o formă eficace 
pentru a stimula la ti
neri interesul pentru o 
pregătire continuă.

Considerăm ca una 
din sarcinile noastre 
principale în anul vii
tor dezvoltarea în con
tinuare la tineri a răs
punderii față de mun
că. Atenția noastră va 
fi îndreptată în special 
spre schimbul II si IU 
care ridică cele mai 
multe probleme. Tinerii 
din uzina noastră sînt 
hotărîți să nu precupe
țească nici un efort 
pentru a participa cu 
toate forțele la îndepli
nirea exemplară a sarci
nilor de plan pe anul 
1966.
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La Santo Domingo

Situația se menține încordată
• Zvonuri privind iminența unei lovituri de stat

Lupte de amploare din Dahomey
întreruperein delta Mekonguluijt

&
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sau eșec ?

R.D.VIETNAM.— Tinere încadrate intr-o 
subunitate a miliției populare din provincia 
Thanh Hoa, in timpul pregătirii pentru ml- 

nuirea armelor
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France Presse menționează că în 
capitala dominicană circulă zvo
nuri privind iminența unei lovi
turi de stat din partea coman
danților militari de dreapta. For-

Potrivit primelor informații, 
nu sînt victime omenești. In 
cursul nopții de miercuri spre 
joi, în diferite puncte ale orașu- 

de armă.
joi, în diferite pi 
Iui s-au auzit focuri

« W < xxxx* < 33* * :

M (fay

Corespondentul din Santo Domingo al 
agenției France Presse relatează că în 
capitala dominicană situația se menține 
încordată. Miercuri seara, în clădirea 
stației de radio „Radio Mii", situată în 
apropierea podului Duarte pe unde se 
efectuează traficul spre baza militară a 
forțelor armate dominicane San Isidro, 
s-a produs o puternică explozie.

țele constituționalisțe conduse de 
colonelul Francisco Caamano, 
cantonate în tabăra militară „27 
februarie“, sînt înconjurate de 
militari din partea forțelor inter
americane, legăturile lor cu ex
teriorul fiind complet întrerupte.

Fostul președinte dominican 
Juan Bosch, a reafirmat că ele
mente de extremă dreaptă com
plotează asasinarea sa. El a 
adăugat că, potrivit informații
lor pe care le deține, se intențio
nează atacarea reședinței sale.

• LA 23 decembrie a sosit ia Moscova Gh. 
Cioară, ministrul comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, pentru încheierea tratativelor și 
semnarea acordului comercial dintre Republica So
cialistă România și U.R.S.S. pentru viitorii cinci ani. 
El a fost întîmpinat de Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.SIS.S., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comer
țului Exterior, precum și de Nicolae Guină, amba
sadorul României în U.R.S.S. și membri l ai Amba
sadei.

In aceeași zi, Gh. Cioară s-a întîlnit cu N. Pato
licev la Ministerul Comerțului Exterior al U.R.S.S.

•. DUPĂ cum anunlă agenția A.T.A., delegația 
guvernamentală comercială română condusă de Ni
colae Anghel, adjunct al ministrului comerțului ex
terior al Republicii Socialiste România, a fost pri
mită de Kico Ngjela, ministrul comerțului din R. P. 
Albania. La Intîlnire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială și prietenească, au participat Gogo 
Kozma, prim-locfiitor al ministrului comerțului șl 
alti membri ai delegației guvernamentale comerciale 
albaneze.

• APROXIMATIV 200 de persoane au pierit în 
noaptea de marți spre miercuri sub o avalanșă de 
gheață și stînci care a ras de pe suprafața pămîn- 
tului satul peruvian Orayan, situat la poalele mun
telui Carhuascancha, la aproximativ 400 km nord- 
est de Lima.

Regiunea unde s-a produs avalanșa a fost încer
cată și în trecut de catastrofe asemănătoare. în ia
nuarie 1962, peste 1 000 de persoane au pierit în 
comuna Ranrahirca tot din cauza unei avalanșe.

• GHEORGHE Velcescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica Populară Albania, a 
predat Universității de Stat din Tirana, din partea 
Universității din București, 300 de lucrări literare și 
științifice.

La festivitatea predării au participat Kahreman 
Ylli, rectorul Universității de inginerie, Kristaq 
Hobari, secretarul Comitetului albanez pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

• DUPĂ cum anunță agenția A.D.N., ca urmare 
a desființării Consiliului Economiei Naționale și 
creării de noi ministere, au avut loc unele schim
bări în guvernul Republicii Democrate Germane. 
Wolfgang Rauchfuss și dr. Kurt Wunsche au fost 
numiți vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al
R. D.G. In funcția de președinte al Comisiei de Stat 
a Planificării a fost numit Gerhard Schurer, fostul 
prim-vicepreședinte al acestui comitet. Au fost nu
miți noi miniștri.

• AMINTORE Fanfanl, ministrul de externe ita
lian si președinte al sesiunii actuale a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a avut o convorbire de trei ore 
cu secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk. Fanfanl 
a refuzat să dea amănunte asupra conținutului con
vorbirii, dar unele oficialități de Ia Departamentul 
de Stat declaraseră Înainte de intîlnire că se vor 
discuta probleme privind N.A.T.O., relațiile dintre
S. U.A. și Italia și situația din Vietnam.

• 1N cadrul unei conferințe de presă, vice-guver- 
natorul Băncii Naționale a Iugoslaviei a anunțat că 
incepînd de Ia 1 ianuarie 1966, In R.S.F. Iugoslavia 
va ii introdus în circulație un nou dinar, divizibil 
în o sută de parale. Noua monedă valorează o sută 
dinari actuali, iar o para nouă va fi egală cu un 
dinar actual.

De la 31 decembrie 1965, Banca Națională va pune 
în circulație bilete de bancă de 50, 10, și 5 dinari și 
monede metalice de un dinar și de 5 parale care 
vor circula paralei cu actualele bilete de bancă.

• DE două zile, în localitatea Natchez (statul 
Mississippi) au loc incidente intre populația de cu
loare și rasiștii albi. Politia a intervenit arestlnrl, 
după cum a declarat șeful politiei locale, J. Ro- 
binson, 8 persoane. Incidentele s-au declanșat în 
momentul cînd un grup de rasiști albi au. atacat, 
grupurile de negri care pichetau unui din maga
zinele din localitate interzis negrilor. Joi, liderii 
populației de culoare din Natchez au chemat la 
organizarea pichetelor în fa/a altor magazine In 
care se practică discriminarea rasială.

Pe scurt

Noi locuințe în orașul Miskolt. centru in-

dustrial al R. P. Ungare

La Geneva au luat sfîrșit lucrările primei se
siuni a Comitetului pentru comerțul invizibil și 
finanțare, organ al Consiliului pentru comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Pe ordinea de zi a 
sesiunii a figurat analiza ritmurilor de creștere a 
economiei țărilor în curs de dezvoltare.

în programul de lucru al sesiunii și-a găsit re
flectare propunerea României referitoare la livra
rea de echipamente industriale pe credit — ram
bursabile în cote-părți din producția obiectivelor 

.construite sau în alte produse. Totodată, a fost 
discutată recomandarea conferinței privind trans
ferul de tehnologie către țările în curs de dez
voltare, recomandare prinde ai cărei autori figu
rează și țara noastră. Comitetul a adoptat pro
gramul de lucra în domeniul comerțului invizibil 
și finanțării.

Cu prilejul discutării problemei refonnei sis
temului monetar occidental, numeroase delega
ții s-au pronunțat în favoarea unei asemenea re
forme. Reprezentanții S. U. A., Angliei și 
altor state au invocat „incompetența comitetului“ 
în această problemă. A fost adoptată o rezoluție 
care recunoaște competența U.N.C.T.A.D. și re
comandă convocarea unei sesiuni speciale a co
mitetului, simultan cu cea de-a treia sesiune a 
Consiliului pentru comerț și dezvoltare, care va 
avea loc în luna ianuarie la New York.

---------

Comunicatul
comun T

sovieto-finlandez
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

In legătură cu vizita în U.R.S.S. 
a Iul Urho Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda, la Mos
cova a fost dat publicității un 
comunicat comun sovieto-finlan
dez în care se menționează că 
părțile și-au exprimat hotărîrea 
de a continua dezvoltarea multi
laterală a relațiilor sovieto-fin- 
landeze în domeniile politic, eco
nomic și cultural.

A avut loc un schimb de pă
reri-în probleme referitoare la si
tuația din Europa, precum și în 
alte probleme internaționale, in- 
teresînd cele două țări.

Nikolai Podgornîi, președintele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., au acceptat invitația 
președintelui Kekkonen de a vi
zita Finlanda.

Dificultăți 
învățămîntul 

australian
entru numeroși 

P părinți austra
lieni sfîrșitul a- 
cestui an școlar 
(care se încheie 
la finele lunii 
decembrie) este 
un prilej de tri
stă meditație. La 

recenta conferință anuală a 
institutorilor din statul New 
South Wales, au fost relevate 
cîteva aspecte îngrijorătoare 
din învățămîntul australian. 
La conferință, vorbitorii au a- 
rătat că în acest stat, unul 
din cele mai bogate din țară, 
se constată o mare lipsă de 
săli de clasă. Peste 7 000 de 
copii de vîrstă școlară din a- 
ceastă parte a Australiei nu 
au putut frecventa cursurile în 
acest an din cauza lipsei de 
școli. Rezoluția adoptată de 
conferință arată că „școlile 
sînt arhipline“. Participanții 
au cerut guvernului de la 
Canberra să adopte măsuri a- 
decvate „dacă nu vrea să 
ducă țara în fața unui dezastru 
în ce privește învățămîntul". 

O situație la fel de critică 
se semnalează și în învăță
mîntul superior. Alocațiile de 
la buget sînt reduse : admini
strațiile unora din cele mai 
mari universități se văd nevo
ite să majoreze taxele de stu
diu pentru a face față chel
tuielilor de întreținere pentru 
clădiri, precum și pentru plata 
salariilor cadrelor didactice. 
Astfel, Universitatea Que- 
ensland — iar exemplul 
ei a fost urmat de cele 
din Tasmania, Adelaida și 
Melbourne — a anunțat că 
în acest an s-au perceput stu
denților taxe cu 25 la sută mai 
mari decît în cursul anului u- 
niversitar trecut.

Se cuvine să amintim că 
din buget, guvernul australian 
alocă fonduri tot mai mari 
pentru creșterea efectivelor 
sale armate. In schimb, școlii i 
se consacră fonduri debile, ne
însemnate în raport cu cele 
irosite pe plan militar. In con
textul acestei situații, îngrijo
rarea miilor de părinți și 
cadre didactice din Australia 
față de soarta învățămîntului 
apare întemeiată.

I. TIMOFTE

Calmul relativ semnalat în ultimele zile în u- 
nele regiuni din Vietnamul de sud a fost între
rupt joi.

Un batalion de patrioți a ocupat joi diminea
ța postul guvernamental de la Huong Ny, din 
provincia Quang Tri, care nu a putut fi recuperat, 
nici după intervenția aviației și efectivelor guver
namentale trimise în ajutor. O operațiune de 
mare amploare s-a desfășurat și în sudul țării, 
în delta fluviului Mekong, unde au fost anga
jate efective guvernamentale considerabile pentru 
a rezista contraatacului forțelor de eliberare.

în regiunea An Khe, la aproximativ 400 km 
nord de Saigon, unde divizia I aeriană americană 
desfășoară operațiunea așa-numită „Clean house“ 
s-au desfășurat în cursul zilei de joi lupte vio
lente ca urmare a puternicei opoziții a patrioți- 
lor. în provincia Quang Ngay, pușcașii marini și 
trupele guvernamentale au suferit, de asemenea, 
pierderi importante în timpul unuia din contac
tele cu patrioții.

Refuzul lui Ärocio
înărulT înărul portorican Ga- 
briel Ferrer Arocio a 
fost arestat în urma re

fuzului de a depune jurămîn- 
tul militar față de Statele 
Unite, pentru a fi trimis în 
Vietnamul de sud.

Ferrer Arocio a declarat 
că el este partizan al luptei 
pentru independența insulei 
Porto Rico și aceasta este 
singura țară față de care va 
depune jurămîntul militar. 
Datorită refuzului de a sa
tisface stagiul militar, tînărul 
portorican este pasibil la o 
pedeapsă de 10 ani închi
soare.

ratativele interoc- 
cidentale, care au 
culminat cu vizitele 
primului ministru 
englez, Wilson, și 
cancelarului vest- 
german, Erhard, în 
S.U.A., nu s-au 
soldat — cel puțin

din cele ce au devenit pînă a- 
cum cunoscute opiniei publice 
— cu rezultate spectaculoase. 
Amintirea zarvei făcută după 
tratativele anglo-americane Ia 
nivel înalt de la Nassau, cînd a 
fost lansat embrionul proiectului 
forței nucleare multilaterale at
lantice, care în cele din urmă 
nu a putut fi constituită, a de
terminat, pare-se, pe participan
tă la actualul sezon de tratative 
să dea dovadă de mai multă dis
creție. Evident, însă, prudența 
manifestată se referă în primul 
rînd la dimensiunile reduse ale 
realizărilor.

în lipsa unor măsuri concrete 
pentru viitorul imediat, partici
pant« tratativele de la Wa
shington au accentuat tendința 
care s-a manifestat încă la se
siunea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. de a căuta o „rezol
vare globală“ pentru problemele 
aflate în discuție. Această ten
dință are în vedere ca pe baza 
unor concesii reciproce să se 
ajungă la învoieli cît mai puțin 
stînjenitoare pentru interlocu
tori ; concesiile reciproce s-ar 
referi la sprijinirea de către fie
care parte a politicii „dure“ în 
diferite puncte ale globului în 
schimbul dobîndirii sprijinului 
partenerului pentru aceeași poli-

Generalul Soglo, 
comandantul șef al 
forțelor armate 
Dahomey, care 
preluat miercuri 
mineața puterea la 
Cotonou, a făcut 
presei, în seara ace
leiași zile, prima 
declarație.

„Nu vom trece la formarea 
guvernului țării decît pe etape“, 
a spus generalul. Agenția France 
Presse remarca că șeful militari
lor a refuzat să fie numit „pre
ședinte“ de ziariștii participanți 
la conferința de presă de la pa
latul prezidențial. Instalat „de 
facto“ în funcțiile de șef al sta
tului și al guvernului, generalul 
Soglo este considerat de cercu
rile politice avizate ca un om 
abil.

Tot în cursul serii de miercuri, 
Soglo a primit pe înalții func
ționari de stat și le-a cerat să 
rămînă la posturile lor. Noii con
ducători dahomeeny încearcă 
deci după prima zi de la prelua
rea puterii să dea un curs cît 
mai liniștit măsurilor pe care in
tenționează să le adopte de 
acum înainte. Echipa instalată 
la conducerea țării va avea însă 
de întîmpinat o serie de greutăți, 
care nu au putut de altfel să 
fie depășite nici de vechile for
mații prezidențiale și guverna
mentale.

Ramadanul găsește pustie 
modesta așezare yemenită 
Haradh. Muiți dintre cei 5® de 
delegați ia dialogul dintre re
publicani și monarhișîi (plus 
suitele lor) s-au grăbit să pă
răsească tabăra de corturi 
care ie oferise găzduire.

Negociatorii yeme
niti se vor reîntoarce 
la Haradh sau, la sfîrși
tul Ramadanului, se 
vor îndrepta către

încă o dată risipit. Con
ducătorul delegației 
monarhiste la Haradh, 
Ahmed Al Shami, s-a 
grăbit să se dezică de

în zilele Conferinței de la Haradh

R. P. GHINEZA. — Peisaj de iarnă din Munții Khingan
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La Saigon a fost dat publicității un ordin sem
nat de generalul Westmoreland, comandantul for
țelor armate americane din Vietnam și generalul 
Lynh Duang Vien, șeful statului major al trupelor 
saigoneze, în care se arată că în vederea sărbă
torilor de iarnă, ostilitățile din Vietnamul de sud 
vor înceta timp de 30 de ore incepînd de la 24 
decembrie. In acest fel, se răspunde la propune
rea Frontului Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, care a făcut cunoscut că în ziua de 
24 decembrie forțele de eliberare națională nu 
vor întreprinde nici un fel de operațiuni ofensive.

rică într-o altă regiune a globu
lui.

Anunțarea de către primul mi
nistra englez, Wilson, ca princi
pal rezultat al tratativelor purta
te în S.U.A. a acordului privitor 
Ia o politică comună anglo-ame- 
ricană „la est de Suez“ a urmă
rit să dovedească că există un 
consens între politica S.U.A. și 
cea a Angliei ; dar politica co
mună „la est de Suez“ nu depă
șește orientarea cunoscută pînă

Londra spre a obține consimță- 
mîntul pentru o participare mai 
mare a R.F.G. la politica nuclea
ră a N.A.T.O., călătoria cancela
rului vest-german Erhard la 
Washington urma să marcheze 
„concluziile“ întregului sezon 
de tratative interoccidentale. 
Grija pentru pregătirea minu
țioasă a tratativelor Johnson — 
Erhard a reieșit din dezvăluirea 
misiunii secrete a deputatului 
creștin-democrat Kurt Birren-

„Rezolvarea globală“ 

și dificultățile ei

acum ca în schimbul sprijinului 
englez pentru politica americană 
în Vietnam, S.U.A. să susțină la 
rîndul lor politica engleză în 
Federația Malayeză și în gene
ral în zona „protejată“ 
de baze militare Malta

Singapore.
Cît privește poziția gi 

lui laburist englez față di 
tuala „armonie nucleară' 
ricano—vest-germană, ea a sufe
rit puține modificări. După tato
nările efectuate de reprezentan
ții guvernului vest-german la

bach în S.U.A., unde el a ple
dat pentru recunoașterea „ega
lității în drepturi“ în probleme
le înarmării nucleare atlantice, 

încercînd să forțeze găsirea 
formulei magice a „rezolvării 

, cancelarul Erhard a 
oferit un sprijin sporit politicii 
americane în Vietnam, în spe
ranța mărturisită că bunăvoin
ța Washingtonului față de acce
sul R.F.G. la controlul nuclear 
în cadrul N.A.T.O. se va tradu
ce ulterior în aranjamente con
crete.

Date fiind dimensiunile crizei 
din N.A.T.O., reticențele brita
nice și opoziția franceză față de 
dorințele nucleare vest-germane, 
Washingtonul s-a mărginit la 
promisiuni generale, căutînd — 
pare-se — să evite actualmente 
să răspundă cerințelor Bonn
ului. Aceasta, pentru a nu agrava 
și mai mult disensiunile inter- 
occidentale. Potrivit ziarului 
vest-german „SÜDDEUTSCHE 
ZEITUNG“ rezultatul principal 
al vizitei lui Erhard pare a fi „o 
opțiune privind o soluție ulte
rioară în legătură cu participa
rea R.F.G. la o organizație nu
cleară în cadrul N.A.T.O.“.

Ecoul asupra rezultatelor vizi
tei cancelarului Erhard în S.U.A. 
nu este uniform. Presa franceză, 
de pildă, a reținut tocmai pru
dența Washingtonului față de 
aranjamente concrete, dar a de- 
plîns perseverența cu care di
plomația vest-germană acționea
ză. „Dl. Erhard — scria „PARIS 
JOUR“ — nu a abandonat cere
rile sale în vederea participării 
Germaniei (occidentale) la stra
tegia nucleară“, iar ziarul 
„COMBAT“ apreciază că „re
vendicările Bonn-ului nu au fost 
satisfăcute integral, dar maniera 
în care cancelarul a subliniat so
lidaritatea R.F.G. cu S.U.A. în 
Vietnam, dovedește că el nu dis
peră în acțiunea de a-și atinge 
scopul“.

După încheierea sezonului de 
tratative interoccidentale reiese 
că problemele divergente nu au 
fost atenuate.

cîmpul de luptă pen
tru a tranșa prin forța 
armelor ceea ce nu 
s-a putut reglementa 
la masa tratativelor ?

Oficial se anunțase 
doar o pauză impusă, 
printre altele, de obli
gații religioase. Dar 
dacă judecăm după 
unele declarații, care 
confirmă supoziții an
terioare, pauza a fost 
necesară mai ales din 
cauza divergențelor, a 
neînțelegerilor ce nu 
au putut fi aplanate. 
La Sanaa, fruntașul 
republican Noaman a- 
cuza pe regaliști de a 
refuza „să accepte să 
facă parte din guvern 
în condiții de egalitate 
cu republicanii, spre a 
activa în numele dez
voltării țării și al 
bunăstării poporului 
yemenit“. Monarahiștii 
difuzau, concomitent, 
la Beirut un comunicat 
care suna a declarație 
de război: se anunța 
reluarea luptelor Ia 
sfîrșitul lui ianuarie, 
cînd se vor 
festivitățile 
nului. Evoluția yi 
nită se înfățișa d( 
rajatoare. Viitorul pă
rea să prevestească noi 
vărsări de sînge. Pesi
mismul a fost, totuși,

belicoșii săi adepți ca- 
lificînd drept „pripite“ 
frazele privind eșecul 
convorbirilor. „Sperăm 
— a spus el — că va 
fi găsită o soluție sa
tisfăcătoare pentru ca 
recomandările confe
rinței de la Djeddah 
cu privire la pacifica
rea țării să poată ii 
traduse în viață“. Co
legul său republican, 
Al Iriani, a vădit un 
optimism mai nuanțat, 
amintind și piedicile 
ce n-au fost înlătura
te : „Faptul că trata
tivele de Ia Haradh trec 
în prezent printr-o pe
rioadă dificilă nu în
seamnă că ele au 
eșuat. Avem încă timp 
suficient pentru a re
zolva in mod favora
bil problema pacifică
rii țării“.

„Perioada dificilă" 
poate fi depășită ? Pre
cizările celor doi oa
meni politici par pro
mițătoare. Săptămînile 
Ramadanului vor oferi 
celor două tabere ye- 
menite prilejul unor 
meditații. Abia reîn
toarcerea la Haradh va 
furniza clarificările aș
teptate la întrebarea: 
întrerupere sau eșec ?

„Felipilloș" — așa erau numiți trădătorii din rin- 
dul pieilor roșii care-i slujeau pe conchistadorii 
spanioli. Astăzi, în Peru, sînt gratificați cu acest 
titlu actualii conducători ai departamentelor econo
mice care ajută monopolurile nord-americane să 
pună mina pe bogățiile tării.

„In Peru — scrie ziarul .. 7 7
Ia Lima — există aproape 100 de societăți nord- 
americane. Sub controlul lor se află 85 la sută din 
extracția de cupru, 80 la sulă din extracția de zinc. 
60 la sută din cea de argint și Întreaga extracție de 
bismut". După cum relatează săptăminalul argenti
nian „EL POPULAR*, de curind au fost vîndute so
cietății nord-americane „Brasilian Land Develop- 
meni" vaste terenuri în departamentele Amazonas, 
Cajamarca și Piura. Societatea respectivă a înche
iat tranzacții în condiții extrem de avantajoase per- 
mitîndu-i proiituri de 300 la sută la iiecare dolar 
investit, încă din primul an.

La silrșitul lunii noiembrie „EL COMERC1O", cel 
mai vechi ziar peruvian, a anunjat că „singura uzină 
metalurgică din Iară, cea de la Quimbote, precum 
și zăcămintele de minereu de fier din regiunea Mar- 
cona au trecut în proprietatea societății nord-ame
ricane „Marcona Minning". Aceste mine și între
prinderi, care aparțineau pînă acum statului peru
vian, au fost vîndute contra sumei de 14 milioane 
dolari, deși, după cum arată „El Comercio“, numai 
utilajul lor e evaluat Ia 27 milioane dolari.

Așa stînd lucrurile, titulatura 
cu care oamenii simpli din Peru 
tualii conducători ai economiei 
ioarte potrivită.
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