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regionale ale cooperativelor

agricole de producție

Pe drumul dezvoltării
continue a agriculturii 

cooperatiste

După o vizită de două zile în regiunea Crișana, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- gho Maurer, Alexandru Bîrlă- deanu și Iosif Banc au sosit duminică seara la Timișoara.înainte de a părăsi Oradea, printre buchete de flori și fluturări de batiste, tînăra Maria Chiuajdu a înmînat oaspeților o poezie din care desprindem aceste versuri :
Crișurile v-au primit
Cu tot ce au făurit
Azi, de-a lungul și de-a latul, 
Vă întimpină Banatul....Cîteva cuvinte care exprimă unanimitatea sentimentelor de dragoste caldă cu care conducătorii partidului și statului sînt înconjurați pretutindeni pe meleagurile țării noastre.O mulțime entuziastă înconjoară pe conducătorii de partid și de stat din primele clipe ale sosirii. Primirea se transformă într-o manifestare a dragostei fierbinți, a atașamentului și încrederii nestrămutate în partidul comuniștilor a oamenilor muncii din această parte a țării.Bănățenii au venit la sărbătoare, pe peronul gării, învest- mîntați în mîndrul lor port popular. Alături de strălucitorul costum românesc pot fi văzute straiele în culori aprinse pe care le poartă sătenii maghiari și sîrbi și sobrele vestminte cu nasturi de argint ale germanilor.Oaspeții sînt întîmpinați de tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., aflat în localitate, Ion Cîrcei, prim-se- cretar al Comitetului regional de partid, și Vasile Daju, președintele sfatului popular regional. Făcîndu-se ecoul sentimentelor locuitorilor regiunii, gazdele arată că bănățenii văd în această vizită o cinstire deosebită, un semn de înaltă prețuire a muncii lor neprecupețite pentru înflorirea României socialiste.Tradiționala pîine cu sare ■— simbolul ospeției — este oferită pe un ștergar cu alese cusături, de către Leonida Tamaș, președintele sfatului popular orășenesc.Apariția în piața gării a conducătorilor de partid și de stat este salutată cu urale și ovații. Ele sînt preluate de zecile de mii de oameni masați pe Bulevardul Republicii pe care îl parcurg, într-o mașină deschisă, oaspeții. O ploaie de flori se abate asupra coloanei de mașini. Un buchețel de ghiocei întins spre oaspeți de mîinile unui copil urcat pe umerii tatălui ni se pare un gest emoționant ce vorbește cu elocvență despre temperatura sufletească care domnește în rîndul acestor mase fără număr. Din mai multe locuri răzbat acordurile tradiționalelor famfare bănățene și ritmurile orchestrelor populare.Oaspeții sînt conduși la sediul comitetului regional de partid, unde are loc o în- tîlnire cu cadre de răspundere din aparatul regional de partid și de stat. Referindu- se la realizările obținute în dezvoltarea regiunii, tov. Ion Cîrcei a arătat că înfățișarea de azi a meleagurilor bănățene reflectă grăitor politica partidului și guvernului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării. Ca un element; ce ilustrează creșterea forței economice a Banatului, vorbitorul a ară

Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat
tat că în 1965, în numai 70 de zile a fost realizată întreaga producție a anului 1950. Planul pe 1965 a fost îndeplinit în proporție de 103,2 la sută, producția obținută peste plan ridicîndu-se la 430 milioane lei.Anul acesta va marca — a arătat vorbitorul — un moment important în dezvoltarea industriei bănățene: vor intra în fabricație motorul Diesel de 1250 CP pentru locomotive Diesel hidraulice, turbina cu aburi de 50 mw, boghiul pentru locomotiva electrică de 6 580 CP, noi mărci de oțeluri și o gamă variată de bunuri de consum de calitate superioară. Una din preocupările de bază ale comitetului regional de partid este îmbunătățirea continuă a calității produselor, perfecționarea continuă a organizării muncii și producției în întreprinderi, sporirea eficienței lor economice.Referindu-se în continuare Ia dezvoltarea agriculturii regiunii, vorbitorul a arătat că ea va fi înzestrată cu noi tractoare și mașini agricole, iar cooperativele agricole vor primi o cantitate dublă de îngrășăminte chimice față de anul trecut. El a informat pe conducători că, paralel cu pregătirea campaniei agricole de primăvară, au fost luate măsuri eficiente în vederea înlăturării greutăților cauzate de inundațiile care s-au produs în unele părți ale regiunii.Vizita dv., iubiți oaspeți — a spus în încheiere vorbitorul — umple de bucurie inimile tuturor bănățenilor. Este o mare cinste pentru locuitorii regiunii noastre de a vă avea în mijlocul lor, de a vă arăta unele din roadele muncii lor, de a vă vorbi despre preocupările lor, de a asculta sfaturile și indicațiile dumneavoastră privitoare la sarcinile ce le au 

Hora din piața Operei din Timișoara

arhitectonice", ci

ntreaga țară este un vast șan
tier. Schela — semnul distinct 
al șantierului — apare cu a- 
ceeași frecvență in cel mai în
depărtat colț al țării ca și în 
Capitală. Am construit mult în 
anii șesenalului. Vom construi 
și mai mult — așa cum pre
văd Directivele celui de-al

IX-lea Congres al P.C.R.. — în cincinalul în 
care am intrat. Obiectivul principal trasat de 
Directive pentru construcții în următorii ani 
este accelerarea ritmului de execuție conco
mitent cu îmbunătățirea calității, creșterea 
productivității muncii și reducerea prețului 
de cost al lucrărilor de construcții și montaj.

Materialele și prefabricatele pentru con
strucții constituie după cum se știe, unul din 
factorii de bază care condiționează realizarea 
principalelor sarcini ce revin activității de 
construcții. Și asta pentru că materialele re
prezintă 50—60 la sută din valoarea con
strucțiilor ; pentru că aspectul arhitectonic, 
calitatea lucrărilor și confortul locuințelor sînt 
determinate în mare parte de existența unei 
baze puternice de materiale de construcții; 
pentru că, în sfirșit, creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost al construc
țiilor, scurtarea duratei de execuție sînt di
rect condiționate de calitatea materialelor, 
de lărgirea gamei acestora, de industrializa
rea lucrărilor de construcții.

Avem o bază puternică de materiale de 
construcții. Această bază — așa cum se sub
liniază în Directivele Congresului al IX-lea 
— se va dezvolta șl perfecționa continuu. Dl-

construcții ușoare! • Un apel 
către cercetare

rectivele conturează cu claritate obiectivele 
acestei dezvoltări: îmbunătățirea calității produselor, diversificarea gamei de sortimente, dezvoltarea producției de materiale de izolații, finisaj și instalații.

Redacția ziarului nostru, pornind de la aces
te direcții principale, a organizat recent o 
„masă rotundă" la care au participat specia
liști din Institutul de cercetări pentru 
construcții și economia construcțiilor 
(I.N.C.E.R.C.), din institutele de proiectare 
pentru construcții de locuințe și industriale 
(I.P.C.M.C., I.P.R.A.N. și I.P.B.), din Comitetul 
de Stat al Planificării și Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și Sistematiza
re, din ministerele producătoare de material 
de construcții. Redacția a pus în discuția spe
cialiștilor următoarea problemă :

CE CONSIDERAȚI NECESAR — ÎN PERS
PECTIVA AMPLULUI PROGRAM DE IN
VESTIȚII AL CINCINALULUI — PENTRU 
CONTINUA PERFECȚIONARE A PRODUC
ȚIEI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII ?

Dezbaterile au fost conduse de ing. ARA TACORIAN, directorul tehnic al Direcției generale de construcții și montaj din Ministerul Industriei Construcțiilor.
Publicăm în numărul de azi prima parte a 

discuțiilor purtate în cadrul acestei dezbaterî- 
anchetă.

C. PRIESCU
V. BARAC

(Continuare tn pag. d Tll-a)

de îndeplinit pentru înflorirea continuă a regiunii, pentru progresul patriei noastre.Oaspeții au ieșit apoi în balconul clădirii comitetului regional de partid. Adresîn- du-se zecilor de mii de locuitori ai orașului aflați în piața operei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis tuturor cetățenilor regiunii Banat un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român.într-o scurtă ședință — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. — tovarășul Cîrcei, prim-secretar al comitetului regional de partid, ne-a informat despre rezultatele obținute de oamenii muncii din regiunea Banat în realizarea planului pe 1965 și în munca pentru înfăptuirea șesenalului. Noi cunoaștem, tovarăși, activitatea rodnică depusă de muncitorii, țăranii, intelectualii, de toți oamenii muncii din regiunea Banat — români, germani, maghiari, sîrbi — care, înfrățiți, sub conducerea partidului, au reușit nu numai să realizeze, dar să și depășească sarcinile ce le-au revenit în ultimii 6 ani. împreună cu întregul nostru popor ați adus o contribuție importantă la îndeplinirea și depășirea planului șeșenal. Pentru munca dumneavoastră plină de avînt închinată construcției socialismului, înfloririi patriei, vă felicităm din toată inima.După cum știți, a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, Congresul al IX- lea a trasat un program multilateral pentru dezvoltarea economiei, culturii, pentru progresul întregii țări. în realizarea acestui program și dumneavoastră celor din Timișoara și din regiunea Banat vă revin sarcini însemnate. Noi sîntem convinși că așa cum ați știut să munciți pînă acum, să obțineți rezultate bune, să învingeți greu

tățile ce v-au stat în cale, tot așa veți reuși și de acum înainte să îndepliniți și să depășiți sarcinile importante ce vă revin din planul de 5 ani.Referindu-se la prevederile noului plan cincinal, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat: Este nevoie să ne ocupăm în continuare de dezvoltarea industriei — și dv. care trăiți într-o regiune industrială înțelegeți bine această sarcină. Trebuie, de asemenea, să ridicăm agricultura la un nivel mai înalt. Avem toate condițiile nu numai să îndeplinim, dar să și depășim pînă în 1970 obiectivele pe care ni le-am propus în acest domeniu. Sîntem încredințați că dv., oamenii muncii din o- rașul Timișoara și din regiunea Banat, înfăptuind politica partidului, veți munci tot mai bine, veți realiza și mai mult decît pînă acum;în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Trebuie să ridicăm pe o treaptă superioară activitatea culturală și științifică. Timișoara este un puternic centru cultural- științific al patriei noastre ; ea poate aduce o contribuție importantă la înflorirea culturii naționale. Considerăm că și în acest domeniu regiunea Banat nu va fi printre cele din urmă. Dimpotrivă, ea are toate posibilitățile să se situeze printre primele.Arătînd că în centrul politicii partidului nostru stă grija față de om, ridicarea continuă a bunăstării întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat: în această privință am obținut, desigur, rezultate bune, dar mai avem încă multe de făcut pentru a ridica nivelul de trai al poporului nostru la nivelul țărilor avansate. Congresul al IX-lea al partidului a trasat sarcini deosebit de mari. Ne revine nouă tuturor înalta datorie ca, sub conducerea partidului, să realizăm cu succes aceste sarcini, să facem ca oamenii 

muncii din țara noastră, întregul popor să trăiască mai bine, să se îmbrace mai bine, să se bucure de un trai civilizat.Tot ceea ce am realizat pînă acum este rodul muncii întregului nostru popor, al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, al tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, care, înfrățiți, au făurit toate bogățiile materiale și culturale ale patriei noastre, au făurit socialismul, România socialistă. Să întărim continuu prietenia și frăția de nezdruncinat între toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate. împreună, umăr la umăr, să ne clădim o viață nouă, fericită, în societatea noastră socialistă.în călduroasa primire pe care ne-ați făcut-o, în sentimentele exprimate cu prilejul sosirii noastre în orașul Timișoara noi vedem o puternică manifestare a încrederii oamenilor muncii în partidul nostru comunist care călăuzește întregul popor spre societatea înaintată — orînduirea socialistă și comunistă.Vă urăm tuturor noi succese în activitatea rodnică închinată fericirii poporului și înfloririi României socialiste, multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Să trăiți, tovarăși.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost subliniate, în repetate rînduri, de ovațiile mulțimii. Se aud urale pentru patria noastră socialistă, pentru harnicul și talentatul popor român, pentru Partidul Comunist Român în frunte cu Comitetul său Central.în această atmosferă de entuziasm, oaspeții străbat piața spre opera timișoreană unde, cu ocazia vizitei, are loc un spectacol folcloric festiv.La reușita programului au contribuit corul „Ion Vidu“ din Lugoj, care poartă datina 

cîntecului bănățean de peste 150 de ani, echipa de dansuri din Vălișoara, denumită de localnici „Două generații", is- cusiții doinitori din taragot — instrument popular specific Caransebeșului — și alte formații ale artiștilor amatori. La sfîrșitul spectacolului li s-a oferit interpreților din partea conducătorilor de partid și de stat un coș cu flori.în timp ce pe scenă se încing hore, ceardașuri, sîrbe și valsuri, răsună melodii străvechi sau mai noi, din zilele noastre, afară, în fața operei, se improvizează un alt spectacol. Piața, pe care mulțimea nu o părăsește, așteptînd să salute din nou pe conducăto-
PAUL ANGHEL 

MIRCEA MOARCĂȘ 
ADRIAN IONESCU

(Continuare în pag. II—III)

materiale
construim?

• 25 de specialiști iși spun părerea • Proiectanții 
propun : sporirea rezistenței cimenturilor • în atenția 
Comitetului de Stat al Planificării • Nu „monumente

n opt regiuni 
ale țării — Ar
geș, Banat, 
București, Ga
lați, Maramu
reș, Mureș Au
tonomă Ma
ghiară, Oltenia 
și Ploiești — au 

avut loc, zilele acestea, con
ferințe de constituire a Uniu
nilor regionale ale cooperati
velor agricole. Au participat 
delegați aleși tn cadrul con
ferințelor de constituire a 
Uniunilor raionale ale coope
rativelor agricole, membri 
cooperatori, brigadieri și pre
ședinți de cooperative agri
cole, specialiști, precum și 
activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai Consiliilor a- 
gricole regionale și raionale, 
cadre din economie etc.

La conferințe au participat 
tovarășii Chivu Stoica la Plo
iești, Paul Niculescu Mizil la 
Galați, Gheorghe Rădulescu 
și Vasile Vîlcu la București, 
Maxim Berghianu la Baia 
Mare, Petre Blajovici la Pi
tești, Mihai Dalea la Timi
șoara, Vasile Patilineț la Cra
iova și Virgil Trofin la Tg. 
Mureș.

Conferințele au avut la or
dinea de zi raportul privind 
sarcinile Uniunii regionale a 
cooperativelor agricole pen
tru creșterea producției și 
consolidarea economico-orga- 
nizatorică a cooperativelor a

gricole, precum și alegerea 
consiliilor Uniunilor regiona
le, a comisiilor de revizie, a 
comitetelor filialelor regio
nale ale Casei de pensii și a 
delegaților la Congresul U- 
niunii naționale a cooperati
velor agricole de producție.

Dezbaterile temeinice la 
care a participat întreaga ță
rănime cooperatistă, în ca
drul adunărilor generale pe 
cooperative, la conferințele 
de constituire a uniunilor ra
ionale, s-au caracterizat și în 
cadrul conferințelor regiona
le printr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, exprimând 
adeziunea deplină a țărănimii 
cooperatiste față de măsurile 
stabilite de Congresul al 
IX-lea și plenara din noiem
brie a C.C. al P.C.R., în vede
rea creării unor organe pro
prii de conducere și îndru
mare a agriculturii coopera
tiste, precum și față de noile 
documente ce urmează a fi 
adoptate la apropiatul Con
gres al cooperatorilor.

In cadrul dezbaterilor con
ferințelor regionale, un loc im
portant l-a ocupat precizarea 
atribuțiilor și sarcinilor de vii
tor ale Uniunilor regionale ale 
cooperativelor agricole, direc
țiile principale ale activității 
lor în viitorul apropiat și în 
perspectivă. Participanții la

(Continuare In pag. a Ill-a)



Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Banat

(Urmare din pag. I)rii partidului și statului, a devenit o vastă scenă : s-au încins dansuri în care s-au prins locuitorii orașului, sătenii veniți din comunele învecinate. Se aud strigături : „Frunzuliță de cicoare, Banatul e mîn- dră floare 7 S-a gătit de sărbătoare". „Românie să trăiești / Mai frumos să înflorești". E o horă uriașă a frăției și bucuriei populare. Cînd oaspeții apar din nou în piață, la sfîrșitul spectacolului festiv, cîntecele tarafelor sînt acoperite de furtuna ovațiilor.
★Luni a continuat vizita în regiunea Banat a tovarășilor Nicolae Ceaușescu Ion Gheor- ghe Maurer, Alexandru Bîrlă- deanu, Iosif Banc și Mihai Dalea. Pe străzi și bulevarde timișorenii îi conduc în drumul lor spre Arad — orașul de pe Mureș. Ștafeta ospitalității e preluată apoi de locuitorii comunelor Ortișoara, Vinga, Șagu. între Timișoara și Arad, pe cei peste 50 km s-a întins parcă o punte a sentimentelor fierbinți de dragoste, de atașament profund ale bănățenilor față de partid și guvern.La porțile Aradului așteptau într-o mulțime impresionantă locuitorii orașului. Datorită numărului mare al celor veniți să-i întîmpine pe conducători, bulevardele par a se îngusta, mașinile înaintînd cu greu. Fiecare vrea să ofere oaspeților o floare primăvăratecă, o crenguță verde de brad, o fluturare de mină, să adreseze o urare.Primul popas se face la Uzinele de vagoane. Urarea fierbinte de bun sosit a gazdelor e însoțită de invitația de a vizita întreprinderea, care împlinește peste puțin timp 75 de ani de existență. Cei mai importanți pentru viața întreprinderii sînt anii de după 1948, cînd totul este reclădit aproape din temelii. Evoluția viguroasă a uzinei de-a lungul celor 18 ani este înfățișată pe scurt oaspeților de către ing. Vasile Abrudan, director general. Colectivul va produce în 1970, la sfîrșitul cincinalului, 6 000 de vagoane marfă și 200 vagoane pentru pasageri anual, adică de 14,7 ori mai mult decît în 1948. Cele peste 50 tipuri de vagoane fabricate în aproape două decenii țin pasul cu performanțele atinse pe plan mondial.între oaspeți și specialiștii u- zinei are loc o convorbire cu caracter de lucru. Se discută., despre perspectivele pe care le impun întreprinderii ară- dene cerințele economiei naționale.— Ce v-ați propus în acest sens, întreabă pe directorul uzinei tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aveți în vedere folosirea cît mâi deplină a spațiului de producție existent ?— Am pus la punct un plan de dezvoltare realist. Ultima dintre variantele întocmite, la care ne-am oprit, are~ în vedere utilizarea eficientă a fiecărui metru pătrat de spațiu disponibil, astfel că suma inițială destinată investițiilor s-a redus la mai mult de o pătrime. Țin să mulțumesc încă o dată conducerii de partid și de stat pentru sprijinul pe care ni l-a dat în legătură cu această acțiune. Eficiența investițiilor rezidă îndeosebi în eliminarea unor strangulări în punctele cheie ale fluxului de fabricație, ceea ce .■ va determina un spor substanțial al producției anuale. Specialiștii prezintă schițe, dau amănunte suplimentare. Discuția capătă caracterul unei veritabile consfătuiri care prilejuiește indicații și recomandări prețioase din partea conducătorilor de partid și de stat.Subliniind necesitatea renunțării la importul unor piese folosite la construcția vagoanelor, care pot fi realizate în țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de măsurile ce s-au luat în acest sens.— Este în curs de asimilare un tip modern de frînă pentru viteze mari și instalația de încălzit și iluminat a vagoanelor de călători — răspunde Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, prezent în u- zină cu prilejul vizitei conducătorilor.Discuția continuă apoi in secții. Oaspeții urmăresc cu atenție fluxul tehnologic de-a lungul căruia prind treptat contur și se încheagă vagoanele.— O problemă foarte^ importantă pentru o uzină ca a dv. este organizarea rațională a fluxului de producție, astfel ca să se asigure un ritm intens și constant de lucru, atrage atenția tovarășul Ion Gheorghe Maurer.— Spațiul pe care-1 aveți vă dă posibilitatea să realizați aceasta în condiți’ bune, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu.Trecerea prin secții atrage în jurul conducătorilor grupuri mari de muncitori și specialiști, care ascultă cu a- tenție indicațiile și recomandările acestora. Inginerii Victor Parcu, Aurel Ciuruga și alți șefi de secții și sectoare, numeroși muncitori țin sa strîngă cu căldură mîna oaspeților, asigurîndu-i că îndeplinirea sarcinilor trasate de partid reprezintă pentru ei cea mai mare onoare.

Vizita urmează „drumul vagoanelor", cum denumesc muncitorii fazele de fabricație ale produselor lor. La capătul acestuia, conducătorii de partid și de stat examinează atent mai multe vagoane gata să iasă pe porțile uzinei. Sînt remarcate realizările specialiștilor care depun eforturi pentru reducerea greutății vagoanelor prin a- plicarea unor soluții constructive moderne. Se apreciază, de asemenea, mecanizarea tot mai accentuată a operațiilor de descărcare a vagoanelor, dintre care unele ating capacitatea impresionantă de 60 tone.Vizitînd două vagoane de pasageri, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de preocupările constructorilor pentru extinderea folosirii maselor plastice și a altor materiale de calitate superioară.— Să aveți permanent în vedere confortul, să nu uitați nici un moment că beneficiarii acestor vagoane sînt oamenii muncii care așteaptă de la dv. lucruri tot mai bune.Despărțindu-se de constructorii de vagoane, care dau încă o dată glas sentimentelor de mîndrie și de mulțumire pentru cinstea ce li s-a făcut, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre Uzina de strunguri.întreprinderea sugerează de la primii pași o comparație cu o „carte de vizită" reprezentativă pentru dezvoltarea industriei constructoare de mașini. Strungurile produse la Arad se bucură de o bună apreciere nu numai în interiorul țării, ci și în 36 de țări străine, unele cu o veche tradiție industrială, unde sînt exportate,Fac o puternică impresie vastele hale cu șirurile nes- fîrșite de mașini-unelte^ producția pe bandă a părților componente ale * strungurilor, procedeele moderne cu ajutorul cărora se realizează piesele de mare finețe care alcătuiesc „inima" mașinilor- unelte.în timpul vizitei, oaspeții remarcă cu satisfacție cunoștințele tehnice înalte pe care le poseda muncitorii și specialiștii, reflectate, de altfel, și în cele peste 170 de invenții și inovații aplicate în ultimii ani în producție.—■ Tocmai aceasta ne-a permis, informează directorul u- zinelor, inginer Marțian Fu- ciu, să folosim din plin utilajele moderne de înaltă tehnicitate de care dispunem. Noi lucrării zi și noapte, în trei schimburi, adică, cum se spune, după orarul C.F.R. Chiar și în aceste condiții calificarea de înaltă clasă a muncitorilor și specialiștilor noștri a permis să nu se facă reparații capitale la unele mașini-unelte, nici după zece ani de exploatare intensă.— E un lucru bun, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să mergeți în continuare pe linia folosirii intensive a utilajelor, deoarece, în condițiile progreselor uriașe pe care le înregistrează azi știința și tehnica, uzura morală o ia tot mai mult înaintea celei fizice.Studierea atentă, la fața locului, a procesului tehnologic, precede discuția care are loc, la sfîrșitul vizitei, în sala consiliului tehnic.— Este o uzină bună, subliniază secretarul general al C.C. al P.C.R. Aveți muncitori bine calificați, autori de invenții și inovații, specialiști la curent cu noutățile tehnicii mondiale. Acesta este un fond de aur ce trebuie bine valorificat. în programul dezvoltării economiei noastre, uzina dumneavoastră ocupă un loc important. Ea are sarcina să contribuie la dotarea industriei cu mașini-unelte mereu mai perfecționate care să înlocuiască tot mai mult utilajul de importuri.— Este de remarcat, spune tovarășul Ion Gheorghe Maurer, că există aici un grup puternic de concepție care muncește cu bune rezultate.Directorul fabricii precizează că strungurile sînt mereu îmbunătățite. Anul trecut, de pildă, s-au adus strungului SN-400 peste 150 de modificări constructive.— Să constituie aceasta o preocupare permanentă, a colectivului, atrage atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu. în centrul activității dumneavoastră trebuie să stea îmbunătățirea continuă a mașini- lor-unelte de care are nevoie industria noastră.întîlnirea cu conducătorii de partid și de stat s-a soldat cu bogate învățăminte și concluzii de mare însemnătate pentru orientarea de viitor a colectivului uzinei de strunguri....Din nou pe străzile Aradului, unde populația își ia rămas bun de la conducătorii partidului și statului nostru.Coloana de mașini trece podul peste Mureș, îndreptîn- du-se spre comuna Vinga, veche așezare din cîmpia Banatului unde trăiesc și muncesc uniți în două cooperative a- gricole de producție peste cinci mii de țărani români, maghiari și bulgari.Familiile cooperatorilor au venit în corpore_ în întîm- pinarea conducătorilor de partid și de stat, oglindind tot ce are mai frumos tradiția fiecărui grup național, în obiceiul de primire a oaspeților. Pîine și sare, ploști frumos în

crustate, ștergare, țesături cu motive românești, bulgărești și maghiare — sînt oferite oaspeților împreună cu urarea de bun sosit, rostită din inimă de toți cei prezenți. Reprezentanții tuturor generațiilor — copii, tineri, maturi — umplu brațele conducătorilor de partid și de stat cu buchete de flori, într-o impresionantă perindare de chipuri luminoase, de costume multicolore.'— Sînteți o mare și singură familie care muncește împreună, remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbiți-ne despre rezultatele pe care le-ați obținut.Prezintă informări despre munca celor două cooperative agricole de producție aflate într-o prietenească întrecere Petru Dubțu, președintele cooperativei „Spicul", și Petru Hîrlău, președintele cooperativei „30 Decembrie".Pămîntul rodnic, muncit cu hărnicie de cooperatori, sprijinul permanent al partidului și statului care au trimis spre

Vizitind expoziția cu machete care înfățișează proiecte de sistematizare a orașului timi
șoara din cadrul Universitățiiogoare mașini, semințe selecționate, îngrășăminte chimice, specialiști, au făcut ca și aici, la Vinga, să se obțină rezultate din ce în ce mai bune în producția agricolă. Valoarea zilei-muncă a atins anul trecut la cooperativa „Spicul" 28 lei, dintre care 15 lei în numerar. .Cei doi președinți informează oaspeții despre acțiuni economice întreprinse cu forțe comune ca, de pildă, planul de desecare a bălții Izvorinu- lui prin care se vor da în folosință circa 600 hectare fi- neață. Organizarea uniunilor raionale ale cooperativelor, subliniază gazdele, va permite ca efortul de întrajutorare și cooperare a u- nităților agricole în acțiuni de acest fel să se fructifice mai deplin. _ .La întrebarea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la ajutoarele acordate batn- nilor, cei doi președinți prezintă date pe anii trecuți. In numele țăranilor, ei mulțumesc partidului pentru grija arătată celor bătrîni prin noul Statut al Casei de pensii, care va fi adoptat în curînd.în piața sfatului popular, unde se află adunați mii de țărani cooperatori, ia cuvin- tul tovarășul Nicolae Ceaușescu, care transmite locuitorilor din comuna Vinga salutul conducerii de partid și de stat și îi felicită pentru rezultatele obținute în munca. „Ne-ați arătat, spune secretarul general al C.C. al partidului, că aveți rezultate bune; aceasta se vede și pe chipurile dumneavoastră. Este de altfel cea mai buna dovadă a condițiilor noi în care trăiește azi țărănimea noastră a drumului înțelept pe care partidul a îndrumat satul, agricultura noastra socialistă.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: re această cale vom face sa m- florească mereu agricultura noastră, sporind contribuția ei la creșterea avutului national. Pe această cale țărănimea își va putea ridica necontenit nivelul de viata.în comuna dumneavoastră, a remarcat în continuare secretarul general al C.C. al partidului, trăiesc și muncesc împreună români, bulgari, maghiari, și tot ce s-a făcut aici este rodul muncii lor unite, parte integranta din munca întregului nostru popor.Arătînd că eforturile țărănimii trebuie să se conjuge și mai strîns cu eforturile oamenilor muncii din industrie, ale intelectualilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus in încheiere : Congresul partidului a trasat un vast program de activitate creatoare în viața economică și cultural-ștnn- țifică. Strîns unit în jurul partidului, a conducerii sale, întregul popor nu-și va precupeți eforturile pentru ca, înfăptuind acest program, m 1970 România socialista sa se 

ridice și mai sus, spre culmile progresului și ale civilizației, spre comunism. Pe a- ceastă cale vom realiza fericirea și bunăstarea tuturor, a copiilor aceștia care sînt viitorii constructori ai comunismului.Aclamații, cuvinte de cinstire la adresa partidului și a conducerii sale izbucnesc din mii de piepturi. Conducătorii se fotografiază apoi în mijlocul familiilor de țărani din comuna Vinga.Vizita continuă la fermele celor două cooperative agricole de producție. Aici se discută amănunțit probleme ale organizării producției, perspectivele de dezvoltare a unităților.Conducătorii de partid și de stat cer amănunte despre prețul de cost al laptelui și al cărnii, despre criteriile științifice de furajare și îngrijire a animalelor, despre felul cum sînt remunerați îngrijitorii, dau sugestii și sfaturi prețioase, critică unele neajunsuri, recomandînd specialiștilor și 

cooperatorilor să găsească soluții și mai bune, mai eficace pentru creșterea producției agricole vegetale și animale....Intrăm în raionul Sînni- colau Mare, pe așa-numita „Șosea a milionarilor", nume simbolic pentru bogăția cooperativelor din această parte a Banatului, pentru viața înfloritoare la care s-au ridicat aceste sate în anii socialismului.în comuna Biled, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați cu trîmbițași călare, îmbrăcați în frumoase costume bănățene, care vestesc sosirea coloanei de mașini și îi salută pe oaspeți după datina locului. Mii și mii de săteni, români și germani, ies în întîmpinarea oaspeților. Gustul pîinii e bun și la Biled, iar urarea bă- trînului Timotei Marinescu exprimă toată dragostea gazdelor : E pîine din. recoltele noastre bogate, care sînt bogate pentru că partidul nostru, dragi oaspeți, ne-a arătat drumul de muncă și de iz- bînzi.Despre recoltele Biledului vorbește Sabin Bec, președintele cooperativei agricole de producție, care prezintă un succint tablou al dezvoltării gospodăriei în ultimii ani. Un indice semnificativ al creșterii puterii economice a acestei unități îl reprezintă fondul de bază, care la înființare era de numai 140 000 lei, iar la sfîrșitul anului 1965 de peste 15 milioane.— Cooperativa a crescut frumos, remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să vedem sursele de venituri: ce producții ați obținut anul trecut în cultura mare ?— Am obținut, răspunde președintele, 3 262 kg de grîu, 4 866 kg porumb și 31 000 kg sfeclă de zahăr la ha. Avem și un sector zootehnic bine dezvoltat, 1 040 de bovine, dintre care 534 vaci și juninci, 3 000 de porci ; producțiile au crescut și în acest sector.— Ce ați planificat în ceea ce privește dezvoltarea, pentru anul 1970 ? întreabă tovarășul Ion Gheorghe Maurer.Președintele cooperativei expune cifrele de producție prevăzute să fie atinse în 1970, rezultînd că indicii stabiliți pentru principalele culturi au și fost, în parte, atinși.— De ce nu vă propuneți să fiți și mai sus, în 1970 ? întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mergeți cu îndrăzneală înainte — sfătuiește secretarul general al C.C. al P.C.R.La invitația gazdelor, oaspeții urcă în șarete trase de cai albi și merg la ferme. Cifrele se verifică aici, prilejuind aprecieri pozitive din partea oaspeților la adresa hărniciei și priceperii crescătorilor de animale.între oaspeți și gazde se angajează discuții vii privind 

nu numai munca, dar și viața de fiecare zi a oamenilor.— Cît ai cîștigat anul trecut tovarășe, îl întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu pe îngrijitorul Klein Petru.— Eu am avut 500 zile- muncă, tovarășe secretar general. Iar soția 250 de zile. La noi ziua-muncă s-a plătit anul trecut cu 30 de lei.— Cum ai folosit veniturile ?— Trăind bine, mîncînd bine, îmbrăcîndu-ne bine.-— De cînd lucrezi la fermă? o întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu pe tînăra Draia Doina.— Numai de doi ani, dar am cîștigat foarte bine. îmi place munca aici.— Ți-ai pregătit deci o zestre bună, remarcă secretarul general al C.C. al P.C.R. Trebuie să-ți găsești un flăcău la fel de harnic și să vă faceți o viață frumoasă.Viața frumoasă din Biled e rezultatul hărniciei cooperatorilor, al condițiilor noi pe care le-a creat țărănimii socialis

mul. Pentru sprijinul și îndrumarea permanentă pe care partidul și guvernul o dau agriculturii, țăranii din Biled au mulțumit conducătorilor de partid și de stat, angajîndu-se să urmeze neabătut și în viitor îndemnurile partidului.După-amiază, conducătorii de partid și de stat, au vizitat Uzinele mecanice Timișoara. Venind în întîmpinarea oaspeților, inginerul Gheorghe Boșneag, directorul uzinei, a urat oaspeților bun venit, subliniat de uralele muncitorilor aflați în curtea uzinei, într-o scurtă ședință, care are apoi loc, oaspeții sînt informați de directorul uzinei despre realizările obținute de colectiv în îndeplinirea sarcinilor de plan. în primele cinci decade ale acestui an, planul de producție a fost realizat la toți indicatorii. în ultimii 4 ani, producția uzinei a sporit de mai bine de trei ori. în întreprindere se execută o serie de produse noi de mare importanță pentru economia națională dintre care : utilaje pentru industria alimentară, mașini-unelte pentru debitat materiale, poduri și macarale-turn, fabricate în colaborare cu uzina din Bocșa, moto-încărcătoare, boghiuri pentru vagoane etc. Directorul uzinei a vorbit despre preocupările colectivului pentru perfecționarea utilajelor și mașinilor în pas cu cele mai noi realizări ale tehnicii.însoțiți de cadrele de conducere și de specialiști, oaspeții au vizitat apoi uzina. în fiecare secție răsună urale și aplauze la adresa Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central. Muncitorii fruntași, șefii de secții raportează conducătorilor despre succesele lor, își exprimă ho- tărîrea de a face totul pentru a da viață mărețelor sarcini trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului.La secția de construcții metalice sîntem martorii unor momente emoționante. în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu iese bătrînul muncitor Gheorghe Opincaru, în a cărui carte de muncă sînt înscriși peste 45 de ani de activitate neîntreruptă în producție. El raportează că în curînd va ieși la pensie, dar, spune el, nu înainte de a cuceri pentru a patra oară titlul de fruntaș pe care-1 deține de trei ani. Este o mare bucurie pentru mine că am avut prilejul să vă salut muncito- rește în uzina noastră. încheie el. Tovarășul Nicolae Ceaușescu urează bătrînului muncitor succes în muncă și multă sănătate. Vizitînd secțiile întreprinderii, conducătorii se interesează de calitatea utilajelor care se produc în uzină, de performanțele tehnice ale acestora. O parte din noile utilaje sînt prezentate oaspeților în stare de funcționare.Aveți spațiu larg de pro

ducție, remarcă, la plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu ministerul, va trebui să găsiți soluții pentru ca aceste spații să fie folosite mai intens. Paralel cu aceasta, trebuie să vă preocupați permanent de îmbunătățirea continuă a calității produselor pe care le fabricați....Conducătorii de partid și de stat sînt apoi oaspeții Universității timișorene. Răsună străvechiul cîntec „Gaudea- mus igitur", intonat de tineri veniți să studieze aici din toate colțurile țării. Făcîn- du-se exponentul sentimentelor cadrelor didactice, al entuziasmului studențimii timișorene, prof. dr. Ion Curea, rectorul Universității, rostește calde cuvinte de bun sosit. Sînt vizitate laboratoarele de fizică a cristalelor și de unde electrice, planetariul, amfiteatre și săli de cursuri. La unul din etajele clădirii se află o mică expoziție cu machete care înfățișează proiecte de sistematizare a orașului Timișoara. Inginerul Ion Radoslav, directorul D.S.A.P.C. Banat, dă oaspeților explicații.între timp, în marele amfiteatru. de 800 de locuri al Universității s-au adunat cadre didactice și studenți care fac o însuflețită primire conducătorilor. Reprezentanți ai corpului profesoral, și ai studenților, în cuvîntul lor, sa- lutîndu-i cu căldură pe oaspeți, le relatează despre activitatea și preocupările lor.Cinstea pe care ne-o faceți astăzi, spune prof. ing. Constantin Avram, rectorul Institutului politehnic, constituie o nouă confirmare a atenției deosebite pe care partidul o acordă învățămîntului superior, promovării științei și culturii în patria noastră.Centrul universitar Timișoara este cu adevărat o creație a regimului nostru popular. La eliberarea patriei de sub jugul fascist exista în Timișoara o singură instituție de învățămînt superior — Școala politehnică. Era puțin pentru această regiune din care în trecut s-au ridicat personalități de seamă cum au fost: Vincențiu și Victor Babeș, Eftimie Murgu, Constantin Diaconovici Loga, Di- mitrie Țichindeal, Paul Iorgo- vici, Bela Bartok, Dositei Obradovici, Ion Vidu, Traian Vuia, Traian Lalescu și alții, care au luptat pentru ridicarea culturală a poporului nostru și îmbunătățirea condițiilor sale de viață.în prezent, datorită sprijinului acordat de partid și de stat, bănățenii se pot mîndri cu 5 institute de învățămînt superior,.eu baza de cercetări- științifice a Academiei Republicii Socialiste România și cu alte instituții culturale și artistice. în cadrul Institutului politehnic Universității, Institutului pedagogic, Institutului agronomic și al Institutului de medicină funcționează 20 de facultăți cu 44 de secții de specializare. Aici studiază și trăiesc împreună în bună înțelegere peste 10 000 studenți români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități. De pregătirea viitorilor specialiști se ocupă cu competență peste 1200 cadre didactice.în anii șesenalului, a spus în continuare vorbitorul, s-au construit noul local al Universității, în care ne aflăm acum, clădirea facultății de construcții, numeroase laboratoare și un complex studențesc modern.Principala noastră preocupare a fost și este formarea unor specialiști temeinic pregătiți, necesari economiei și culturii naționale. Din 1945 și pînă în prezent, centrul universitar Timișoara a dat producției 10 300 de ingineri, 2 400 medici și 2 500 profesori, adică peste 15 000 specialiști.Paralel cu activitatea in- structiv-educativă, cadrele didactice au desfășurat și activitate de cercetare științifică, unele cercetări fiind finalizate prin aplicarea lor în producție.Conferențiarul univ. Petru Lamoth, de la Universitate, a spus printre altele : Dăm totul pentru educația tineretului în spiritul patriotismului socialist, al dragostei fierbinți față de partid, conducătorul încercat al poporului, ne dă- ruim pe de-a-ntregul științei și cercetării științifice. Ne bucurăm că în centrul nostru universitar, unde muncesc și învață cot la cot cadre didactice și studenți români, germani, maghiari și de alte naționalități, s-a instaurat un spirit de frățească colaborare, rezultat al traducerii în viață a politicii înțelepte a partidului nostru.Studentul Nicolae Lacea, în numele colegilor săi de învățătură, aduce calde cuvinte de mulțumiri pentru grija părintească a partidului față de tînăra generație. Răspunzînd cu însuflețire acestei griji — a spus el — studenții muncesc cu pasiune pentru a-și însuși tezaurul științei moderne, pentru a se forma specialiști cu înaltă pregătire profesională, patrioți înflăcărați, demni de mărețele timpuri pe care le trăim. Vă asigurăm cu acest fericit prilej pe dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, întreaga conducere de partid șî de stat, de adîncul atașament al studenților față de politica partidului și statului nostru.A luat apoi cuvîntul tova

rășul Nicolae Ceaușescu, care a transmis cadrelor didactice și întregului tineret studențesc din Timișoara un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului. Referindu-se la amploarea pe care au luat-o știința și cultura în patria noastră în anii socialismului, vorbitorul a subliniat că orașul Timișoara este unul din importantele centre de învățămînt, știință și de cultură ale țării, că aici lucrează mii și mii de intelectuali care aduc o contribuție de seamă la dezvoltarea științei și culturii românești. A- ceasta este, a spus secretarul general al C.C. al P.C.R., urmarea firească a aplicării politicii partidului nostru, care pune în centrul activității sale preocuparea permanentă pentru ridicarea economică, științifică și culturală a întregii țări — ca o condiție fără de care nu se poate concepe socialismul, nu se poate asigura suveranitatea și independența patriei.Mai avem un drum lung de străbătut — a spus în continuare vorbitorul, pentru a ridica patria noastră pe culmile înalte ale civilizației, și un rol de seamă în această direcție revine științei, culturii. Socialismul și comunismul nu se pot construi fără un înalt nivel de cultură, fără dezvoltarea largă a științei. Dumneavoastră, cei din Timișoara, ați obținut rezultate bune. Dar trebuie să depuneți eforturi și mai mari pentru a ridica întreaga dv. activitate la nivelul cerințelor actuale ale dezvoltării economiei, mai ales în ce privește formarea cadrelor de specialiști necesari tuturor sectoarelor de activitate.Referindu-se la activitatea științifică desfășurată de cadrele didactice din Timișoara, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Vă puteți mîndri cu rezultatele obținute. Dar și aici puteți face mai mult. Puteți aduce o contribuție și mai mare, prin activitatea de cercetare științifică, la perfecționarea producției, la promovarea tehnicii moderne, una din condițiile mersului nostru înainte.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a adresat profesorilor centrului universitar Timișoara un îndemn de a ridica continuu nivelul activității de instruire a tinerei generații, de a crește și forma din tinerii studenți de azi cetățeni conștienți ai patriei noastre socialiste, constructori ai socialismului și comunismului, cu un larg orizont de cultură și cu o înaltă pregătire profesională. In această privință, a spus vorbitorul, multe depind de studenți, dar mai multe depind de dumneavoastră, cadrele didactice, de felul cum munciți pentru înarmarea tineretului cu cele mai noi cunoștințe și pentru educarea sa morală și cetățenească, de felul cum știți să sădiți în inimile tinerilor dragostea pentru munca productivă, sentimentul înaltei răspunderi față de patria noastră socialistă. Imbinînd strîns munca profesorilor cu strădaniile studenților, vom reuși să creăm o generație temeinic pregătită, constructoare a societății comuniste de mîine.Adresîndu-se studenților, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat îndatorirea acestora de a învăța temeinic, de a-și însuși printr-o muncă perseverentă cunoștințe bogate și o înaltă disciplină.în centrul universitar Timișoara, a spus vorbitorul, învață alături de studenții români și studenți de alte naționalități — germani, maghiari, sîrbi. Este pentru noi o satisfacție să constatăm că datorită justeței politicii partidului nostru în problema națională, asigurării egalității în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre indiferent de naționalitate, tineretul din Timișoara, ca întregul tineret al țării, urmează cu încredere partidul, muncește și învață înfrățit, umăr la umăr. Acesta constituie unul din izvoarele marilor realizări obținute în făurirea societății noastre noi.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Sîntem convinși că muncind u- niți veți obține în continuare succese și mai mari, vă veți spori contribuția la progresul general al țării, la înflorirea patriei socialiste, la creșterea bunăstării poporului.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost subliniate în repetate rînduri cu aplauze puternice. Cei prezenți în marele amfiteatru al Universității au aclamat îndelung pentru partid, pentru Comitetul său Central. La plecare, tinerii adunați pe marele platou din fața Universității fac din nou să răsune tradiționalul „Gaudea- mus igitur", cîntecul frumoșilor ani de studenție cărora socialismul le-a dat și mai multă strălucire.în seara zilei de luni, conducătorii de partid și de stat au luat parte la o întîlnire cu activul de partid din regiunea Banat și la o masă tovărășească.La întîlnire au luat parte activiști ai organelor locale de partid, de stat și obștești, conducători de întreprinderi și instituții, de mari șantiere, ai unor unități agricole socialiste, reprezentanți ai oamenilor muncii din industrie și agri

cultură, ai oamenilor de știință, cultură și artă.A luat cuvîntul tov. Ion Cîrcei, prim-secretar al Comitetului regional de partid, care a spus printre altele : Prezența dumneavoastră în mijlocul muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din regiunea noastră a prilejuit momente de înălțare sufletească. Căldura cu care oamenii muncii români, germani, maghiari, sîrbi au primit pe iubiții noștri oaspeți este o expresie firească a unității întregului popor în jurul partidului și guvernului, făurită în lupta pentru construcția vieții noi, socialiste. Cu toții au arătat că sînt hotărîți să depună întreaga lor capacitate de muncă pentru a da viață mărețului program stabilit la Congresul al IX-lea al partidului, în sfaturile și indicațiile pe care le-am primit din partea conducătorilor noștri vedem înțelepciunea partidului, grija sa permanentă pentru înâlori- rea tuturor regiunilor țării și ridicarea bunăstării întregului popor.A luat apoi cuvîntul prorectorul Institutului politehnic Ion Anton, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, care a spus : Bucuria de a vă avea ca oaspeți în mijlocul nostru este greu de exprimat în cuvinte, cum nu poate fi exprimată pe deplin nici recunoștința pentru grija și dragostea cu care conduceți destinele poporului nostru spre un viitor luminos. Măsurile adoptate la sesiunea Marii Adunări Naționale din decembrie 1965 în legătură cu cercetarea științifică au arătat că partidul nostru așează știința la un loc de frunte în asigurarea progresului economic și social. Aș dori să vă asigur de atașamentul nostru față de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, de dragostea față de conducătorii noștri iubiți. Vă asigurăm că vom folosi toată priceperea noastră pentru a face din școala timișoreană o școală a vieții, și din orașul Timișoara o puternică cetate a creației științifice.Cuvinte emoționante a rostit Mihai Dreciu, membru al Partidului Comunist Român din anii ilegalității. Nouă, comuniștilor mai vîrstnici, — a spus el —• care am cunoscut prigoana crîncenă a regimului burghezo-moșieresc, ne tresaltă inima de fericire cînd vedem cum se înalță tot mai sus patria noastră scumpă.Dragostea și încrederea cu care oamenii muncii înconjoară partidul nostru, înțeleaptă, clarvăzătoarea și ferma sa conducere marxist-le- ninistă, are rădăcini adînci în lupta dusă de partid în întreaga sa istorie de 45 de ani. Vă doresc, iubite tovarășe Ceaușescu, dumneavoastră și întregii conduceri de partid și de stat, multă sănătate și putere de muncă, spre a îndruma cu aceeași fermitate țara noastră pe drumul luminos al socialismului și comunismului, al bunăstării și fericirii poporului român.A luat cuvîntul directorul Teatrului german de stat din Timișoara, Iohan Szekler,/ care a spus printre altele :în orașul Timișoara, alături de instituții de artă românești, funcționează teatrul german, teatrul maghiar și Ansamblul sîrb de stat de cîntece si jocuri. Exprim cu acest prilej recunoștință față de partid pentru condițiile bune create instituției noastre. Ne îndeplinim misiunea de a contribui la cultivarea în rîndurile populației germane din regiune a dragostei față de patria noastră comună, România socialistă, a devotamentului față de Partidul Comunist Român. Slujitorii artei din Banat se vor dărui și de acum înainte cu toată pasiunea înfloririi culturii socialiste.Eroul Muncii Socialiste, Viorel Uibaru, președintele cooperativei agricole Lenau- heim, a spus : Pe aceste plaiuri, trecutul țărănimii a fost întunecat de împilarea exploatatorilor și asuprirea națională. Acum, acest bogat izvor de pîine al țării este sporit de mîinile harnicilor cooperatori români, germani, maghiari și de alte naționalități care și-au înfrățit nu numai cugetele, ci și pămînturile. Hotărîrile Plenarei C.C. din noiembrie 1965 ne luminează pașii, mai departe, pe drumul înfloririi agriculturii țării, al creșterii rodniciei pămîntului în fiecare cooperativă, al bunăstării țărănimii.Noi ne străduim să muncim așa cum ne învață partidul. Despre rodul tot mai bogat al pămîntului bănățean, dragi oaspeți, vă asigurăm că veți lua cunoștință și de acum înainte.Ceea ce caracterizează tineretul regiunii, ca de altfel al întregii țări, a spus Radu Bălan, prim-secretar al Comitetului regional al U.T.C., este atașamentul profund față de politica partidului nostru, atitudinea înaintată în muncă, patriotismul înflăcărat, optimismul și încrederea în viitorul luminos al poporului român.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele tineretului din regiunea Banat, care muncește, trăiește și se formează sub
(iGontinetane în pag. a Hl-a)



Vizita conducătorilor

in regiunea Banat
(Urmare "din pag. a M-a)soarele socialismului, să exprim partidului, care ne călăuzește și ne îndrumă pașii spre un asemenea viitor, recunoștința vie, dragostea și devotamentul nostru fierbinte.Luînd cuvîntul, muncitorul de la Uzinele mecanice din Timișoara, Ion Bumbăcilă, a spus : Doresc să mă fac ecoul sentimentelor adîncului devotament al muncitorilor bănățeni față de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, față de încercata sa conducere. Ne dă o mare satisfacție avîntul continuu al economiei și culturii patriei noastre, rezultat al politicii partidului de industrializare — temelia dezvoltării multilaterale, a întăririi independenței și suveranității României socialiste, a ridicării nivelului de trai al poporului.Salutat cu puternice aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a spus :Deși am stat puțin timp în Banat, am avut prilejul să ne întîlnim cu muncitorii din trei mari întreprinderi ale regiunii — uzina de vagoane și uzina de strunguri din Arad și,uzinele mecanice din Timișoara. Aș dori să subliniez că la întâlnirile pe care le-am avut cu muncitorii, tehnicienii și inginerii din aceste întreprinderi ne-a impresionat în mod deosebit preocuparea acestora pentru perfecționarea continuă a producției, pentru ridicarea caracteristicilor tehnice ale mașinilor și utilajelor fabricate, pentru îmbunătățirea calității produselor. Toți tovarășii cu care am discutat ne-au vorbit nu de puține ori despre hotărîrea lor de a atinge parametri mondiali la toate produsele pe care le realizează. Aceasta este un lucru bun și dovedește că indicațiile trasate de partid și guvern sînt aplicate în practică cu perseverență de oamenii muncii. Ne-am întîl-

INFORMAȚIICinematografe
TOM JONES

rulează la Patria (orele 
10; 12,30; 16; 18,30; 21),
București (orele 9,15; 12; 
15,30; 18,15; 21), Tomis (o- 
rele 8,15; 11; 14,30; 17,15;
20) , Melodia (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Excel
sior (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) .

PROCESUL ALB — cinema
scop

rulează la Republica (orele 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Grivița (orele 10;
12,30; 15,30; 18; 20,30).

GUSTUL MIERII — comple
tare — PLASMA

rulează la Luceafărul (orele
9,30; 11,45; 14; 16,15).

FATA DIN JUNGLĂ
rulează la Capitol (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30 21), 
Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21).

WINNETOU — cinemascop 
(seria a Il-a)

rulează la Festival (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Aurora (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 20,30 — în com
pletare — GARA), Modern 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21 — în completare 
— SĂRBĂTOAREA UNIRII 
PRINCIPATELOR ROMÂNE) 

CALEA VICTORIEI sau CHE
IA VISURILOR

' rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

DEPĂȘIREA — completare — 
ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICĂ

rulează la Central (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45), Miorița (orele 9;
11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21) , Arta (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20).

ȘAH LA REGE — completare
— ADAM ȘI EVA IN FIAT 
LUX

rulează la Union (orele 16;
18,15; 20,30), Volga (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Lira (orele 15; 17; 
19; 21).

PROCESUL DE LA NtJRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Doina (orele
11,30; 16; 19,30 — Program, 
pentru copii — ora 10), în
frățirea între popoare (ore
le 10; 16,30; 19,30), Gloria 
(orele 10,30; 15,45; 19,30).

VARA IN NORDUL SĂLBA
TIC — UMBRA TRUPULUI
— ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 
4

rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—21 (în continuare). 

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE — completare — SCULP
TORUL ȘI TIMPUL

rulează la București (orele 
14; 16; 18; 20), Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30).

FATA LUI BUBE
rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30).

VIZITA — cinemascop
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20), Cosmos (o- 
rele 16; 18; 20).

STEAUA BALETULUI — 
BĂIATUL ȘI FURTUNA

rulează la Bucegi (orele 10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 

DUMINICĂ LA ORA 6 — 
completare — DE LA PES
CARI ADUNATE

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

PINGUINUL — completare 
NIMIC DESPRE ARHIMEDE

rulează la Flacăra (orele 
16; 18; 20),

nit în uzinele vizitate cu mulți inovatori și. ne-a bucurat preocuparea lor de a contribui la ridicarea continuă a calității produselor. Urez muncitorilor din Banat noi succese în eforturile menite să contribuie la ridicarea patriei' noastre în rîndul țărilor avansate din punct de vedere industrial.Ne-am întîlnit, a spus în continuare secretarul general al C.C. al P.C.R., cu țăranii cooperatori din trei cooperative agricole de producție. Cuvintele tovarășilor președinți ai cooperativelor și ale cooperatorilor au relevat preocuparea sporită a acestora pentru
INVITAȚIE

DE DUMINICĂ
Duminicile sînt aș

teptate, de tineretul 
brăilean, cu o legitimă 
nerăbdare. Aici sînt 
organizate, de către 
comitetul orășenesc 
V.T.C. în colaborare 
cu alte instituții — 
faptul a devenit o tra
diție —■ numeroase ac
tivități care atrag mii 
de tineri, In fixarea 
tematicii acestora se 
ține seama de preo
cupările și cerințele 
tinerilor. Duminică, 
bunăoară, peste 2 000 
de tineri au lost pre- 
zenți la trei asemenea 
activități. Era o de
monstrație a setei de 
cunoaștere, de pasiune, 
de vigoare și tinerețe.

Intr-una din sălile 
de festivități ale ora
șului s-a desfășurat 
simpozionul „Din tre
cutul istoric al orașu
lui Brăila'. Proiesorii 
Nicolae Harțuche, Flo
rian Anastasia și Ion 
Broscățeanu, din par
tea muzeului de istorie 
a orașului Brăila, au 
vorbit despre geneza 
așezării, dezvoltarea 
orașului de-a lungul 
veacurilor, despre rea
lizările contemporane, 
despre perspectivele 
dezvoltării socialiste. 
Episoadele acestui im
presionant tablou al 
evoluției orașului au 
lost întrepătrunse cu 
istoria patriei, cu lupta 
poporului nostru pen
tru libertate și drepta
te socială, cu lupta 
clasei muncitoare con

duse de comuniști îm
potriva exploatării ca
pitaliste. Cei 500 de 
tineri, în marea lor 
majoritate elevi la 
cursurile serale, au 
luat astiel parte la o 
vie lecție de istorie.

Un punct de mare 
atracție, mai ales pen
tru elevii școlilor pro- 
iesionale, a iost adu
narea cu elevii din a- 
nul III, pe tema : „Toa
te meseriile sînt iru- 
moașe". Cei peste 400 
de participanți l-au 
ascultat cu un vădit 
interes pe tovarășul 
inginer Ionel Sava de 
la Grupul școlar chi
mie, care le-a vorbit 
despre răspunderea ce 
le revine pentru me
seria aleasă ca și pe 
maistrul Vasile Anghel 
de la I.S.C.M. Chiș- 
(ani, om cu o bogată 
experiență de muncă 
și de viață care le-a 
vorbit despre senti
mentul mlndriei de a 
deveni muncitori cu o 
înaltă calilicare. Gîn- 
duri și îndemnuri tru- 
moase le-au mai lost 
împărtășite și de alți 
tovarăși. Ca Un răs
puns, sau mai degrabă 
ca un angajament 
solemn, tăcut în asen
timentul tuturor celor 
prezenți, elevul Ionel 
Curcumelis din anul 
111, Grupul școlar chi
mie — și-a intitulat 
sugestiv cuvîntul său: 
„Astăzi în școală, 
mîine în uzină, în 
combinat'. Filmul vi

(Urmare din pag. I) 
dezbateri au subliniat că prin 
înființarea uniunilor coopera
tiste se creează cadrul organi
zat, menit să contribuie la coor
donarea și intensificarea efor
turilor, în scopul înfloririi a- 
griculturii noastre coopera
tiste.

Conferințele au adoptat pla
nuri de măsuri în care au fost 
înscrise numeroase acțiuni ce 
se vor realiza cu forțele unite 
ale cooperativelor agricole, atît 
pentru mărirea producției a- 
gricole, cit și pentru valorifi
carea acesteia în condiții cit 
mai bune. Printre obiectivele 
înscrise în planurile de măsu
ri, un loc important îl ocupă 
lucrările de îmbunătățire a 
pășunilor, extinderea irigații
lor, combaterea eroziunii solu
lui, folosirea terenurilor în 
pantă și nisipoase etc. După 
cum s-a subliniat în dezbate
rii conferințelor, aceste obiec
tive constituie și pentru tine
rii țărani cooperatori un larg 
cîmp de acțiune, de manifes
tare a energiei și capacității 
lor creatoare.

La conferința regională a 
cooperativelor din regiunea 
București au fost stabilite 
o serie de acțiuni comu
ne pentru dezvoltarea dife
ritelor sectoare de produc
ție. De pildă, vorbitorii au pro-

Vizitind Uzina de strunguri din Arad creșterea continuă a producției agricole globale, pentru ridicarea muncii la un nivel mai înalt. Aceasta constituie, de asemenea, o dovadă că sarcinile și directivele Congresului al IX-lea prind viață și că cooperativele din Banat, la fel ca cele din întreaga țară, sînt hotărîte să-și aducă contribuția la înflorirea agriculturii noastre socialiste.Ne-am întîlnit cu intelectualii din orașul Timișoara. Nu vreau să mă opresc mai mult asupra acestui moment. Aș dori să subliniez doar impresia plăcută pe care ne-a lăsat-o preocuparea intelectuali

zionat, în încheiere, a 
întregit caracterul deo
sebit de instructiv și 
educativ al unei ase
menea întîlniri in pra
gul absolvirii școlii.

In sala sporturilor 
s-a organizat o dumi
nică cullural-sportivă 
la care au participat 
peste 1 000 de tineri 
din întreprinderile, in
stituțiile și școlile o- 
roșului. Programul 
toarte variat și com
plex, a început prin- 
tr-o expunere despre 
rolul sportului în dez
voltarea tînărului 
după care a urmat un 
scurt program artistic 
susținut de o formație 
orchestrală de la Com
binatul de celuloză și 
hîrtie și de brigada ar
tistică de agitație de 
la P.T.T.R. Un grup de 
elevi de la liceele 
nr. 1 și nr. 3, au pre
zentat un program 
demonstrativ de gim
nastică, echipele „Vo
ința' Brăila și echipa 
Școlii sportive de elevi 
de la Buzău au susți
nut un meci de hand
bal iar cele ale asocia
țiilor „Voința" și 
P A L. un meci de 
volei.

...în ceasurile amie
zii, duminică, din cele 
trei puncte cardinale 
ale orașului, se revăr
sau, pe străzi, pe lar
gile bulevarde, efluvii 
de tinerețe și opti
mism.

VASILE CĂBULEA

PE DRUMUL DEZVOLTĂRII CONTINUE
A AGRICULTURII COOPERATISTE

pus inițierea unor acțiuni co
mune privind punerea în va
loare a tuturor resurselor de 
apă în scopul extinderii iriga
țiilor, pentru sporirea produc
țiilor agricole, în special a ce
realelor și furajelor.

La conferința de constituire 
a Uniunii regionale a coopera
tivelor agricole din Banat, ți- 
nîndu-se seama de condițiile 
naturale și economice locale, 
au fost dezbătute probleme le
gate de dezvoltarea zootehniei, 
mărirea producției la culturile 
cu pondere mare ca griu, po
rumb, sfeclă de zahăr. Totoda
tă au fost stabilite măsuri 
practice menite să ducă la ex
tinderea suprafețelor cu cul
turi furajere, precum și la dez
voltarea pe mai departe a le
gumicultura

In 170 de cooperative agri
cole din regiunea Oltenia a. 
început în toamna anului tre
cut amenajarea suprafeței de 
14 300 hectare ce vor fi irigate. 
Participanții la conferința re
gională de la Craiova au arătat 

lor de a-și spori contribuția la dezvoltarea științei și culturii, la educarea tineretului, la progresul continuu al patriei noastre.Am fost întîmpinați în Timișoara și în Arad de aproape toți locuitorii acestor două mari orașe. Ne-am întîlnit cu zeci de mii de cooperatori. E greu să redau impresia puternică produsă asupra noastră de manifestările calde de care ne-am bucurat din partea tuturor oamenilor muncii, a tuturor locuitorilor orașelor și satelor pe care le-am străbătut. Aceste expresii ale sentimentelor locuitorilor cu care
Luni au început la Sibiu 

lucrările unui schimb de ex
periență între cadrele de con
ducere ale școlilor populare 
de artă din întreaga țară, 
privind îmbunătățirea proce
sului de învățămînt în aceste 
școli.

La schimbul de experiență, 
organizat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
participă ca invitați oameni 
de artă și pedagogi din învă- 
țămîntul artistic superior, ar
tiști, activiști culturali, direc
tori ai caselor regionale ale 
creației populare.

★
în cadrul marilor aniver

sări culturale recomandate 

Noua fabrică de stofe de mo bilă din Capitală — secția țesătorie

că pînă în 1970 pot fi irigate 
în regiunea Oltenia 50 000 de 
hectare.

Țăranii cooperatori din re
giunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară și-au propus să îmbu
nătățească suprafețele de pă- 
șunat prin defrișarea a 7 000 
de hectare arborete dăunător 
în fiecare an, prin fertilizarea 
a 25 000 ha pajiști, organiza
rea de loturi semincere pentru 
soiurile valoroase de cartofi și altele.

Participanții la dezbaterile 
conferințelor regionale au 
subliniat însemnătatea rezol
vării problemelor noi apărute 
în viața cooperativelor agri
cole, pe baza perspectivelor 
deschise de prevederile înscri
se în documentele de partid 
și de stat cu privire la îmbu
nătățirea conducerii și planifi
cării agriculturii.

în încheierea lucrărilor au 
luat cuvîntul conducători de 
partid și de stat, participanți 
la conferințele de constituire 
a Uniunilor regionale. Vorbi- 

ne-am întîlnit le interpretăm ca o manifestare a încrederii nestrămutate în partidul nostru comunist, în conducerea sa care călăuzește poporul român spre noi și noi victorii în desăvîrșirea construcției socialismului. în mod' deosebit aș dori să amintesc impresia produsă de căldura și entuziasmul tineretului. în aceasta noi vedem o vie manifestare a dragostei și atașamentului tinerei generații față de partid și guvern, care asigură tine-1 retului minunate perspective de afirmare în toate domeniile de activitate și-i creează toate condițiile pentru ca mîine să ducă mai departe făclia științei și culturii.Ne-am întîlnit cu ilegaliști, am ascultat aici un vechi ilegalist. Partidul nostru are tradiții de luptă care încep cu mult înainte de crearea sa propriu-zisă, în mișcarea .muncitorească de la sfîrșitul secolului trecut, apărută ca rezultat al dezvoltării societății, a clasei, muncitoare. Partidul nostru comunist a continuat tradițiile bune ale mișcării muncitorești din țara .noastră, tradițiile ei internaționaliste.- De la primele începuturi, mișcarea muncitorească din România a fost legată cu miș1- carea muncitorească internațională ; a avut legături cu Engels și cu conducătorii de atunci ai proletariatului. A- ceste tradiții au fost continuate și dezvoltate pe o treaptă superioară de partidul comunist. El le duce astăzi înainte ca exponent al tuturor oamenilor muncii din țara noastră români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — care, împreună au făurit bogățiile materiale și culturale ale patriei, împreună au făurit socialismul, împreună, muncind înfrățiți, vor asigura victoria desăvîrșirii construcției socialismului, apărarea independenței și suveranității României socialiste.
de Consiliul Mondial al Păcii 
și de U.N.E.S.C.O., luni după- 
amiază a avut-loc sub auspi
ciile . Comitetului național 
pentru apărarea, păcii, Uniu
nii Scriitorilor, Comisiei , na
ționale a Republicii Socialiste 
România pentru. U.N.E,SiC-O.r 
comemorarea a 50 de ani de 
la moartea scriitorului Ruben 
Dario.

★
Luni a avut loc în sala Tea

trului. de stat din Galați un 
concert simfonic extraordinar 
cu concursul pianistei Helene 
Wolgemuth (Elveția),

★
Sub egida Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, 

torii au transmis țărănimii 
cooperatiste salutul Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, subliniind re
alizările importante obținute 
în dezvoltarea economiei și 
culturii țării noastre, precum 
și sarcinile ce revin agricultu
rii în următorii 5 ani. Apre
ciind rezultatele bune obți
nute în agricultura regiunilor 
respective s-a subliniat, tot
odată, existența unor impor
tante rezerve de sporire a 
producției vegetale și animale. 
Referindu-se la atribuțiile U- 
niunilor regionale, vorbitorii 
au subliniat că pentru a pune 
în valoare aceste rezerve, 
uniunile cooperatiste vor tre
bui să ajute concret coopera
tivele agricole în organizarea, 
normarea, și retribuirea mun
cii, utilizarea rațională a fon
durilor de investiții și a mij
loacelor materiale de care 
dispun.

După ce s-au referit la pla
nurile de măsuri adoptate de 
conferințele regionale, la ac

Pentru noi, comuniștii din ilegalitate, e o mîndrie să vedem că se înfăptuiesc idealurile pentru care mulți din- trei noi au luptat și și-au dat viața, au stat în închisori și în lagăre. Este cea mai mare satisfacție pentru noi, comuniștii, aceea de a vedea că se înfăptuiesc idealurile de bună stare și fericire ale poporului, că se realizează adevărata independență și suveranitate a patriei noastre socialiste, care pășește ferm spre culmile socialismului și comunismului.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că manifestările de adîncă încredere în partid cu care au fost înconjurați tot timpul vizitei de oamenii muncii din regiune au constituit totodată un angajament al acestora de a munci și mai rodnic și de a nu precupeți nimic pentru ca ho- tărîrile Congresului al IX-lea să fie înfăptuite cu succes.Propun să ridicăm un toast, a spus secretarul general al C.C. al P.C.R., pentru poporul nostru muncitor, pentru patria noastră socialistă, pentru activul nostru de partid din regiunea Banat, pentru toți oamenii muncii, pentru toți locuitorii frumoasei dumneavoastră regiuni.Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat a luat sfîrșit.Locuitorii orașului Timișoara și ceilalți soli ai meleagurilor' bănățene și-au luat rămas bun de la iubiții lor oaspeți, întovărășindu-i pînă la gară cu flori, cu ovații și a- plauze, în care erau exprimate cele mai fierbinți sentimente de dragoste și devotament față de partid și de guvern, față de conducătorii poporului român.
CONSTANTIN MITEA 

PAUL ANGHEL 
ADRIAN IONESCU

luni seara a avut loc în sala 
din Calea Victoriei nr. 174 un 
spectacol susținut de Ansam
blul de cîntece și dansuri 
„Neo Lao Haksat" din Laos, 
aflat în turneu în țara noa
stră.

în încheierea spectacolului, 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a oferit ar
tiștilor un coș cu flori.

■fc
Colectivul Teatrului C.F.R. 

a prezentat luni seara, în d&la 
din Bd. Schitu Măgureanu a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra", primul spectacol cu 
„Bietul meu Marat", de Alexei 
Arbuzov, în traducerea Soniei 
Filip.

țiunile pe care și-au propus 
țăranii cooperatori să le reali
zeze, vorbitorii au arătat că 
există toate condițiile ca 
prin munca harnică a țărăni
mii, sub îndrumarea perma
nentă a organelor și organi
zațiilor de partid, cu sprijinul 
pe care statul îl va acorda în 
continuare pentru dezvoltarea 
bâzei tehnico-materiale a 
agriculturii, sarcinile celui de 
al IX-lea Congres al partidu
lui să fie îndeplinite cu 
succes. ■ACa președinți ai Consiliilor 

-Uniunilor regionale ale coo
perativelor agricole au fost 
aleși tovarășii Nicolae Bădu- 
lescu la Argeș, Marin Argint 
la București, Ion Oprea la 
Banat, Ion Apostolescu la Ga
lați, Ironim Munteanu la Ma
ramureș, Emil Giura la Mu
reș Autonomă Maghiară, Ion 
Nicolae la Oltenia și Ion Teșu 
la Ploiești.

într-o atmosferă entuziastă 
participanții la conferințe au 
adresat C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, te
legrame prin care își exprimă 

■hotărîrea de a traduce în via
țăsarcinile trasate de partid 
și guvern pentru înflorirea 
continuă a agriculturii socia
liste.

Florile orașului în leagănul lor. (în una din serele întreprin. derii Horticola „1 Mai" din Capitală)

CU CE MATERIALE
CIINSERUIM ?

(Urmare din pag. ll

Cele 1 000 de fete 
ale betonului

Participanții la „masa rotun
dă" s-au oprit în dezbateri, în 
primul rînd, asupra materia
lelor pentru structura con
strucțiilor. Ei au arătat că în 
șesenal s-au înregistrat pro
grese mari în folosirea beto
nului și a betonului armat la 
toate tipurile de construcții, a 
crescut ponderea folosirii oțe
lurilor superioare — TOR și 
PC la beton armat, și SPB 
pentru betonul precomprimat. 
Utilizarea pe scară largă a a- 
cestor materiale a contribuit la 
creșterea productivității mun
cii, la îmbunătățirea calității 
lucrărilor și la reducerea substanțială a prețului de cost.

Gama materialelor de zidă
rie — au remarcat specialiștii
— a cunoscut atît o creștere 
cantitativă cit și calitativă. Au , 
foșt asimilate produse și ma
teriale noi ca: blocuri din be
ton celular autoclavizat, 
blocuri din beton cu agregate 
ușoare, cărămidă eficientă, s-a 
pregătit producția de blocuri 
ceramice eficiente pentru pe
reți și planșee. Subliniind a- 
ceste realizări, specialiștii au 
arătat că se cer aduse noi per
fecționări materialelor pentru 
structura construcțiilor, pri
vind atit gama cit și calitatea 
lor.

— Consider că este necesar— a spus ing. GRAȚIELA CRISTESCU, șeful serviciului tehnic de la Institutul „Proiect'1 București — ca industria ma
terialelor de construcții să ur
meze orientarea existentă pe 
plan mondial de sporire a re
zistențelor cimenturilor și de 
reducere a numărului mărcilor. 
Avem ciment și agregate în 
cantități corespunzătoare care, 
din acest punct de vedere, sa
tisfac cerințele volumului de 
construcții. Ne sînt foarte ne
cesare mărcile 400 și 500 
dar în același timp solici
tăm să se producă în canti
tăți suficiente, și de o calitate 
constant bună, cimentul 300 P.

Inginerul Ara Tacorian, di
rectorul tehnic al D.G.C.M. din 
Ministerul Industriei Construc
țiilor și arhitectul consi
lier, Octav Popescu, de la 
I. P. R. A. N. s-au referit la 
necesitatea îmbunătățirii cali
tății panourilor mari, care au 
încă un grad redus de finisa
re, a placajelor și plăcilor fi- 
bro-lemnoase pentru cofraje 
(actualele cofraje de P.F.L., li
vrate de industria producătoa
re după a doua sau a treia re- 
folosire se înmoaie).

— Oțelul beton — arată in
ginerul expert GH. ȘERBĂ- NESCU din C.S.C.A.S. — are 
o pondere importantă în struc
tura construcțiilor. Trebuie 
menționat că, în perioada șese- 
nalului, Ministerul Industriei 
Metalurgice a reușit să spo
rească ponderea oțelurilor su
perioare. Proiectanții re
clamă totuși lipsa oțelurilor de 
diametre mici. Care este rea
litatea ? Laminorul de la Hu
nedoara poate produce într-o 
singură zi contitatea de oțe
luri cu diametre mici solicita
te de industria construcțiilor 
pe un an de zile. Constructorii 
solicită însă cantități mici, eșa
lonate pe luni și trimestre. 
Pentru soluționarea acestei 
probleme propun ca C.S.P. și 
Ministerul de Finanțe să regle
menteze finanțarea producției 
în stoc la producător pentru 
a-i da posibilitatea să organi
zeze fabricat» acestor produse 
în condițiile unei activități fi
nanciare normale.

Cantitativ — da I 
Pasul următor: 

diversificarea și calita
tea sortimentelorO mare atenție s-a acordat 

în discuții materialelor pentru 
închiderea și izolarea con-

strucțiilor. Producția acestei 
grupe de materiale — au ară
tat specialiștii — a înregistrat o creștere cantitativă substan
țială care acoperă necesitățile 
industriei consumatoare. O- 
biecția specialiștilor constă în 
aceea că sortimentele puse la 
dispoziția constructorilor se li
mitează la un număr redus de 
materiale clasice.

— Socotim necesar ca în ur
mătorii ani — spune inginera GRAȚIELA CRISTESCU — 
industria materialelor de con
strucții să realizeze o produc
ție mai variată de materiale 
de zidărie, betoane ușoare de 
bună calitate, panouri prefa
bricate și altele. Pentru acope
rirea construcțiilor este nece
sară, in primul rind, îmbună
tățirea substanțială a calității 
produselor existente — in spe
cial a bitumului, a pinzei și 
cartonului asfaltat. Propunem, 
de asemenea, industriei să spo
rească producția de carton 
blindat și perforat, să studieze 
realizarea unor materiale de 
hidroizolații la un nivel calita
tiv superior (împîslituri pe 
bază de, fibre de sticlă, mas ti
curi și chituri etc.).

Proiectanții au apreciat fap
tul că producția de sticlă a 
crescut considerabil, fapt ce a 
permis o folosire a ei pe scară 
largă la închiderea și compar
timentarea construcțiilor. Ei 
au cerut industriei producă
toare să-și îndrepte mai mult 
atenția spre îmbunătățirea ca
lității acestor produse.

— Construcțiile industriale — arată arhitectul OCTAV 
POPESCU — nu trebuie să fie 
monumente de arhitectură. O- 
rientarea proiectanților spre 
realizarea unor construcții u- 
șoare întimpină insă in mo
mentul de față greutăți din 
cauza sortimentelor reduse de 
materiale corespunzătoare.

Atita vreme cit industria 
producătoare nu va lărgi ga
ma sortimentelor de asboci- 
ment, a panourilor mari din 
betoane ușoare, profilelor de 
sticlă, a elementelor din mase 
plastice, tablă profilată și 
altele, nu putem realiza 
construcții ușoare și la un 
preț de cost cit mai redus. 
în diversificarea sortimentelor 
și îmbunătățirea calității aces
tor materiale — pentru a ne 
putea incadra in prevederile 
Directivelor Congresului al 
IX-lea, de a realiza construcții 
cit mai ușoare și ieftine — in
dustria producătoare să facă 
pași hotărîți in anii ce urmea
ză.

Materialele de construcții 
din această grupă — au remar
cat specialiștii — prezintă o 
rămînere în urmă în ce pri
vește asigurarea sortimentelor 
pentru izolarea fonică și ter
mică.

— Noi, constructorii — a intervenit inginerul ARA TACORIAN — am constatat de 
mult timp lipsa unor sorti
mente eficiente de materiale 
de izolare fonică și termică. 
Cred că aceasta se datorește 
și unei insuficiente activități 
de cercetare a institutelor de 
specialitate (I.N.C.E.R.C. și 
I.P.C.M.C.) cit și industriei 
producătoare.

Părerea inginerului Tacorian 
a găsit adeziune și din 
partea celorlalți partici
panți. Ei au subliniat că 
este necesar să se intensifice 
cercetarea atit în institutele de 
specialitate cit și în laboratoa
rele uzinale pentru crearea u- 
nor materiale noi de izolare fo
nică și termică care să contri
buie la lărgirea gamei produ
selor actuale și care să fie de 
calitate similară cu cele fabri
cate în țările cu tradiție în 
acest domeniu.Despre materialul de finisaj, 
de instalații, despre aparatura 
necesară acestora, despre pro
blemele de cercetare, colabo
rare și specializare pe care le 
ridică fabricarea acestora 
vom vorbi în partea a doua 
a acestui articol.



Întîlnire cu conducătorul 
delegației Uniunii Studenților 

din R.S.F. Iugoslavia
Revendicările studenților 

canadieni
In martie, universitățile canadiene cu

nosc, tradițional, febra examenelor. Se 
desfășoară „mica sesiune de primă
vară1. Anul acesta, febrilității specifice 
acestei perioade i se va adăuga tensiu
nea demonstrațiilor studențești ce se 
vor desfășura sub lozinca „înghețarea 
taxelor universitare".

Duminică după-amiază a avut loc o întîlnire cu Sașa. 
Mikic, membru al Secretariatului C.C. al Uniunii Tinere-

Revendicarea aceasta, a despovărării studenți-, lor de greutatea cres- cîndă a taxelor universitare a devenit în ultimii ani o cerință dintre cele mai importante ale maselor studențești. Taxele de înscriere (plătite la începerea fiecăruia din cele două semestre), taxele de laborator reprezintă pentru mulți tineri o „barieră financiară" greu de trecut. Sporurile periodice de taxe au avut ca urmare creșterea numărului studenților care abandonează studiile după un an, doi de frecventare.Acuitatea problemei se reflectă de altfel și în reacția organizațiilor studențești. în octombrie trecut, Ziua națională a studenților, manifestare tradițională organizată de Uniunea studenților canadieni s-a desfășurat sub semnul acțiunilor „pentru o 
universitate deschisă tuturor 
tinerilor, prin abolirea barie
relor financiare și sociale". Mii de studenți au participat cu acea ocazie la adunări, au semnat memorii adresate guvernului, atrăgînd atenția a- supra necesității ușurării poverii taxelor. Ca o primă măsură studenții au cerut a- bolirea taxelor de înscriere în facultăți.Din toamna trecută și pînă acum acțiunile studenților au sporit în amploare, căpătînd caracterul unei campanii permanente, stăruitoare. în

noiembrie, studenții universităților din Columbia Britanică și Mc Gill au organizat reuniuni în care au cerut să fie sporite alocațiile de stat pentru învățămîntul superior și să se reducă imediat toate categoriile de taxe universitare. In ianuarie, 1500 de studenți din Vancouver au participat la un „referendum studențesc" pronunțîndu-se pentru abolirea taxelor universitare ; tot în ianuarie 3 000 de studenți din Montreal au participat la un marș de protest împotriva sporirii taxelor de înscriere; ei au cerut, ca măsură imediată, anularea taxei de înscriere pentru cel de-al doilea semestru. La începutul lui februarie la Manitoba, Fredericton și Noua Scoție s-au desfășurat demonstrații și marșuri de protest studențești cu mii de participanți. Zilele trecut la Quebec, peste 2 000 de studenți au demonstrat pe străzile orașului cerînd învățămînt gratuit si sporirea alocațiilor bugetare destinate universităților.Dacă în amfiteatre studenții vor răspunde problemelor puse de examinatori, în afara universităților ei vor cere cu insistență să se rezolve una din problemele cele mai esențiale care-i preocupă : a- bolirea taxelor.
EM. RUCĂR

Intre Baltimore

tului Iugoslav, președinte al Uniunii Studenților din R.S.F. Iugoslavia, conducătorul delegației Uniunii Studenților din R.S.F. Iugoslavia, care a vizitat țara noastră.Tovarășul Sașa Mikic, și-a împărtășit impresiile privind această vizită. „Părăsim România cu cele mai bune impresii. Pretutindeni am simțit entuziasmul cu care tineretul român participă la construcția socialistă. Este important de subliniat că tineretul dumneavoastră a pus pe primul plan al preocupărilor sale datoria de a munci — în școli, în universități, în producție. Rezultatele obținute sînt impresionante. Un mare ' număr al absolvenților din fiecare an termină facultatea cu medii bune; am întîlnit tineri specialiști, cu înaltă calificare, dornici de a contribui la promovarea progresului tehnic în producție. Consider că aceste realizări sînt, în mare măsură, rezultatul muncii de e- ducație comunistă desfășurată de U.T.C.".Referindu-se la condițiile de studiu create studenților români, Sașa Mikic a spus : „Institutele de învățămînt superior din țara dumneavoastră au o bază materială foarte dezvoltată care dă posibilitatea studenților de a învăța și trăi în condiții optime. Mă refer, în primul rînd, la condițiile create studenților (laboratoare bine utilate, biblioteci etc.; aceastea asigură procesului de învățămînt un înalt nivel, în concordanță cu ultimele realizări ale științei. Baza materială solidă se concretizează, totodată, în numărul mare de burse, cămine, cantine studențești, case de cultură, tabere de o- dihnă ș.a.“Sașa Mikic vorbind în continuare despre activitatea tineretului iugoslav a arătat că Uniunea Tineretului Iugoslav mobilizează tinerii la realizarea obiectivelor economice, la

învățătură, la ridicarea nivelului lor cultural etc. Uniunea Studenților din R.S.F. Iugoslavia se acupă, desigur, de activi-tatea studenților, mobilizîn- du-i la obținerea unor rezultate cît mai bune în pregătirea lor. Conducătorul delegației iugoslave a înfățișat în continuare unele aspecte legate de practica în producție a studenților din țara sa.Vorbitorul s-a referit apoi la dezvoltarea relațiilor dintre tineretul român și iugoslav. „Faptul că popoarele noastre — a declarat el — sînt angajate pe același drum, al socialismului și păcii, a creat teren favorabil pentru un larg schimb de experiență privind activitatea tineretului din Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia. Prietenia trainică dintre tinerii celor două țări constituie chezășia dezvoltării și întăririi relațiilor de colaborare dintre organizațiile de tineret din țările noastre. Cu prilejul vizitei noastre am stabilit un larg program de cooperarea pentru viitor cu U.T.C. și U.A.S.R.".în încheiere, oaspetele iugoslav ne-a declarat: „Ne-am simțit în țara dv ca acasă. Cele II zile petrecute în România ni s-au părut foarte scurte. Consider că vizita a fost deosebit de interesantă și fructuoasă".
r.c.

★
Duminică după-amiază de

legația Uniunii Studenților 
din R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de tovarășul Sașa Mikic, 
membru al Secretariatului 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Iugoslav și președinte al 
Uniunii Studenților din R.S.F. 
Iugoslavia, care a făcut o vi
zită în țara noastră, a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

La plecare, în Gara de 
Nord, delegația a fost con
dusă de tovarășul Mircea 
Angelescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. și președinte al Con
siliului U.A.S.R., de membri 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

Atacuri 
ale patrioților 

sud - vietnamezi
Unitățile Armatei 

de eliberare din 
Vietnamul de sud au 
întreprins în ultime
le 24 de ore o serie 
de atacuri cu mor- 
tiere asupra unor 
puncte controlate 
de trupe americane 
și saigoneze.

Cel mai important atac a 
avut loc împotriva coman
damentului unui batalion al 
infanteriei marine a S.U.A. 
din orașul Da Hang, cea mai 
mare bază militară americană 
din Vietnamul de sud. Au 
avut loc, de asemenea, și alte 
atacuri asupra unor posturi 
ale bateriilor americane situate în împrejurimile Da 
Nang-ului. O unitate a patrio
ților a atacat punctul de co
mandă al unui alt batalion al 
infanteriei marine a S.U.A., 
situat la 56 km sud de Da 
Nang. Potrivit unui purtător 
de cuvînt militar american, 
în toate cazurile, infanteriștii 
americani și unitățile saigo
neze au înregistrat pierderi în 
oameni și materiale.

★HANOI 21 (Agerpres). — La 19 și 20 februarie mai multe formațiuni de bombardiere cu reacție americane, decolînd de pe bazele americane din Vietnamul de sud, Tailanda și de pe port-avioa- nele flotei a Vil-a, au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam, au bombardat și mitraliat mai multe regiuni populate și obiective economice din provinciile Lai Chau, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh și din insulele On Hon Me și Con Co.

ROMA: Discutarea 

programului noului guvern
Criza guvernamentală declanșată cu o lună în urmă se a- 

propie de deznodămînt. După îndelungi tratative între cele 
patru partide ale coaliției de centru-stînga, după eșuarea în 
prima etapă a încercărilor lui Aldo Moro, fostul prim-ministru, 
de a constitui un nou cabinet, acesta a reușit în cele din 
urmă să obțină acordul de principiu asupra programului vii
torului guvern.

FRANȚA. — Aspect de la o 
manifestație din Paris împo
triva războiului din Vietnam

Vizita lui Wilson

la Moscova

și Johannesburg
Doi tineri se iubesc și hotărăsc să-și 

unească destinele. Ea este albă, el are 
culoarea pielii măslinie. Se prezintă la 
primăria locală pentru a cere autoriza
ția de căsătorie. Politicos, funcționarul 
le aduce la cunoștință că o asemenea 
căsătorie nu este permisă de legile sta
tului...C, ele de mai sus nu s-au petrecut în Republica Sud-Africană 

și nici în Rhodesia, unde asemenea întîmplări au devenit 
obișnuite, ci în... Statele Unite ale America I Mai precis, 

în orașul Baltimore, capitala statului Maryland. Cei doi tineri, 
Joan Kovacs, o fată albă în virstă de 25 de ani și Meki Toalepai, 
de 26 ani, născut în insula Samoa de vest (teritoriu aflat sub tu
tela S.U.A.) au aflat cu stupefacție că în Maryland, ca și în alte 
trei state ale S.U.A., nu sînt permise căsătoriile dintre albi și 
negri sau albi și persoane de rasă malayeză. „Cred că această 
lege constituie una dintre cele mai mari gafe din zilele noastre" 
— a declarat Joan Kovacs indignată. Cît privește pe logodnicul 
ei, pentru el „totul a atins culmea ridicolului/“.

Cazul a suscitat numeroase ecouri în cercurile politice și în 
presa americană. Aceasta întrucît el a adus la lumină ceea ce 
Washingtonul încearcă să fie trecut cu vederea și anume, faptul 
că între legile existente în unele state ale S.U.A. și cele din 
Africa de Sud nu există nici o deosebire. „Armonia deplină" din
tre populațiile celor 50 de state ale S.U.A. a fost pusă sub sem
nul întrebării. La aceasta s-a referit și Julian Lapides, membru 
democrat în Camera Reprezentanților a statului Maryland care 
a comentat: „Mă tem de ecourile pe care le va avea această 
poveste în lume și în special în statul Hawai. Mi-e teamă de 
ceea ce are să se spună în țările Asiei, unde noi pretindem că ne 
aflăm pentru apărarea democrației".

Senatorul Daniel Jnouye, din partea statului Hawai și-a ex
primat „indignarea" la aflarea existenței acestei legi. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît, răspunzînd unui ziarist, o oficialitate a sta
tului Maryland a declarat că legile locale interzic căsătoriile între 
albi și locuitori din Hawai, adică dintre cetățeni, cu drepturi de
pline, ai aceleași țări. „Sînt uimit, a spus lnouye, de existența 
unor asemenea legi în unele din statele noastre.

Intre Baltimore și Johannesburg este o distanță de mii de 
kilometri. Dar aceasta, după cum se vede, nu constituie o piedică 
pentru domnia acelorași rînduieli rasiste condamnate, în atîtea 
rînduri, de opinia publică.

P. NICOARĂ

U. R. S.S.: Proiectul planului cincinal
pe anii 1966-1970MOSCOVA 21 (Agerpres).— Plenara C.C. al P.C.U.S., care a avut loc la 19 februarie la Moscova, a aprobat proiectul de Directive al celui de-al 23-lea Congres al P.C.U.S. cu privire la planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1966— 1970.P.C.U.S. consideră că, principala sarcină economică a cincinalului este ca, pe baza folosirii prin toate mijloacele a realizărilor științei și tehnicii, a dezvoltării industriale a întregii producții sociale, sporirii eficacității ei și a productivității muncii, să se asigure o nouă creștere considerabilă a industriei, un ritm înalt și stabil de dezvoltare a agriculturii și, datorită acestui fapt, să se obțină o creștere substanțială a nivelului de trai al poporului, satisfacerea mai deplină a necesităților materiale și culturale ale tuturor oamenilor sovietici". ,în proiect se prevede ca în cursul cincinalului să se sporească volumul producției in-, dustriale cu 47—50 la sută. Productivitatea muncii în industrie urmează să crească în cincinal cu 33—35 la sută. Se prevede dezvoltarea într-un ritm mai rapid a energiei electricei a producției în domeni

ile construcțiilor de mașini, chimiei, metalurgiei.în domeniul agriculturii sarcina principală pusă de proiectul de Directive este sporirea considerabilă a producției vegetale și animale. Volumul mediu anual al producției agricole urmează să crească cu 2Î la sută față de cincinalul precedent.Volumul total al investițiilor în economia națională este proiectat la 310 miliarde ruble, cu 47 la sută mai mult decît în cincinalul anterior.în cursul următorului cincinal se prevede asigurarea creșterii substanțiale a bunăstării poporului pe baza creșterii productivității muncii, a sporirii volumului producției de bunuri materiale și accelerării ritmului de creștere a venitului național.Se prevede creșterea în decursul cincinalului a volumului construcției de locuințe de 1,3 ori, iar vînzarea către populație a mărfurilor de larg consum va crește cu 40 la sută. Producția industriei u- țoare și alimentare urmează sa crească de aproximativ 1,4 ori.Efectivul muncitorilor și funcționarilor din economia națională va fi în 1970 de 91—92 milioane salariați.

în proiectul de Directive sînt enumerate principalele rezultate ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1959—1965.

Urmează ca mărfi seara Moro 
să se prezinte în fața președinte
lui republicii, Saragat, pentru a-i 
prezenta lista guvernului. în 
cursul zilei de duminică, de
legațiile celor patru partide s-au 
reunit la „Villa Madama" (sediul 
Senatului), unde au discutat pro
gramul noului cabinet, stabilind 
ca puncte prioritare : planul de 
dezvoltare economică, reforma 
școlară, urbanistică, problema 
„constituirii" regiunilor care 
constă în acordarea unor libertăți 
mai mari de acțiune, organelor 
locale. In legătură cu politica ex
ternă a viitorului cabinet, s-a 
precizat că asupra ei nu au existat 
contradicții, ajungîndu-se la un 
acord cu privire la continuarea 
liniei politice a fostului guvern.

în comentariile sale, presa ita
liană subliniază că înțelegerea la 
care au ajuns partidele coaliției

s-a obținut în urma unor eforturi, 
sacrificii și cedări, mai ales din 
partea socialiștilor. De altfel, se
cretarul Partidului democrat-creș- 
tin, Rumor, a declarat ziariștilor 
că „toate punctele programului, 
propuse de democrat-creștini au 
fost acceptate". Potrivit observa
torilor politici, deși există un a- 
cord de principiu al celor patru 
partide privind compoziția guver
nului, asupra unor posturi se mai 
poartă discuții. Ar trebui ca ul
timele întîlniri ■ să clarifice toate 
incertitudinile. In posturile așa- 
numite politice au fost propuși 
din nou oameni din vechea gar
dă, ceea ce confirmă, după cum 
se sublinia în unele cercuri poli
tice din Roma, că totul va porni 
de la punctul în care a fost de
clanșată criza și că, în realitate, 
nimic nu s-a schimbat.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 21 februarie a sosit la Moscova primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson. Pe aeroportul Șeremetievo, el a fost întîmpinat de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Dmitri Poleanski și Vladimir Kirillin, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.în cursul celor patru zile pe care le va petrece în capitala Uniunii Sovietice, premierul britanic va avea convorbiri cu conducătorii sovietici.

R. P. CHINEZĂ. — Presa hi
draulică de 12 000 tone iabri- 
cată la Șantierele navale din

Șanhai

R; P. UNGARA. — Vedere a noului hotel „Sport", de la Budapesta, în curs de 
finisare

Zona Essequibo, pe care o revendică Venezuela de la Guyana Bri
tanică a constituit subiectul tratativelor anglo-venezuelene ce au avut 
loc pe malul lacului Leman. In acest snop la Geneva a lost prezent 
ministrul britanic al afacerilor externe Michael Stewart, însoțit de 
Forbes Burnham, primul ministru al Guyanei Britanice, și Lionel Luc- 
kee, înaltul comisar britanic Ia Georgetown. Guvernul Venezuelei a 
fost reprezentat de ministrul de externe Ignacio Iribarrem Borges.

încetarea din viată
5

a lui Luciano RomagnoliROMA 21 (Agerpres). — Conducerea Partidului Comunist Italian a anunțat încetarea din viață a lui Luciano Romagnoli în virstă de 42 de ani, membru al
Direcțiunii P.C.I. și deputat în Parlamentul italian. Romagnoli a deținut și funcția de secretar al Comitetului executiv al C.G.M. din Italia.

• LA 21 februarie, Ion Ciobotaru, prim-secretat 
al Ambasadei Republicii Socialiste România la 
Belgrad, a înmînat rectorului Universității din 
Skoplie, dr. Ksente Bogoiev, o colecție de cărți ro
mânești, oferită în dar Universității din Skoplie de 
către Universitatea București.

• LUNI după-amiază, în prezența a o mie de zia
riști, membri ai guvernului, diplomați, președintele 
Franței, de Gaulle, a ținut prima conierință de presă 
de la realegerea sa.

Remanierea 
cabinetului 
indonezian

DJAKARTA 21 (Agerpres). — 
Agențiile internaționale de presă, 
citind postul de radio Djakarta, 
anunță că președintele Sukarno a 
comunicat, într-un discurs radio
difuzat, remanierea guvernului in
donezian.

Principalele schimbări se referă 
la departamentele militare. Gene
ralul Nasution, care cumula func
țiile de ministru al apărării și șef 
al Statului Major al forțelor ar
mate indoneziene a fost înlocuit 
în postul de ministru al apărării 
cu generalul Haji Sarbini, ministru 
al foștilor combatanți într-unul 
din guvernele anterioare. Funcția 
de ministru adjunct al apărării, 
post nou înființat, a fost încredin
țată generalului Murshid. Postul 
de șef al Statului Major al for
țelor armate a fost desființat. Con
traamiralul Martadinata a fost, 
de asemenea, înlocuit din funcția 
de ministru al Marinei cu amiralul 
Muljadi. Generalul Omar Dani, 
fost ministru al aviației — înainte 
de 1 octombrie 1965 — a fost nu
mit ministru al industriei aeronau
ticii, departament nou înființat.

în cadrul remanierii s-a mai a- 
nunțat înființarea unui al patrulea 
post de vice prim-ministru, care a 
fost încredințat lui Idham Chalid, 
președintele partidului musulman 
de dreapta „Nahdatul Ulama".,

nea pe ambele maluri ale fluviu
lui Essequibo.

In anii care au urmat, Vene
zuela a prezentat numeroase pro
teste guvernului englez, fără a fi 
luate în considerare, tn 1822, Si
mon Bolivar, marele luptător pen
tru independența Americii de sud,

eritoriul disputat, care 
poartă numele fluviu
lui ce-1 străbate și 
care intră în compo
nența Guyanei Bri
tanice. a făcut parte
— afirmă Caracasul
— din Venezuela. 
Pentru susținerea te

zei lor, reprezentanții venezueleni 
prezintă unele documente, printre 
care o hartă din anul 1755, pu
blicată nu de mult de către de
partamentul informațiilor din Ca
racas, și care indică zona Esse
quibo ca o parte a căpităniei Ve
nezuelei spaniole.

Guvernul de la Caracas, pretinde 
că, odată cu cedarea către Anglia 
a unor posesiuni olandeze situate 
la litoralul nord-estic al continentu
lui sud-american, Guyana Britanică 
și-ar fi extins suprafața pe seama 
teritoriului venezuelean. tn acest 
mod, Guyana Britanică și-a mărit 
aria de la 20 000 mile pătrate pină 
la circa 80 000 mile pătrate. Par
tea venezueleană afirmă că Anglia 
a profitat de tratatul de la Paris 
încheiat în anul 1814, care nu 
avea o definire precisă a ceea ce 
trebuia înțeles prin zona Essequibo. 
Profitind de situația internă difi
cilă a Venezuelei de după procla
marea independenței. Anglia a 
interpretat clauzele tratatului de 
la Paris în așa mod incit i-a dat 
posibilitatea să-și întindă posesiu

Disputa zonei
Essequibo
a însărcinat pe un trimis al său, 
să adreseze englezilor un protest 
împotriva „incursiunilor și uzur
părilor teritoriale". Abia prin a- 
nul 1899 britanicii au acceptat să 
se recurgă la un tribunal de ar
bitraj. Astfel, la Paris, un tribunal 
din care lipsea reprezentantul ve
nezuelean (din complet făceau 
parte doi englezi, doi nord-ameri- 
cani și un rus) a dat o decizie 
care favoriza guvernul de la Lon
dra. Hotărîrea a fost contestată 
chiar de atunci de Venezuela.

Cu toată opoziția reprezentan
tului englez, în urmă cu patru 
ani, Organizația Națiunilor Unite

a dispus examinarea cazului, reco- 
mandind reluarea dialogului în
tre părțile interesate.

Reluarea precipitată a convor
birilor la Geneva, s-ar datora 
după părerea observatorilor, apro
pierii lunii mai, cind Guyana Bri
tanică urmează să devină inde
pendentă. Venezuela preferă să 
rezolve disputa cu vechea metro
polă cit mai repede, întrucît pre
tențiile sale teritoriale față de un 
tînăr stat independent, nu ar 
avea un ecou favorabil, cu toate 
argumentele sale istorice. Ea res
pinge tentativa de prezentare a 
revendicării pe motivul'că Esse
quibo ar dispune de bogății na
turale neexploatate. în orice caz, 
indiferent de explicațiile prezen
tate de Venezuela, guvernul Gu
yanei Britanice nu este înclinat să se lipsească de această zonă.

Dacă se ține seama de faptul că 
Stewart, conducătorul delegației 
engleze, cît și premierul Burnham 
au făcut aprecieri din care a re
zultat că în cadrul tratativelor nu 
vor ii puse în discuție clauzele 
convenției anglo-venezuelene din 
1899, era de așteptat ca o soluție 
rapidă în problema litigioasă să 
fie greu de găsit.

intr-adevăr, după încheierea 
convorbirilor s-a căzut de acord 
să se creeze o comisie mixtă (din 
care să facă parte Venezuela și 
Guyana) care să exemineze liti
giul dintre aceste țări, în timp de 
patru ani. în acest fel tratativele 
care s-au încheiat joi la Geneva 
nu au putut decît să pregătească 
condițiile pentru noi convorbiri 
după ce Guyana Britanică își va 
dobindi independența.

IOAN TIMOFTE
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• LA 21 februarie, președintele Indiei, Radha- 
krishnan, a primit delegația guvernamentală ungară 
condusă de Gyula Kăllai, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, care 
face o vizită în Republica India.

« CORESPONDENTUL din Leopoldville al agen
ției United Press International relatează că, Antoine 
Gizenga, fost vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Congo (Leopoldville), colaborator apropiat 
al lui Patrice .Lumumba, a dispărut din țară în 
condiții necunoscute. Potrivit ziarului „Progres 
din Leopoldville, sîmbătă noaptea Antoine Gizenga 
ar fi trecut, chipurile, fluviul Congo îndreptîndu-se 
spre Brazzaville — capitala Republicii Congo (Braz
zaville).

• REFERINDU-SE la desemnarea cancelarului 
Erhard drept candidat Ia postul de președinte al 
partidului guvernamental Uniunea creștin-democrată 
și a lui Barzel drept candidat la postul de prim- 
vicepreședinte al partidului, Duthues, președintele 
ad-interim al U.C.D., a declarat la 19 februarie la 
radiodifuziunea vest-germană că această măsură nu 
rezolvă conflictele existente în sinul partidului. După 
părerea lui Dufhues, „este de așteptat continuarea 
luptei pentru putere în conducerea partidului, între 
Erhard și Barzel".

• PREȘEDINTELE Ghanei, Kwame Nkrumah, a 
plecat luni pe calea aerului spre Hanoi. El va face 
o vizită oficială În-R. D. Vietnam, la invitația pre
ședintelui Ho Și Min. Președintele Kwame Nkrumah 
este însoțit de ministrul afacerilor externe, minis
trul comerțului și de, alte oficialități ghaneze.

• NAVELE aparținînd flotei americane „Task 
Force 65", care au participat timp de' peste o lună 
Ia operațiunile de căutare a bombei atomice „pier
dute" în largul mării, în dreptul coastelor Palo
mares, în urma accidentării unor avioane americane, 
au rămas în cursul zilei de duminică pe mare. După 
34 de zile de cercetări, încă nu a fost confirmată 
oficial găsirea bombei despre care se crede că se 
ailă în apele Mediteranei. Faptul că pescuitul a fost 
interzis pînă la o distanță de 10 mile marine în 
larg face să se creadă că flota americană își va 
relua operațiunile de căutare a bombei, pe o rază 
mai largă.

« LA frontiera siriano-izraeliană în regiunea la
cului Tiberiada au fost semnalate noi incidente. 
Agenția France Presse relatează că între o vedetă 
de patrulare izraeliană și un vas sirian s-au pro
dus schimburi de focuri.


