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SOCIALISTA PE 1965

In stațiunile de mașini și tractoare

Pregătiri pentru 
campania de primăvară

Construcții școlare
în regiunea lași

Distincții acordate
fruntașilor în întrecere

Deși sîntem în plină iarnă, în 
stațiunile de mașini și tractoare 
pregătirile pentru campania agri
colă de primăvară se desfășoară cu 
intensitate. In ansamblul, măsurilor 
pregătitoare, un rol important îl o- 
cupă repararea din timp a întregu
lui utilaj și ridicarea nivelului pro
fesional al mecanizatorilor. De a- 
ceasta depinde ca zecile de mii de 
tractoare și mașini agricole cu care 
.nt dotate S.M.T.-urile să fie în 

perfectă stare de funcționare în 
momentul declanșării campaniei de 
primăvară, ca mecanizatorii să exe
cute în epoca optimă lucrările agri
cole, să aducă o contribuție sporită 
la obținerea de producții mari la 
hectar. Ce s-a realizat pînă acum în 
această direcție ?

Secția de mecanizare din Consiliul 
Superior al Agriculturii a stabilit o 
serie de măsuri care să asigure repa
rarea la timp și de bună calitate a 
tractoarelor și mașinilor agricole. In 
S.M.T.-uri, munca în atelierele me
canice a fost astfel organizată încît 
reparațiile să se facă pe posturi de 
lucru specializate, pe ansambluri și 
subansambluri. In fiecare regiune 
a fost creat cîte un atelier mo
del (S.M.T. Ciulnița — regiunea 
București, Sihlea — regiunea Plo
iești, Tecuci — regiunea Galați etc), 
unde au avut loc schimburi de ex
periență cu cadrele tehnice.

Unele stațiuni de mașini și trac
toare cum sînt Castelu, regiunea 
Dobrogea, Cuza Vodă, regiunea Bucu
rești, Rupea, regiunea Brașov, și 
altele, în care lucrările au fost or
ganizate temeinic, au reușit să ter
mine repararea tractoarelor și a ma
șinilor agricole care vor lucra în 
campania de primăvară. S.M.T.-urile 
Miercurea Sibiului, Tg. Mureș, Agni
ta, Ciorani au executat reparațiile în 
procent de 80—90 la sută. Deși au 
condiții aproximativ asemănătoare, 
S.M.T.-uri cum sînt Cenei, re
giunea Banat, Olari, regiunea Olte
nia, Onești, regiunea Bacău, Cehul 
Silvaniei, regiunea Maramureș, Fru
mușica, regiunea Iași, și altele sînt 
rămase în urmă, realizînd sub 45 la 
sută din planul de reparații. Este 
necesar ca unitățile în care aces
te lucrări nu se desfășoară în- 
tr-un ritm corespunzător să fie a- 
jutate de către consiliile agricole 
regionale în organizarea lucrului în 
ateliere și în asigurarea cu priori
tate a pieselor de schimb.

Un aport substanțial Ia repararea 
tractoarelor îl aduc uzinele de repa
rații. Mare parte din acestea au re
zultate bune, lucrează în ritmul 
stabilit. Sînt însă și unități, ca Uzi
na de reparații Timișoara, care a 
reparat doar 20 la sută din tractoa
rele repartizate, Uzina de reparații 
Cluj — 29 la sută, Uzina de reparații 
Galați — 37 la sută.

Pentru aprovizionarea unităților 
cu piese de schimb au fost luate 
măsuri din timp, ceea ce a permis 
ca o bună parte din necesar să fie 
asigurat. Totuși, la anumite sorti
mente, cum ar fi elemenții de in
jecție, pinioanele de la cutia de vi
teze, piesele de la instalația elec
trică a tractoarelor, arborii motori 
și altele, uzinele furnizoare au ră
mas în urmă cu livrările. Se cuvine 
ca toate întreprinderile producătoa
re de piese de schimb să se achite

la timp și integral de sarcinile pre
văzute în contracte, iar uzinele de 
reparații să mărească ritmul recon- 
diționării pieselor ce mai pot fi fo
losite, mai ales la reperele defici
tare.

îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție depinde în cea mai mare 
măsură de calitatea reparațiilor și 
de modul de întreținere a utilajelor 
agricole în timpul exploatării lor. 
Consiliul Superior al Agriculturii 
a analizat, împreună cu șefii servi
ciilor S.M.T. de la consiliile agri
cole regionale, stadiul reparațiilor 
și calitatea lor. Cu acest prilej s-a 
arătat că exigența de care trebuie 
să dea dovadă comisiile de recepție 
din unități, precum și comisiile re
gionale de suprarecepție trebuie să 
se îmbine cu indicarea pe loc a e- 
ventualelor defecțiuni pe care uni
tățile să le remedieze în timpul cel 
mai scurt.

De cîțiva ani a intrat în obișnuința 
mecanizatorilor din S.M.T. ca, în 
timpul iernii, să participe la cursu
rile cu durată de 3 ani și la di
ferite instructaje, în vederea cu
noașterii mai temeinice a mașini
lor și a regulilor de exploatare a a- 
cestora. Anul acesta s-a urmărit 
revederea cunoștințelor privind 
funcționarea și reglarea semănăto
rii 2 SPC-2 și a cultivatoarelor, 
adaptarea semănătorilor SU-29 pen
tru semănatul sfeclei și trifolienelor 
și folosirea dispozitivelor de cuplare 
a cîte două semănători.

In unitățile care au fost dotate cu 
semănători pneumatice SPC-6 și cul
tivatoare pe șase rînduri CPS-6, se 
va insista în mod deosebit asupra 
cunoașterii construcției, funcționării 
și reglării acestor mașini. Un aport 
deosebit la reușita acestei acțiuni îl 
vor da inginerii din S.M.T. care au 
fost instruiți recent, pe această 
temă, la uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală.

De mare însemnătate este ca sta
țiunile de mașini și tractoare să ia 
din timp legătura cu cooperativele 
agricole pe care le deservesc pentru 
ca să cunoască ce lucrări au de exe
cutat, pe ce terenuri etc. — și astfel 
să-și poată organiza cît mai bine 
munca.

Experiența căpătată pînă acum în 
problema instruirii practice a meca
nizatorilor, creșterea cointeresării 
și răspunderii lor pentru calitatea 
lucrărilor pe care le execută repre
zintă o garanție că în primăvara a- 
cestui an se vor obține rezultate și 
mai bune la pregătirea terenului și 
la semănat, condiție de mare în
semnătate pentru realizarea unor 
recolte mari.

Pregătirea temeinică a campaniei 
de primăvară, folosirea corespunză
toare și cu întreaga capacitate a trac
toarelor și mașinilor agricole și exe
cutarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate trebuie să constituie pentru 
fiecare mecanizator o preocupare de 
bază, cunoscînd că prin aceasta con
tribuie la creșterea producțiilor agri
cole și la întărirea economico-orga- 
nizatorică a cooperativelor agricole 
de producție.

Ing. Chirlac VASILIU 
adjunctul Secției de mecanizare 
din Consiliul Superior 
al Agriculturii

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — An de 
an, satele din regiunea Iași își schimbă 
înfățișarea. Să ne referim la un singur 
aspect : construcția de școli. în trecut, 
așa cum se arăta într-o statistică a anu
lui 1938, majoritatea satelor erau lip
site de localuri de școli. Azi, aproape 
în fiecare sat din regiune, cea mai mare 
clădire este școala. Din fondurile sta
tului s-au construit în regiune peste 
600 de săli de clasă. Un mare număr 
de săli noi de clasă au fost clădite prin 
contribuția cetățenilor. Pentru anul 
1965 s-a prevăzut să se construiască 
alte 163 săli de clasă.

In fabrici, uzine, mine, în schele 
petroliere și pe șantiere, în G.A.S. și 
S.M.T., organizațiile sindicale acordă 
în aceste zile titlul și insigna de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă' și 
„Diploma de echipă sau brigadă 
fruntașă în întrecerea socialistă' pe 
anul 1964, muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, echipelor sau brigăzi
lor care au obținut în tot cursul anu
lui trecut titlul de „evidențiat în în
trecerea socialistă'. Numeroși mun
citori primesc aceste distincții pen
tru a doua oară, fiind socotiți, după 
rezultatele obținute în producție,

In secția mecanică grea a Uzinei „23 August" din Capitală. Se lucrează 
la una din cele mai mari piese pentru morile de ciment

Faptă curajoasă
Gîrcina e o comună mate, nu de

parte de Piatra Neamț. Recent, in
tr-o după-amiază, liniștea satului a 
fost spartă de strigăte de alarmă. 
Ardea casa familiei Serpe. Limbi 
mari de foc au apărut la una din 
ferestre.

In casă se aflau copii. Săteanul 
Gheorghe Rotaru, care făcea parte 
din formația de pompieri voluntari 
a comunei, ceru să fie udat din cap 
pînă-n picioare. Apor din citeva iz
bituri cu umărul făcu să sară ușa in 
lături. Vălătuci de fum gros răbuf
niră ; în odaia de alături troznea 
mobila uscată devorată de flăcări.

Acest incendiu, cum s-a stabilit 
apoi, a luat naștere în chip stupid, 
datorită neglijenței: copiii lăsați 
singuri în casă au început să se 
joace cu chibriturile. Maria, cea mai 
mare — de 6 ani — a vrut să a- 
prindă o luminare. Cînd s-a apro
piat cu flăcăruia de fereastră, per
deaua s-a aprins și în citeva clipe 
focul a cuprins cu tentaculele sale 
odaia și restul casei.

Copiii s-au retras în ultimul col
țișor ocolit de jar. Rotaru le ghicea

prezența, deși nu-i vedea prin ne
gura fumului: tușeau și scînceau, 
înăbușiți și speriați. Se repezi în 
colțul unde micuții stăteau neajuto
rați. l-a înșfăcat : unu, doi, trei tru
puri firave, i-a strîns la piept ferin- 
d.u-i de vîlvătăi și din citeva salturi 
a ajuns afară, aproape sufocat.

Citeva vecine inimoase au înfășu
rat copiii în surtucuri călduroase, 
făcindu-le respirație artificială. Pri
ma și-a revenit Măriuța Serpe, fetița 
de șase ani. S-a uitat la toți buimacă 
cu ochii ei neștiutori, apoi a între
bat de Leana care nu era printre cei 
salvați.

Gheorghe Rotaru ceru din nou să 
fie udat cu apă. A doua incursiune 
în flăcări a acestui om curajos a fost 
și mai grea. O grindă arzîndă s-a des
prins din tavan gata să-l doboare. 
Dar n-a dat înapoi. Bîjbiind pe o 
laviță, a dat și de cel de-al patrulea 
copil. După puțin timp, cu ajutorul 
celorlalți oameni din sat, incendiul a 
fost localizat și stins.

Datorită curajului lui Gheorghe E. 
Rotaru, focul n-a făcut nici o vic
timă. Patru vieți au fost salvate.

Pavel IOH

fruntași în întrecere doi ani conse
cutiv. Simbol al prețuirii muncii en
tuziaste și rodnice desfășurate de 
oamenii muncii din întreprinderi 
pentru creșterea continuă a produc
ției și productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor de producție și îm
bunătățirea calității produselor, dis
tincțiile constituie noi stimulente în 
întrecere, pentru obținerea unor re
zultate tot mai bune în munca desfă
șurată anul acesta, pentru îndeplini
rea angajamentelor care se iau în 
producție. In Capitală a avut loc 
pînă acum decernarea primelor in
signe de „Fruntaș în întrecerea so
cialistă' pe anul 1964 la Uzinele „Se
mănătoarea", Uzinele de mașini e- 
lectrice, Atelierele „9 Mai', Fabrica 
de confecții și tricotaje și altele. De 
asemenea, au mai primit recent ase
menea distincții numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri de pe șantierul 
Uzinei de aluminiu de la Slatina, din 
exploatările miniere ale Trustului 
„Deva" și din alte unități industriale 
din țară.

O nouă linie 
tehnologică

La întreprinderea de construcții 
metalice și prefabricate nr. 7 — sec
ția Titan — din Capitală, aparținînd 
Ministerului Minelor și Energiei Elec
trice, a fost pusă parțial în funcțiune 
o nouă linie tehnologică de fabricare 
a stîlpilor din beton. Este vorba de 
stîlpi centrifugați cu armătură pre- 
tensionată, necesari liniilor electrice 
aeriene de joasă, înaltă și foarte 
înaltă tensiune. Noua linie, do
tată cu utilaje moderne, fabricate 
în țară, va avea în etapa finală o 
capacitate anuală de producție de 
aproximativ 90 000 de stîlpi. Datori
tă noilor soluții adoptate de specia
liștii noștri, stîlpii centrifugați cu ar
mătură pretensionată au un consum 
de oțel-beton mai redus cu circa 30 
la sută, iar prin calitatea lor, ei se 
situează la nivelul tehnicii mondiale.

(Agerpres)

Pe șantierul hidrocentralei „16 Februarie"-Argeș
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Constructorii și montorii 
șantierul Hidrocentralei „16 Fe- 
bruarie“-Argeș muncesc cu însu
flețire pentru a da viață acestui 
important obiectiv al planului de 
electrificare a țării. Bizuindu-se pe 
experiența valoroasă acumulată și 
animați de hotărîrea de a dez
volta și mai mult realizările dobîn- 
dite în întrecerea socialistă, ei 
și-au luat pentru acest an urmă
toarele angajamente :

— să realizeze toate lucrările 
numai de cea mai bună calitate. 
La betonarea barajului Vidraru 
să realizeze betoane cu o rezis
tență de peste 300 kg/cm p care 
să reziste la 150 cicluri gelevi- 
tate, iar la 90 de zile să fie im
permeabile la 8 atm. ;

— să scurteze termenele de 
execuție planificate, asigurind 
realizarea mai devreme a 
vestițiilor, astfel:

• la galeria de fugă să 
cute peste plan 216 m, din 
pînă la 1 Mai 90 m ;

in-

exe- 
care

• să termine betonarea bara
jului Vidraru cu 2 luni mai de
vreme decît prevederile de 
plan ;

Legea marțială 
la Saigon

Situația politică din Vietnamul de 
sud s-a agravat considerabil în 
cursul zilei de ieri. In urma puterni
celor manifestații antiguvernamen
tale și antiamericane, la Saigon, în 
orașul Hue și în întreaga provincie 
din jurul acestui oraș a fost instituită 
legea marțială pe timp de o lună. Cu 
toate acestea, demonstrațiile au con
tinuat. In cadrul acțiunilor de pro
test împotriva guvernului, o tînără 
călugăriță budistă s-a sinucis, dîn- 
du-și foc în localitatea Nha Trang. 
(Amănunte in pag. 4-a).

Manifestații studențești 
la Lisabona

Marți au avut loc la Lisabona 
manifestații studențești, în cursul 
cărora poliția a intervenit. Cîțiva 
studenți au fost arestați, iar alții 
răniți. Studenții au manifestat pe 
străzi, cerînd eliberarea studenți
lor arestați și a deținuților politici. 
După aceea manifestanții s-au în
trunit în fața închisorii Aljube (re
zervată deținuților politici). Ei au 
încercat apoi să pătrundă la Minis
terul de Interne, însă poliția a in
tervenit, împrăștiindu-i.

• să efectueze lucrările de 
betonare a infra și suprastruc
turii celor 4 turbine din cen
trala subterană într-un timp 
mai mic cu 15 zile decît cel pre
văzut în grafic ;

© să termine construirea a- 
ducțiunii Topolog-Cumpăna cu 
2 luni mai devreme ;

— să depășească planul anual 
de montaj cu 11 la sută ;

• să realizeze podul rulant 1 
de 100 tone din centrală cu 13 
zile mai devreme ;

• să realizeze blindajul puțu
lui forțat cu o lună și jumă
tate înainte de termen ;

— să sporească productivita
tea muncii cu 1 la sută față de 
plan ;

— să realizeze planul valo
ric cu 15 zile mai devreme ;

— să obțină 1 500 000 Iei eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost, din care 500 000 lei pînă la 
X Mai.
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Primul ministru 
al Iranului 
a încetat din viajă

Primul ministru al Iranului, Has
san Aii Mansur, a încetat din via
ță marți seara. El a fost victima 
unui atentat în ziua de 21 ianua
rie. După ce, cîteva zile, starea să
nătății sale părea să se amelioreze, 
marți dimineața a intervenit o în
răutățire bruscă cu simptome de 
hemoragie internă. Defunctul prim- 
ministru era în vîrstă de 41 de ani.

Pe Drumul Sării — denumire de 
pe vremea cînd pe aici intrau 
în București lungi convoaie de 

care încărcate cu sare, ce-și conti
nuau apoi drumul spre porturile du
nărene — întîlnești astăzi un alt soi 
de caravane : autocamioane, într-un 
du-te vino nesfîrșit, transportînd 
tot felul de materiale de construc
ție. La interval de cîteva luni ur
mează alte caravane : autocamioa
nele cu mobila noilor locatari.

In imediata vecinătate a Drumu
lui Sării, pe locul numit Drumul Ta
berei, se înalță unul dintre cele mai 
mari și mai moderne cartiere de lo
cuințe din Capitală. Aici, pe tosta 
cîmpie a Cotroceniior, unde cu mai 
bine de un secol în urmă și-a așezat 
tabăra Tudor Vladimirescu, de 
vreo doi ani încoace au poposit 
constructori și utilaje. In acest 
nou colț al Bucureștiului se con
struiesc nouă microraioane, alcă
tuite din blocuri de locuințe cu 
un total de aproape 12 000 de a- 
partamente. Unul din microraioane 
a fost terminat, aici fiind date în 
folosință 1 138 de apartamente. In 
prezent se lucrează la alte trei mi
croraioane. Din 4 848 apartamente 
ale unuia, jumătate sînt gata, iar din 
2 805 ale altuia, pînă acum au fost 
date în folosință 640; au început lu
crările și la microraionul „VIII" 
care va însuma 3 030 apartamente. 
Celelalte cinci vor fi înălțate în anii 
următori.

In afară de blocurile de locuințe, 
s-a prevăzut să se construiască 
aici numeroase obiective social-cul- 
turale și unități de deservire a ce
tățenilor. S-au și dat în folosință 
două școli, fiecare avînd 24 săli de 
clasă. In microraionul I se află în

LA NORD DE DRUMUL SĂRII
• Un nou cartier al Bucureștiului e Obiective sociai-culturale 
și unități de deservire e Metode și materiale noi de construcție

construcție un dispensar medical și 
un mare complex comercial în su
prafață de 6 000 mp, care va avea : 
magazin alimentar cu autoservire, 
unități pentru desfacerea pîinii, le
gumelor, a cărnii, restaurant, cofe
tărie, farmacie, librărie etc. La 
subsolul acestui complex comercial 

Sergiu FÂRCĂȘAN

se va amenaja un garaj pentru 100 
autoturisme. Este prevăzută, de ase
menea, construirea altor trei localuri 
de școală în diferite părți ale nou
lui cartier, a unor săli de specta
cole, complexe comerciale mai mici, 
garaje subterane și alte dotări. Ar- 
hitecții au prevăzut și amenajarea 

unor mari spații verzi, a cltorva te
renuri de sport și locuri de joacă 
pentru copii.

Pe acest șantier se aplică meto
de moderne și materiale noi de con
strucție. Multe blocuri sînt înălțate 
cu ajutorul cofrajelor glisante ; la 
altei© se folosesc panouri mari pre

fabricate. Camerele sînt pardosite 
cu parchet lamelar sau P.V.C. pe 
suport textil. La fațadele blocurilor 
se vor folosi pe scară largă plăcu
țe ceramice. Apartamentele sînt 
compuse din 1, 2, 3 și 4 camere.

Arhitecții de la Institutul „Proiect" 
— București prevăd extinderea în 
viitor a zonei de locuințe din Dru
mul Taberei. Tot la acest in
stitut a fost proiectată magistra
la a V-a de termoficare care apro
vizionează cu căldură noul ansam
blu de locuințe ; această magistrală 
aduce apă caldă de la centrala e- 
lectrică de termoficare Grozăvești.

Construcțiile de pe Drumul Tabe
rei — unde în ultimele săptămîni 
s-au mutat alte cîteva sute de fa
milii — întregesc noul peisaj bucu- 
reștean.

Ion PLEAVĂ

INSTANTANEE

FĂRĂ UN SFERT
Care este deosebirea dintre un 

afiș și un ceas public?
Evident, amîndouă sînt puse la ve

dere, dar în timp ce afișul te con
vinge prin chemarea pe care ți-o a- 
dresează, ceasul, ca să te convingă, 
trebuie să meargă. Nu e nevoie să 
fii filozof ca să-ți dai seama de asta. 
Afișul rămîne așa cum l-ai făcut. Cea
sul însă trebuie să funcționeze.

Expresia „merge ca un ceasornic" 
traduce mulțumirea omului în fafa 
unui lucru bine făcut, funcfionînd cu 
precizie.

In plin bulevard Magheru, vizavi 
de „Cinematecă", un ceas public — 
după o îndelungată perioadă de re- 
paos, în care se afla cu limbile lipsă 
— a încremenit, în ultimele zile, la 
orele 1 fără un sfert.

Se înțelege de la sine că un ceas 
care nu merge trebuie reparat. Dar 
pentru că nu e singurul aflat în a- 
ceastă tristă situație și pentru că nu 
e singura dată, n-ar strica să amin
tim ce vede omul atunci cînd se uită 
la un ceas public.

Ceasul public — nu, nu exagerăm 
deloc — e și un mijloc de educa
ție. Intr-o țară unde se construiește 
intens, unde oamenii scurtează dife
rite termene și se străduiesc să 
smulgă timpului minute și ore econo
misite, în condiții cînd se pune atîta 
accent pe organizarea exemplară a 
producției și pe calitate, începînd cu 
pontarea la vreme și sfîrșind cu 
înalta precizie a tot felul de mașini 
pe care le fabricăm — atunci cînd 

ești înconjurat de ceasuri publiee 
care merg bine parcă ai un îndemn 
suplimentar la punctualitate : ceasul 
fiecăruia mai scapă un minut sau 
două în plus sau în minus, dar cea
sul public e al tuturor, e acela care 
arbitrează între cetățeni și care, ca 
orice lucru public, trebuie să func
ționeze ireproșabil.

Cînd ceasul merge bine, parcă 
nici nu-l observi : e în firea lucrurilor, 
de aceea e el ceas, ca să meargă. 
Cînd însă stă, îți sare în ochi, parcă 
ar fi un îndemn public la neglijentă. 
Ceasul e unul dintre obiectele la 
care forma nu poate ascunde conți
nutul, un obiect care respinge spiri
tul de fațadă : dacă ceva în interior 
nu merge bine, lucrul se vede ime
diat pe cadran.

Am scris cele de mai sus nu pen
tru ca vreo secție a sfatului să ne 
răspundă — după ce limbile ceasu
rilor noastre s-au învîrtit de nu știu 
cîte ori — că ceasul cutare a fost, 
în sfîrșit, reparat. Poate nu e singu
rul ceas și singurul cadran luminos 
de acest fel. Dacă tehnicienii noștri 
rezolvă lucruri infinit mai complicate, 
a venit de mult timpul ca și în do
meniul unor asemenea lucruri de uz 
public să domnească aceeași preci
zie și corectitudine.

RECTIFICARE. Intre timp, ceasul s-a 
mai mișcat, s-a înțepenit la orele 2 
fără 5, apoi limbile au dispărut cu 
totul.
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UNIVERSITATEA SERALĂ DE MARXISM-LENINISM SCRISORI $i răspunsuri

Universitățile serale de marxism-leninism sînt mult apreciate de 
membrii și candidații de partid, ca și de ceilalți oameni ai muncii, ca 
formă a învățămîntului de partid care asigură o înaltă pregătire po- 
litico-ideologică, creează multiple posibilități pentru aprofundarea 
învățăturii marxist-leniniste și a politicii partidului.

In regiunea Brașov, ca și în alte regiuni ale țării, această formă 
de studiu a luat extindere. In prezent, sub îndrumarea comitetului 
regional de partid, funcționează cinci filiale ale universității serale 
din Brașov — în orașele Sibiu, Mediaș, Sf. Gheorghe, Făgăraș și 
Sighișoara. cu 14 secții — 6 de economie, 3 de filozofie și 5 de istorie. 
Numai în acest an au fost create cinci secții noi. In timp ce în anul 
școlar 1963—1964 universitatea număra circa 1100 de studenți, în 
acest an școlar cursurile ei sînt frecventate de peste 2 000 de tova
răși — activiști de partid și ai organizațiilor de masă, ingineri, teh
nicieni, muncitori, medici, juriști, cadre didactice, care au o pregă
tire generală corespunzătoare acestei forme de învățămînt.

In cadrul schimbului de experiență inițiat de „Scînteia" în pro
blemele învățămîntului de partid, dăm astăzi cuv intui unor activiști 
de partid, lectori și cursanți ai Universității serale din regiunea 
Brașov, participanți la consfătuirea organizată de redacția ziarului 
nostru, cu sprijinul comitetului regional de partid, consfătuire in care 
s-a discutat despre mijloacele asigurării unui înalt nivel calitativ al 
propagandei în universitatea serală.

Lecții cu un bogat conținut de idei
Orientare spre

După cum se știe, forma de bază 
a procesului de învățămînt în ca
drul universităților serale de mar
xism-leninism o constituie lecțiile, 
expunerile. Asigurarea unei înalte 
calități a acestor lecții ocupă un loc 
de prim ordin în preocupările ca
binetului regional.

Comitetul regional de partid a 
luat măsuri ca în rîndul corpului de 
lectori să fie atrași membri de par
tid dintre cei mai pregătiți, capabili 
să elaboreze lecții de calitate. Din 
cei 85 de lectori și conducători de 
seminarii ai Universității serale din 
orașul Brașov, peste 60 au absolvit 
școli superioare de stat peste 20 
școli de partid, iar circa 20 univer
sitatea serală. Aceeași grijă în se
lecționarea corpului de lectori au 
manifestat-o și comitetele orășe
nești pe lîngă care funcționează fi
lialele universității serale. Noi con
tinuăm să selecționăm noi cadre 
propagandistice, îndeosebi din rîn- 
durile activiștilor de partid, cadre
lor din aparatul de stat și din eco
nomie, profesori de științe sociale și 
alți intelectuali.

Selecționarea lectorilor este, de
sigur, numai un început. Ceea ce 
ne preocupă în permanență este de 
a le acorda un ajutor cît mai sub
stanțial și eficient în elaborarea 
lecțiilor. Atît în orașul Brașov, cît 
și în celelalte orașe în care func
ționează filiale ale universității se
rale, au fost organizate în acest 
scop, pe lîngă cabinetele de partid, 
colective de catedră, specializate 
pe discipline, din care fac parte 
atît lectorii, cît și conducătorii de 
seminarii. Lecțiile și planurile de 
seminar, elaborate individual, sînt 
discutate de regulă în cadrul aces
tor colective. Este de multe ori un 
prilej de ample dezbateri, care se 
răsfrîng pozitiv asupra conținutu
lui lecțiilor. Atenția participanților 
la aceste dezbateri este îndreptată 
spre explicarea cît mai clară în lec
țiile respective a tezelor marxism- 
leninismului, a politicii partidului 
nostru, a aprecierilor cuprinse în 
documentele de partid, în Declara-

Dezbateri vii, interesante
In activitatea mea de conducător 

al unui seminar de economie 
politică, în cadrul Universității se
rale de marxism-leninism din orașul 
Brașov, mă străduiesc să stimulez 
participarea la discuții a tuturor 
cursanților, să determin dezbateri cît 
mai vii. mai interesante. Aceasta 
presupune, firește, o anumită price
pere în conducerea discuțiilor. M-am 
convins însă din proprie experiență 
că oricît de bună ar fi metodica con
ducerii discuțiilor, ea singură nu este 
suficientă Pe lîngă aceasta, este ne
voie de o bună pregătire prealabilă 
a seminarului.

Cred că ar prezenta interes să 
arăt cum s-a desfășurat, în cadrul 
universității noastre serale, pregăti
rea seminarului la tema despre pro
gresul tehnic. După expunerea lec
ției pe această temă, au mai fost 
ținute, pentru toți studenții anului II, 
două expuneri scurte — „Tehnologia 
prelucrării metalelor în industria 
constructoare de mașini" și „Rolul și 
importanța industriei chimice în a- 
sigurarea progresului tehnic", de 
către doi tovarăși cu experiență în 
aceste domenii : ing. Nicolae Costa- 
che, mecanic șef al întreprinderii 
Trac4orul-Brașov, și, respectiv, ing. 
Constantin Teodoru, din comisia e- 
conomică a comitetului regional de 
partid. Au fost alese aceste teme, 
deoarece ele se referă la probleme 
importante și actuale pentru dezvol
tarea industriei în regiunea noastră. 
Ulterior, a fost organizată o vi
zită la Uzinele „Steagul roșu". Ex
plicațiile primite de studenți cu a- 
cest prilej au completat noțiunile 
predate la curs. Totodată, ei au a- 
vut ocazia să constate „pe viu" a- 
vantajele mecanizării și automati
zării producției, rolul deosebit de 
important al progresului tehnic în 
creșterea producției și productivită
ții muncii.

Intre timp, în ziarul local „Drum

actualitate
ția C.C. al P.M.R. din aprilie 1964, 
în cuvîntările tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Astfel, la discutarea 
planului de seminar pe tema „Ren
tabilitatea întreprinderilor socialis
te. Prețul de cost al producției in
dustriale și căile principale de re
ducere a lui“, s-a subliniat necesi
tatea tratării problemelor indicate 
de plenara C.C. al P.M.R. și sesiu
nea Marii Adunări Naționale de la 
sfîrșitul anului trecut. S-a arătat, 
între altele, că în seminarii va tre
bui examinat multilateral raportul 
dintre ridicarea calității produselor 
și reducerea prețului de cost.

Pe măsura dezvoltării universi
tății serale, a creării de secții noi, 
cresc sarcinile cabinetului regional 
în ce privește asigurarea lecțiilor la 
filiale. Noi trimitem lectori la fi
liale. Firește însă că aceasta nu este 
suficient. Problema care se ridică 
în fața lectorilor, ca și a filialelor 
este de a găsi modalitatea adaptării 
lecțiilor la specificul local. La Me
diaș, Făgăraș se obișnuiește ca lec
torii să adapteze lecțiile la condi
țiile raionului, cu sprijinul tovară
șilor din comisia economică. Noi 
am constatat însă că uneori această 
adaptare este făcută formal, prin 
introducerea unor exemple locale 
luate la intîmplare. Așa s-au petre
cut lucrurile cu o lecție ținută la 
filiala noastră din Sibiu despre 
productivitatea muncii și căile de 
creștere a acesteia. Deși cu puțin 
timp înainte plenara comitetului 
orășenesc de partid făcuse o ana
liză a situației existente în între
prinderile din oraș și luase o serie 
de hotărîri cu privire la folosirea 
mai rațională a capacităților de 
producție, a timpului de muncă, în
tărirea disciplinei în producție, lec
ția n-a amintit despre aceste ches
tiuni, rezumîndu-se la înșiruirea 
unor fapte mărunte, nesemnificati
ve. Cabinetul regional a cerut lec
torilor săi să înlăture astfel de 
practici, să-și dea aportul ca lecțiile 
să corespundă cit mai bine realită
ților din întreprinderile noastre, să 

nou' a apărut un material util 
aprofundării temei în studiu. Le-am 
recomandat cursanților să-l citească.

Membrii grupei au fost de acord 
ca la unele teme importante ce ur
mează să fie discutate în seminar, 
să adoptăm metoda prezentării de 
referate. La seminarul consacrat pro
gresului tehnic, de exemplu, ingine
rii C. Comparau și V. Stîngeanu au 
alcătuit referatul „Rolul și însemnă
tatea introducerii progresului tehnic 
în industria constructoare de ma
șini". Faptul că acesta, a fost scris 
cu competență, că a ridicat cîteva 
aspecte esențiale ale temei tratate, 
exemplificate cu situații tipice în
treprinderilor din regiunea noas
tră, a stimulat înscrierea la dis
cuții a majorității membrilor gru
pei. Subliniind justețea orientării 
date de partid spre asimilarea de 
mașini și utilaje pe baza documen
tațiilor și a licențelor de producție 
pentru cele mai perfecționate tipuri 
existente pe plan mondial, par
ticipanți la discuții, ca : ing. Vladi
mir Golea, ing. Al. Bîrzescu ș.a. au 
evidențiat unele sarcini importante 
ce revin constructorilor de mașini, 
cum sînt: buna însușire a acestor 
documentații, perfecționarea conti
nuă a caracteristicilor tehnico-func- 
ționale ale produselor aflate în pre
zent în fabricație etc. Ei au relevat, 
de asemenea, că în țara noastră, 
constructorii de mașini au reușit ca, 
pe lîngă mașini și utilaje, să treacă 
și la producția de linii tehnologice 
complexe — ceea ce reprezintă o 
etapă nouă, superioară în dezvolta
rea acestei ramuri. Alții, printre care 
ing. M. Zaharescu, ing. D. Radu au 
vorbit despre înrîurirea puternică a 
actualei revoluții științiflco-tehnice a- 
supra perfecționării continue a teh
nologiei de producție în ramura 
construcțiilor de mașini, în industria 
electrotehnică, industria ușoară etc.

Convingîndu-se de eficiența pre

Se expune o lecție la anul II, secția iilozofie a Universității serale din orașul Brașov

pună în lumină experiența înainta
tă, să îndrepte atenția spre sarci
nile încă nerezolvate.

în consfătuirea noastră, unii to
varăși au exprimat părerea că toate 
lecțiile prevăzute în program tre
buie asigurate de către cabinetul 
regional. Fără îndoială, cabinetul 
regional are principala răspundere 
pentru calitatea lecțiilor ținute la 
filiale. Consider însă că pentru a 
stimula creșterea de lectori la filiale, 
unele lecții ar putea fi elaborate aci. 
Am putea proceda în felul următor: 
de la începutul anului, cîteva lec
ții să fie repartizate cabinetelor de 
partid pe lîngă care funcționează

Elaborarea lecției-
La cabinetul regional de partid se 

folosește o metodă a cărei efica
citate a fost verificată: lectorii pri
mesc mai mulți ani la rînd sarcina 
să întocmească aceleași lecții. A- 
ceasta nu înseamnă însă că an 
de an se folosesc și aceleași 
texte, „actualizate" prin lipirea 
formală a unor pasaje, lucru care 
ar fi greșit și dăunător. Lecția se 
reface în fiecare an, ținîndu-se sea
ma de evenimentele noi, de cele 
mai recente aprecieri ale partidu
lui nostru în problema respectivă. 
De pildă, anul acesta eu am refăcut 
lecția • „Revoluția socială — lege a 
dezvoltării societății împărțite în 
clase antagoniste. Teoria marxist- 
leninistă a revoluției socialiste. De
clarația C.C. al P.M.R. din aprilie 
1964 despre trecerea de la capita
lism la socialism". După ce am stu
diat ultimele documente ale parti
dului nostru și am restudiat mate
rialul clasic, am avut o discuție cu 
șeful catedrei de filozofie de la ca
binet asupra principalelor idei pe 
care să le dezvolt.

La discutarea lecției în cadrul 
colectivului de catedră, tovarășii 
au arătat că trebuia să acord mai 
multă atenție examinării premise
lor obiective și subiective ale 
revoluției, să expun cu mai multă 
claritate teza cu privire la rolul de
terminant al factorilor interni, ideea 

zentării unor asemenea referate, e- 
laborate cu simț de răspundere și Ia 
un nivel corespunzător, cursanții au 
propus să se procedeze într-un mod 
asemănător și pe viitor. Semnificativ 
este faptul că pentru întocmirea ur
mătorului referat despre căile prin
cipale de reducere a prețului de 
cost în industria constructoare de 
mașini, s-au oferit 7—8 tovarăși, din 
cei 30, cîți sînt în întreaga grupă.

Metoda elaborării de referate se 
dovedește deosebit de utilă, deprin- 
zîndu-i pe cursanți să adîncească 
studiul unor probleme, să analizeze 
diferitele fenomene economico-so- 
ciale. De aceea consider că ea tre
buie să fie cît mai mult folosită la 
universitatea serală, ca și la alte 
forme superioare de studiu.

Prof. Mircea GORGAN 
conducător de seminar la 
Universitatea serală-Brașov

DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR
• Comitetul orășenesc de par

tid Mediaș sprijină direct pregă
tirea cursanților de la filiala 
universității serale. Secretari ai 
comitetului orășenesc au făcut 
expuneri despre unele probleme 
importante ale politicii partidu
lui, au dat consultații in perioada 
de pregătire a examenelor. (Doi
na Boilă, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid-Mediaș).

• Propun ca presa locală să 
se ocupe mai pe larg de proble
mele învățămîntului de partid, 
contribuind mai susținut la ge
neralizarea experienței înaintate 
în acest domeniu, făcînd cunos
cute metodele folosite de condu
cătorii de seminarii și cursanți! 
fruntași, rezultatele activității a- 

filialele, cabinetul regional urmînd 
să dea indicațiile bibliografice și te
matica necesară. Lecțiile întocmite 
să fie discutate și îmbunătățite de 
către colectivul de catedră al fi
lialei respective și apoi trimise ca
binetului regional, care va comu
nica observațiile asupra lor și va 
ajuta la definitivare. Astfel se va 
crea o bază pentru formarea și 
dezvoltarea unei experiențe proprii 
a filialelor în ridicarea calificării 
lectorilor.

Melania IONEL 
consultant Ia Cabinetul 
regional de partid-Brașov

un proces complex
că pentru asigurarea victoriei revo
luției proletare este necesar ca cla
sa muncitoare, condusă de partidul 
ei, să stăpînească toate formele de 
luptă, să fie pregătită ca în orice 
moment să poată înlocui rapid o 
formă a luptei cu alta, potrivit 
schimbărilor ce survin în condițiile 
concrete de desfășurare a revolu
ției. îmbunătățirea lecției pe baza 
observațiilor făcute mi-a dat des
tul de lucru, dar și satisfacția unei 
sarcini duse ia bun sfîrșit.

Calitațea lecțiilor depinde mult de 
gradul de informare a lectorului. 
Noi dispunem în această privință 
de bogatul material publicat în pre
să și în revistele teoretice ; au fost 
editate manuale, lucrări de analiză 
și sinteză, monografii etc. De mult 
folos ne sînt expunerile pe care le 
fac în fața noastră, la cabinetul de 
partid, secretari ai comitetului re
gional și alți activiști de răspun
dere despre sarcinile actuale ale 
partidului, despre problemele dez
voltării mondiale contemporane, 
dezbaterile teoretice organizate în 
cadrul catedrelor. Am ascultat cu 
mult interes expunerile ținute în 
regiunea noastră de lectori ai C.C. 
al P.M.R. & am dori ca numărul lor 
să fie mai mare.

Ion BlRLĂ
lector la Universitatea serală 
Brașov

Manca individuală cu cartea
In cursul ultimilor ani am studiat în 

diferite forme ale învă/ămintului de par
tid. Pot afirma că studiul in aceste forme, 
și în mod deosebit în cadrul universității 
serale de marxism-leninism, a constituit 
și constituie pentru mine un nesecat iz
vor de cunoștinfe, de satisfacții intelec
tuale și etice. Cursul de economie politi
că și construcție economică mi-a clarifi
cat o serie de probleme ce-mi sînt folo
sitoare in activitatea profesională. Cele 
învăfate aici m-au ajutat substantial la 
elaborarea lucrării pe care am izbutit să 
o scriu: „Monografia contabilă industria
lă". Cursul de construcție de partid mi-a 
dat posibilitatea înțelegerii mai profunde 
a principiilor și normelor de organizare 
a partidului, în rîndurile căruia am fost 
primit candidat.

Pentru că discutăm despre mijloacele 
asigurării calității învățămîntului, consider 
că, uneori, exigența noastră, a cursanți- 
lor, nu este satisfăcută pe deplin. De a- 
ceea, propun conducerii universității, to
varășilor lectori să reflecteze mai mult 
asupra necesității modernizării predării,

cestora. Adresez aceeași propu
nere și presei centrale. (loan Ol- 
teanu, lector la Universitatea se
rală-Brașov).

• Nu-i suficient ca lecția să 
convingă, ea trebuie să și emoțio
neze. Ca lector la catedra de is
torie, mă preocupă această latură 
a predării. La lecțiile de istoria 
patriei mă străjuiesc să prezint 
cît mai viu evenimentele im
portante din istoria poporului 
nostru, să pun în lumină for
țele interne care le-au deter
minat, eroismul și abnegația de 
care au dat dovadă masele în 
lupta pentru libertate și o viață 
mai bună. Ori de cîte ori este 
posibil, mă refer ia acțiuni ale 
maselor petrecute pe teritoriul

Cum realizăm 
programa

Studiul în universitatea noastră serală 
de marxism-leninism se desfășoară pe 
baza unor programe care oferă cursan- 
jilor o problematică largă. Potrivit re
comandărilor, noi completăm programai 
cu unele expuneri pe teme actuale de 
politică internă și externă, precum și 
despre experienja organizațiilor de par
tid din regiune. La lecfiile de economie 
introducem expuneri pe teme de tehni
că industrială în ramura construcțiilor de 
mașini și alte ramuri dezvoltate în re
giunea noastră.

După părerea mea, anumite programe 
ar trebui descongestionate, întrucît pen
tru unele discipline se indică un număr 
de lecții care depășește pe al celor ce 
se pot fine într-un an de învă(ămînt. 
Pentru cursul de economie politică anul 
I, de exemplu, sînt prevăzute — împreu
nă cu seminariile — 19 ședințe ; ori în
tr-un an se pot tine circa 15.

Unele lecfii au o problematică prea 
largă. De pildă, într-o lecfie se vorbește 
despre : „Rentabilitatea întreprinderilor 
socialiste. Prețul de cost al produefiei 
industriale și căile principale de reducere 
a lui. Planul prefului de cost" ; lecfia este 
foarte importantă, iar explicarea multila
terală a problemelor pe care le implică 
nu se poate practic realiza în două ore 
de curs.

Cum rezolvăm noi aceste probleme î 
Unele chestiuni care nu se pot explica 
suficient în expuneri, se reiau mai pe larg 
în discufiile din seminarii, sau constituie 
obiectul unor referate care se expun aci. 
Unele lecfii prea cuprinzătoare și foarte 
importante le împărfim în două expuneri; 
de pildă lecfia I de la cursul de filozofie, 
am divizat-o în expunerile : „Filozofia — 
concepfie despre iume. Problema funda
mentală a filozofiei. Materialismul și idea
lismul — două linii fundamentale în filo
zofie" și „Lupta dintre materialism și 
idealism în filozofie pînă la aparifia 
marxismului* ; alte lecfii, dimpotrivă le 
contopim.

Am dori ca în cadrul schimbului de 
păreri organizat de ziarul „Scînteia", to
varășii de la alte cabinete de partid să 
ne împărtășească experiența lor în reali
zarea programelor.

Pentru a putea organiza mai bine pro
cesul de învăfămînt, ar fi necesar să pri
mim programele încă înainte de înce
perea anului de studiu.

Ion FILIVESTRU
consultant la Cabinetul regional 
de partid-Brașov

în sensul folosirii în mai mare măsură a 
unor grafice, planuri și scheme, diafilme 
și chiar filme documentare.

Evident că lecfiile reprezintă doar un 
punct de plecare în pregătirea noastră 
și nu putem reduce învăfămintul la au
dierea lor. Fiecăruia ni se cere să depu
nem o muncă individuală stăruitoare cu 
cartea. Pentru însușirea temeinică a bo
găției de idei cuprinse în operele cla
sicilor marxism-leninismului, în documen
tele partidului nostru, îmi fac de regulă 
diferite însemnări. Urmăresc cu atenție 
materialele mai importante apărute în 
„Scînteia", „Lupta de clasă", „Viața eco
nomică" și alte publicații. Bineînțeles că 
studiul materialului bibliografic nu se o- 
prește la o memorizare școlărească. Cu
noștințele însușite ne ajută să înțelegem 
mai profund fenomenele sociale, să sesi
zăm cu ușurință noul, să participăm activ 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.

George ALBU 
cursant anul II 
secția economie a Universității 
serale-Brașov

regiunii noastre ; aceasta stârneș
te întotdeauna mult interes. (Irina 
Iliuț, lector la Universitatea se
rală-Brașov).

• In studiul istoriei partidului 
nostru avem ca o călăuză deosebit 
de prețioasă documentele de par
tid, expunerile tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Au fost bine 
venite articolele publicate de zia
rul „Scînteia" în preajma celei 
de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, articole care au fost gru
pate și editate de Editura poli
tică într-o broșură. Am dori ca 
în presă, în diferite publicații să 
apară consultații și lecții în aju
torul celor ce studiază istoria 
partidului nostru. (Eugen Hagău 
— cursant anul III la secția dc 
istorie a Universității serale din 
Brașov).

CONDIȚII ÎMBUNĂTĂȚITE

DE MUNCĂ

Sînt necesare unele îmbunătă
țiri ale condijiilor de muncă la 
unitatea de panificație „Sănăta
tea' din Capitală — ne-a sesizat 
corespondentul Florea State în
tr-o scrisoare.

Direcția generală a industriei 
panificației și produselor făinoase 
din Ministerul Industriei Alimenta
re ne informează că, dîndu-se 
urmare celor semnalate, s-au 
luat unele măsuri : igienizarea 
sălii de fabricație unde se află 
cuptoarele 5 și 6; separarea 
sălii de fabricație de maga
zia de produse finite printr-un 
perete, eliminîndu-se producerea 
curenților de aer care influențau 
desfășurarea procesului de pro
ducție ; modificarea construcției 
pentru ca muncitorii să poată in
tra direct din grupul social în 
sala de fabricație etc. In vederea 
îmbunătățirii în continuare a con
dițiilor de muncă, în cursul aces
tui trimestru vor mai fi luate și 
alte măsuri. Se prevede montarea 
benzilor transportoare pentru pîi- 
ne ?i a unor malaxoare tip UIS cu 
efect tehnologic mult îmbunătățit, 
punerea în funcțiune a încă unui 
cîntar automat cu linie de mode
lare mecanică etc.

CALITATEA TUBURILOR
DIN P.V.C.

Corespondentul A. R. Cantemlr 
din București ne-a sesizat că tu
burile de scurgere din material 
plastic, care se montează la la- 
voare, chiuvete, spălătoare etc., se 
defectează după un scurt timp de 
întrebuințare.

Secțiunea tehnică de investiții 
a Sfatului popular al Capitalei 
arată în răspunsul trimis redac
ției că defectarea acestor tuburi 
era pricinuită de faptul că piesele 
fasonate folosite aveau un punct 
de înmuiere coborît. S-au luat 
măsuri ca unitățile care produc 
piese fasonate din P.V.C. să ridi
ce punctul de înmuiere la 83-85°. 
Prin controale și verificări rigu
roase se va urmări calitatea pro
duselor livrate.

DESERVIRE SATISFĂCĂTOARE

I. Moraru și C. Gheorghe, mun
citori la Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, ne-au scris că în acest

Iarna p» poteci d» munt»

TEATRE • CINEMATOGRAFE
TEA1RE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Amorul vrăjitor și 
Petrușca (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Suflet de artist (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Inșlr-te mărgărite (orele
19.30) , (sala Studio) : Să nu te joci cu 
dragostea (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Rinocerii (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra- (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Opera de trei parale 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Dragă mincinosule (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Hipnoza (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Sonet pentru o păpușă (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești : 
Paharul cu apă (orele 19,30). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un balan
soar (orele 19,30). Teatrul pentru copil 
(Str. Eremla Grlgorescu nr. 24): Harap 
Alb (orele 9,30). Teatrul regional Bucu
rești (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Sera melodiilor (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Cîntărețul tristeții sale 
(orele 20). Teatrul Țăndărică : Ocheșel 
șl Bălăioara (orele 16). Teatrul satiric- 
muzlcal „C. Tănase- (sala victoria) : 
Carnaval la Tănase (orele 20). Ansam
blul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 
59): O carte despre frumusețe (orele 20). 
Circul de stat : Circus București (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Retrospectiva
Georges Melies : Luceafărul (orele 19). 
Titanic vals : Sala Palatului R. p. Ro
mîne (seria de bilete 1306, orele 17 șl seria 
1307, orele 20), Republica (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). Can-Can — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,30; 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). Clntînd în ploaie : 
București (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Excelsior (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
Grlvlța (9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Flamura (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). O 
poveste neinventată : Luceafărul (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 20,45), Rahova (16; 18,15;
20.30) . Tinerii : Carpați (10; 12; 14; 16). 
Viață ușoară : Capitol (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,45; 13.45: 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14; 16; 18;
20) . Ah, Eva !: Festival (10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Bucegi (9,45; 11,45; 14; 
16.13; 18,30; 20,45), Aurora (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). Eroi curajoși ca tigrii : 
Victoria (10; 12; 14; 16.15; 18,30; 20,45).
Soție pentru un australian — cinema
scop : Central (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
-1), Munca (14; 16; 18,15; 20,30), Modern 
'10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). Șeful :
Lumina (9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Omul din fotografie : Union (15; 17; 19;
21) . Program pentru copii : Doina (orele 
10 dimineața). Rebelul magnific : Doina 
(11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30). Lumină de 
iulie — Fără moral : Timpuri Noi (10— 

oraș se simte nevoia înființării 
unei unități comerciale de tip 
„ExpreB", care să poată deservi 
populația în condiții bune și cît 
mai repede.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Tîrgoviște ne 
informează că în scurt timp va 
lua ființă un asemenea restaurant, 
care să poată servi consumatori
lor, în condiții satisfăcătoare, mi
cul dejun.

CU CAPACITATE SPORITĂ 

DE TRANSPORT

Trenul automotor nr. 1099, car» 
circulă pe ruta Caracal-Piatra Olt, 
este insuficient pentru numărul 
mare de călători de pe această 
distanță. Trenul este totdeauna 
supraaglomerat — ne-a scris me
canicul Neagoe Celus.

Direcția regională C.F.R. Craio
va a constatat că cele sesizate 
sînt juste. S-a hotârît ca, începînd 
din această lună, pe distanța res
pectivă să circule un tren cu 
abur, mărindu-se capacitatea d» 
transport cu 200 la sută.

LINIȘTEA LOCATARILOR

Locatarii străzii Corăbeasca din 
raionul „23 August" din Capitală, 
ne-au sesizat că sînt deranjați în 
timpul nopții de zgomotele prove
nite de la depozitul de materiala 
al întreprinderii „Metalurgica", 
aflat în vecinătatea lor.

Conducerea acestei întreprin
deri răspunde că s-a atras aten
ția personalului care transportă și 
descarcă materiale să le manipu
leze cu grijă, să nu mai ambaleze 
motoarele mașinilor etc., spre a se 
evita zgomotele. In măsura posi
bilităților, descărcările se vor 
face cu automacaraua.

ÎN ÎNTIRZHERE

Redacția a trimis sesizări al» 
unor cititori și corespondenți vo
luntari Sfatului popular regional 
Oltenia, Consiliului local al sin
dicatelor Piatra Neamț, Sfatului 
popular raional 16 Februarie din 
Capitală. Deși termenul prevăzut 
pentru cercetarea și rezolvarea 
sesizărilor a expirat, la redacție 
nu s-au primit răspunsurile cu
venite.

15 în continuare ; 17; 19; 21). La patru 
pași de infinit : Giulești (8; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Tomis (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). Un nou Ghilgameș : înfrăți
rea Intre popoare (13,15; 15,30; 17,45: 20), 
volga (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 30 de ani 
de veselie : Cultural (15; 17; 19; 21). 
Intllnire cu spionul : Dacia (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Cotrocenl (14; 16,15; 
18,30; 20,45). Judecătorul de minori : Bu- 
zeștl (14,15; 16,30; 18,45; 21). Sedusă și
abandonată : Crîngași (15,30; 18; 20,30). 
Doi în stepă : Unirea (16; 18.15; 20,30). 
Cu milnile pe oraș : Flacăra (14; 16.15; 
18,30; 20,45). Dragoste la zero grade : 
Vltan (15; 17; 19; 21). Calabuch : Miorița 
(10; 12,15; 15,45; 18,45; 20,30). Sălbaticii de 
Pe rîul morțil — cinemascop : Popular 
(15; 17; 19; 21). Diavolul deșertului : Arta 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Cosmos (15; 17: 
19; 21), Ferentari (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Haine aproape noi — cinemascop : Vii
torul (15,30: 18; 20,30). Comisarul Maigret 
se înfurie : Colentina (15,30; 18; 20,30). 
Roșu și negru (ambele serii) : Floreasca 
(10,30; 16; 19,30). Cel trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii): Progresul 
(15,30; 19,30). Drum periculos — cinema
scop : Lira (15,30; 18; 20,30). șapte ani de 
căsnicie — cinemascop : Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). Ghinionistul : Pacea (11; 
16; 18; 20).

Cum e vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut în 

general umedă, cu cerul mai mult aco
perit. A nins temporar în Muntenia șl 
izolat în celelalte regiuni. S-a produs 
ceață, persistînd în jumătatea de vest a 
țării. Vîntul a suflat în generai slab, 
exceptînd Dobrogea, estul Bărăganului 
și sudul Moldovei, unde a suflat potrivit 
din sectorul nordic. Temperatura aeru
lui, la orele 14, înregistra valori cuprinse 
între 4 grade la Berzeasca și minus 
4 grade la Suceava. în București : Vre
mea a fost umedă, cu cerul acoperit A 
nins temporar. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura maximă a atins 
zero grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 28, 29 și 30 ianuarie a. c. In țară: 
Vremea în general umedă, cu cerul tem
porar acoperit. Va ninge local în cea 
mai mare parte a țării, vîntul va sufla 
potrivit, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura în scădere ușoară. < 
Minimele vor fi cuprinse între minus 2 
și minus 12 grade, iar maximele între 
îlln£?, 3 ** Plus 3 «rade. Ceață locală, 
m București : Vreme în general umedă, 
cu cerul temporar noros. Va ninge in
termitent. Vînt potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperatura în scă
dere ușoară.
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SOCIALISTA PE 1965
craiova Qu performanțe
tehnico-funcționale superioare

Cu prilejul dezbaterii sarcinilor de 
plan pe acest an, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova au ana
lizat temeinic posibilitățile de care 
dispun pentru a construi mașini, 
transformatoare, aparataje electrice 
și locomotive Diesel-electrice cu 
performanțe tehnico-funcționale su
perioare. Hotărîți să îndeplinească 
și să depășească prevederile planu
lui pe ultimul an al șesenalului, ei 
S-au angajat să realizeze 
cinile de plan pe 1965 :

peste sar-

— 2 500 000 Iei la producția
globală ;

— 2 000 000 lei la producția
marfă ;

— 1 000 000 lei economii la
prețul de cost al producției
marfă comparabilă ;

Din care pînă la 1 Mai:
— 800 000 lei la producția glo

bală ;
— 500 000 lei la producția 

marfă ;
— 300 000 lei economii la pre

țul de cost al producției marfă 
comparabilă ;

•— să îmbunătățească indicii 
calitativi ai transformatoarelor 
și motoarelor electrice, reducînd 
în același timp greutatea 
cifică a acestora în medie 
la sută ;

— să proiecteze o serie 
de motoare electrice asincrone 
în gama de puteri 100—1 000 
kW, de joasă tensiune cu roto
rul bobinat și în scurtcircuit;

— să reproiecteze patru ti
puri de motoare electrice de cu
rent alternativ de 100—1 600

kW, folosind elementele seriei 
unitare moderne;

— să pună în fabricație 28 
tipuri de transformatoare din 
seria de la 100—1 600 kVA și să 
asimileze prototipurile din se
ria de transformatoare mari de 
la 6,3—80 MV A Ia 110 kV ;

— să pună în fabricație 5 ti
puri de transformatoare de 400 
și 1000 IsVA, precum și 5 tipuri 
de transformatoare cu puteri 
între 6,3 și 20 MVA destinate 
exportului.

Să producă peste planul fizic :
— 2 generatoare electrice 

pentru locomotiva Diesel-elec
trică ;

— 6 motoare de curent alter
nativ din care 3 pînă Ia 1 Mai ;

— 300 
măsură, 
1 Mai ;

— o

transformatoare de 
din care 100 pînă la

spe- 
cu 5

nouă

construcție metalică 
completă pentru locomotiva 
Diesel-electrică de 2 100 CP;

Toate depășirile la pianul de pro
ducție se vor realiza pe seama creș
terii productivității muncii și fără 
consumuri suplimentare de materii 
prime.

Planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice stabilit prevede printre al
tele : mecanizarea în continuare a 
producției în vederea creșterii pro
ductivității muncii, în care scop vor 
fi date în exploatare o instalație de 
vopsit transformatoare, o instalație 
de turnat în rășini, 3 instalații de 
tăiat la lungime tablă silicioasă 
pentru transformatoare ; organiza
rea de cursuri pentru ridicarea ca
lificării a peste 1 500 muncitori, în
ființarea de cursuri de specializare.

!£§! Cantități sporite de antibiotice
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

Fabricii de antibiotice din Iași, ana- 
lizînd sarcinile de plan ce le revin pe 
anul 1965, s-au angajat Să obțină noi 
și importante succese în realizarea 
unor medicamente de calitate su
perioară. Angajamentele în între
cerea socialistă pe acest an prevăd 
următoarele :

— întreaga producție realizată să 
fie la nivelul condițiilor de calitate 
stabilită de cele mai exigente farma- 
copee internaționale.

Să realizeze peste plan :
— 1000 000 lei la producția 

globală :
— 800 000 lei la producția 

marfă ;

— 170 000 flacoane streptomi- 
cină ;

— 3 800 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost.

Din care pînă la 1 Mai :
— 300 000 lei la producția glo

bală ;
*— 240 000 lei la producția marfă;
— 51 000 flacoane streptomi- 

cină ;
— 1140 000 lei economii supli

mentare la prețul de cost ;
— Să producă în plus 90 kg 

tetraciclină.
In vederea îndeplinirii angaja

mentelor a fost elaborat un plan am
plu de măsuri tehnico-organizato- 
rice.

Plecarea tovarășului Alexandru Bîrlădeanu 
la lucrările C. A. E. R. de la Praga

Tovarășul Alexandru Bîrlădea
nu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentant al R. P. Romine în 
C.A.E.R., a plecat marți după- 
amiază la Praga, pentru a participa 
la lucrările celei de-a 19-a sesiuni 
a C.A.E.R. și la a 16-a ședință a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, în Gară de Nord, au 
fost de față tovarășii Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior, Roman Mol
dovan, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Gio- 
san, prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Telegrame Festivitățile

INFORMAȚII

Cotidianul independent vest-ger- 
man „Stuttgarter Zeitung" a publicat 
marți un editorial în care critică a- 
titudinea adoptată de partidul de 
guvernămînt U.C.D. față de rezul
tatul alegerilor parțiale care au a- 
vut Ioc săptămîna trecută în dis
trictele britanice Leyton și Nunea
ton.

După cum scrie ziarul, în momen
tul cînd rezultatele alegerilor au 
devenit cunoscute, U:C.D. a adresat 
o telegramă de felicitare partidului 
conservator pentru victoria înregis-

trată în districtul Leyton, fapt care 
constituie „o lipsă de curtoazie la a- 
dresa primului ministru laburist, 
Harold Wilson, a cărui vizită este 
așteptată în curînd la Bonn".

Paralel cu felicitările trimise con
servatorilor, scrie ziarul, „Gerhard 
Schroder (ministrul de externe vest- 
german) a trimis o telegramă cole
gului său britanic demisionat (Gor
don Walker) în care își exprima re
gretul în legătură cu același eveni
ment".

de la Delhi

CU PRILEJUL ANIVERSARII 
TRATATULUI ROMÎNO-POLON
Cu prilejul celei de-a XVI-a ani

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre R.P. Polonă și R.P. Ro
mînă, marți la amiază, ambasadorul 
R.P. Polone în R.P. Romînă, Wieslaw 
Sobierajski, a organizat o întîlnire 
prietenească în saloanele ambasadei. 
Au participat Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electrice, 
Constanța Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de cul
tură și artă. Intîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.*

VARȘOVIA — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : 
în seara zilei de 26 ianuarie, Gheor- 
ghe Diaconescu, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al R.P. Ro- 
mîne în R. P. Polonă, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei, cu 
prilejul împlinirii a 16 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre R. P. Romînă și R. P. Polonă.

mi-Au participat Z. Ostrowski, 
nistrul industriei grele, precum și 
alte persoane oficiale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

PREZENTAREA 
DE CONDOLEANȚE 

LA AMBASADA 
MARII BRITANII

Marți după-amiază, Grigore Gea- 
mănu, secretarul 
Stat, acad Grigore 
ședințele Grupului 
relații de prietenie 
Britanie al M.A.N., 
nescu, ambasador, directorul proto
colului din Ministerul Afacerilor 
Externe, au exprimat, în numele 
Consiliului de Stat al R. P. Romi
ne, al guvernului și Ministerului A- 
facerilor Externe, 
basadorului Marii 
Dalton Murray, 
moartea fostului 
Marii Britanii, Winston Churchill.

Au mai prezentat condoleanțe șe
fii unor misiuni diplomatice acredi
tați în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Consiliului de 
Benetato, pre- 
romîn pentru 
Romînia-Marea 
și Dionisie lo-

condoleanțe am- 
Britanii, James 

în legătură cu 
prim-ministru al

Continuă propunerile de candidați 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională

In adunări ale Oamenilor muncii 
sînt propuși candidați ai Frontului 
Democrației Populare pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare 
Națională care vor avea loc la 7 
martie.

In regiunea BRAȘOV a fost pro
pus : acad. Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romine, 
in circumscripția electorală nr. 3 
Orașul Vechi.

In regiunea CLUJ au fost propuși: 
Victor Mesaroș, directorul școlii me
dii din Abrud, în circumscripția e- 
lectorală nr. 11 Baia de Arieș; Iuliu 
Fejes, vicepreședinte al U.A.S.R., în 
circumscripția electorală nr. 19 Mo- 
ciu; Alexandru Galoș, prim-seCretar

ai

Conferința țărilor producătoare de cafea
PARIS 26 (Agerpres). — Confe

rința celor 28 țări africane și lati- 
no-americane producătoare de ca
fea, ale cărei lucrări se desfășoară 
la Paris, a hotărît să recomande a- 
propiatei reuniuni a Comitetului e-

xecutiv al Consiliului internațional 
al cafelei o reducere imediată cu 5 
la sută a cotelor anuale de export 
pentru a se contracara tendința pe
riculoasă de scădere a prețului cafe
lei pe piața mondială.

DELHI 26 (Agerpres). — în In
dia s-a sărbătorit la 26 ianuarie cea 
de-a 15-a aniversare a proclamării 
republicii. Cu acest prilej, la Delhi 
a avut loc o paradă militară. Au 
fost prezenți președintele Indiei, 
Sarvapalli Radhakrishnan, membri 
ai guvernului și alte persoane ofi
ciale.

Intr-o cuvîntare rostită la 25 ia
nuarie la posturile de radio, pre
ședintele Indiei a subliniat necesi
tatea rezolvării cît mai grabnice a 
problemelor celor mai stringente 
care frînează progresul economic și 
social al Indiei, precum și nece
sitatea ridicării nivelului de trai al 
poporului și asigurării repartizării 
judicioase a bunurilor.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
limba hindi a fost introdusă pe în
treg teritoriul Indiei ca limbă ofi
cială în locul limbii engleze.
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DESCOPERIREA UNUI NOU 

MINERAL : LANDAUITUL

Geologii din Moscova an descope
rit în Siberia răsăriteană un nou mi
neral pe care în cinstea cunoscutului 
fizician sovietic Lev Landau l-au de
numit Landauit.

Noul mineral a fost predat colecției 
muzeului de mineralogie al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. In colecția mu
zeului există lomonosovit, mendelevit, 
kurnakovit, fersmanit, denumite ast
fel în cinstea renumiților savanți Lo
monosov, Mendeleev, Kurnakov, Fer- 
stnan. In cinstea președintelui Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., Keldîș, 
și a primului cosmonaut Iuri Gaga
rin, două minerale au căpătat denu
mirea de keldîșit și gagarinit.

tei preferă prima soluție, ori de cîte 
ori le este posibil, ca să nu-1 lipsească 
pe diavol de un adept plin de zel.

PENTRU SAU ÎMPOTRIVA 
ALCOOLULUI!

OCHELARI CU TRANZISTORI

Dr. Iaroslav Kujeli și-a deschis 
anul 1877 un cabinet medical la Cea- 
ceak (Iugoslavia), unde a practicat 
medicina timp de jumătate de secol. 
El nu putea rezista atracției băuturi
lor alcoolice Cînd dr. Kujeli a îmbă- 
trînit foarte mult, municipalitatea a 
hotărît să dea numele lui unei străzi. 
Medicul a acceptat cu condiția ca 
nici un magazin de pe această stradă 
să nu aibă voie să vîndă băuturi al
coolice de asemenea, să nu se per
mită functionarea nici unei cafenele 
Condiția a fost acceptată și ea este 
respectată și astăzi

în

PE URMELE LUI ICAR
Unui din marile magazine din Dallas 

(Texas) a pus în vînzare pentru pu
blicul larg baloane cu nacelă in care 
se poate zbura. Baloanele sînt umflate 
cu propan și plutesc la o înălțime în
tre 300- 1 000 metri. Pentru a reveni 
pe pămînt, este suficient să deschizi 
o

ACTIVITATEA LA HANDBAL DIN SPORTUL
• Echipa masculină Dinamo Bucu

rești, campioana țării noastre, urmează 
să plece astăzi la Goteborg, unde sus
ține vineri primul meci contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" cu formația R.I.K. G6- 
teborg. Retunil meciului va avea loc la 
21 februarie la București. Ieri seară, 
handbaliștii de la Dinamo au jucat cu 
cei de la Rapid în cadrul „Cupei de iar
nă". Scorul la care au învins (33—9) și 
forma bună manifestată de ei ne dau 
speranța că vor avea o comportare 
bună în confruntarea cu campioana 
Suediei.

• Astăzi, în sala Floreasca (de la ora 
18), sînt programate trei meciuri în ca
drul „Cupei de iarnă". Punctul de a- 
tracție îl constituie partida Rapid— 
Știința, derbiul întrecerii feminine. Ce-

lelalte întîlniri : Confecția—Electromag
netica (f.) — în deschidere, și Știința— 
Steaua (m.).

Concursuri de schi
Amatorii sporturilor de iarnă vor 

putea urmări la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni două întreceri de schi organi
zate la Poiana Brașov. Sîmbătă și du
minică se va desfășura „Cupa Postă
varul* pentru probele alpine (seniori 
și senioare), la care vor participa cei 
mai buni schiori din regiunea Brașov. 
Duminică dimineața, pe trambulina 
mică din Poiana Brașov, săritorii din 
(ara noastră se vor întrece in cadrul 
„Cupei Poiana*.

Cartea sportivă in acest an
Planul tematic al Editurii U.C.F.S. 

prevede în acest an apariția unei serii 
de cărți și broșuri din diferite ramuri 
ale activității sportive.

Dintre lucrările de tehnică și meto
dică, menționăm următoarele titluri : 
„Boxul" (O descriere a evoluției boxu
lui în țara noastră, urmată de prezen
tarea metodicii învățării și perfecționă
rii boxului. Cuprinde numeroase exer
ciții pentru antrenament, ilustrații, chi- 
nograme, indicații privind utilarea să
lilor de box), „Să învățăm metodic șa
hul", „Alergări de semifond și fond în 
atletism", „Metodica învățării sărituri
lor", „Jocul de volei", „Serbări și de
monstrații cultural-sportive" (recoman
dări privind organizarea serbărilor cul
tural-sportive în școli și mediul sătesc, 
prezentînd cele mai atractive forme de 
întreceri), „Pregătirea timpurie a spor
tivilor" (juniori și copii), „Fotbal" (o 
lucrare despre însușirea tehnicii și tac
ticii acestui sport).

Iată cîteva cărți și broșuri de popu
larizare : „Din istoricul sportului mun
citoresc din Romînia" (perioada 1921— 
1944), „Fotbal la poalele Cordilieri- 
lor“, „Să-i creștem voinici" (îndrumă
tor pentru educația fizică a preșcolari
lor), „înot pentru copii", „Ghidul spec
tatorului de box" (comentează cele mai 
importante prevederi ale regulamentu
lui de box, textul fiind însoțit de nu
meroase caricaturi, întîmplări hazlii din 
istoricul acestui sport, curiozități etc.).

Colecția „Călăuza turistului" va fi 
completată cu noi cărți interesante 
pentru amatorii de excursii. Lucrări ca 
„Valea Cernei", „Lacul Roșu-Hăghi- 
mașul", „Parîng-Șurean", „Prin Moldo
va de sub munte" ș.a. prezintă itinerarii

turistice și alpine însoțite de schițe, fo
tografii și hărți utilizabile de excursio
niști. Pentru uzul posesorilor de moto
ciclete și autoturisme va apărea un 
„Ghid auto-moto" cuprinzînd traseele 
turistice rutiere cele mai interesante din 
țara noastră.'

„Legea muntelui" — culegere de 
schițe și nuvele, oferă cititorilor noi lu
crări literare pe teme sportive, scrise 
de cunoscuți autori romîni și străini. 
Cartea „Povestește balonul rotund" 
redă momentele mai importante din is
toricul fotbalului romînesc. „Cu sporti
vii noștri peste hotare" este titlul unei 
culegeri de reportaje din diferite de
plasări peste hotare ale sportiviloi 
noștri fruntași.

INTERNAȚIONAL
ATLETISM. — Clubul atletic din 

New York va organiza în luna februa
rie o mare reuniune atletică internațio
nala în sala Madison Square Garden. 
La acest concurs au primit invitații 
campioana olimpică la săritura în înăl
țime, Iolanda Balaș (R. P. Romînă), șase 
atleți din U.R.S.S., patru din R. F. Ger
mană și patru din R. P. Polonă. Vor 
participa, de asemenea, cei mai valoroși 
atleți americani, distinși cu ocazia Jocu
rilor Olimpice de la Tokio.

HANDBAL. — în meci retur pen
tru „Cupa campionilor europeni", echi
pa feminină olandeză Swift Roermund 
a făcut joc egal (5—5) cu F. C. Niim- 
berg. Victorioase cu 6—5 în prima par
tidă, handbalistele olandeze vor întîlni 
în semifinalele competiției echipa H.G. 
Copenhaga.

VOLEI. — După meciurile dispu
tate în „Cupa campionilor europeni", 
echipele bucureștene Dinamo (feminin) 
și Rapid (masculin) au susținut la Is
tanbul două partide amicale cu repre
zentativele orașului. Dinamo a cîștigat 
cu 3—0, iar Rapid cu 3—1.

PATINAJ. — Sportivii suedezi au 
dominat concursul internațional de pe 
stadionul olimpic din Innsbruck, cîști- 
gînd toate probele înscrise în program. 
O formă bună a dovedit fostul campion 
mondial. Jonny Nilsson, învingător la 
5 000 m (7’46”l/10) și tînărul Heglin, 
care a realizat 43”4/10 pe 500 m.

TENIS DE MASA. — Echipa 
minină a U.R.S.S. a cîștigat turneul 
ternațional de la Moscova, obținînd 
cincea victorie consecutivă : 3—0
colegele lor din echipa de tineret. Alte 
rezultate : R. P. Ungară — U.R.S.S. 
(junioare) 3—1, Anglia — U.R.S.S. 
neret) 3—0.

al Comitetului raional Gherla 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 17 Bonțida,

In regiunea IAȘI au fost propuși: 
Dumitru Gheorghiu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., ambasado
rul R. P. Romine în R. P. Chineză, 
în circumscripția electorală nr. 20 
Vlădeni; Ion Savin, prim-seeretar al 
Comitetului raional Huși al P.M.R., 
în circumscripția electorală nr. 10 
Vutcani.

In regiunea PLOIEȘTI au fost 
propuși: Nicolae Păduraru, Sondor 
șef la Schela Moreni, în circumscrip
ția electorală nr. 31 Moreni; Alexan
dru Grecu, președintele comitetului 
Uniunii sindicatelor din transporturi 

■ și telecomunicații, în circumscripția 
electorală nr. 17 orașul Buzău; ing. 
Eugen Tom a, directorul Uzinei de 
utilaj chimic nr. 2 Ploiești, în cir
cumscripția electorală nr. 5 orașul 
Ploiești; Grigore Poșircă, brigadier 
zootehnist la cooperativa agricolă de 
producție-Zoița, în circumscripția 
electorală nr. 21 Buda; Nicolae Tă- 
bîrcă, secretar al comitetului re
gional al P.M.R., în circumscripția 
electorală nr. 22 Pîrscov; Ion Ale
xandru, președintele consiliului re
gional al sindicatelor, în circum
scripția electorală nr. 35 Fieni.

(Agerpres)

Ultimul Capriciu al modei pe piața 
new-yorkeză îl constituie ochelarii de 
soare care au montat pe ei un minus
cul radio cu tranzîstori. Aceștia sea
mănă foarte mult cu ochelarii speciali 
pentru surzi.

SCHELETUL UNUI PERSONAJ 
DIN INFERNUL LUI DANTE

FORTUNA NU SE DEZMINTE

Patru țărani spanioli dintr-un mic 
sat aflat în sild-estul peninsulei Ibe
rice au devenit peste, noapte milionari. 
Ei au cîștigat împreună la loto, la 
tragerea specială din Anul nou, mai 
multe milioane. Satul lor natal așteap
tă de mult fericitul eveniment... 
poartă numele de Fortuna.

UNDE DUCE FANATISMUL

ei

în
ca

Cu diavolul nu este de glumit, 
tr-o suburbie a Beirutului, în fața 
sei sale, Salma Fakhoury își scălda cel 
mai mic dintre copiii săi. Cum acesta 
nu era cuminte, femeia l-a invocat pe 
diavol. Garabel Mardikian, un cizmar 
bătrîn, care trecea tocmai atunci pe a- 
colo, a auzit-o. Supărat, a scos pisto
lul și a tras trei focuri. Femeia s-a pră
bușit lovită mortal.

Cizmarul face parte din secta Yazi- 
dișilor, destul de numeroasă în Irak, 
Siria, Liban și Turcia, care îl adoră 
pe diavol. Dacă cineva blestemă pe 
diavol în prezența vreunui membru 
al sectei, acesta este obligat să-l ucidă 
pe loc sau să se sinucidă. Membrii sec-

De curînd, într-o mînăstire în apro
piere de Bologna a fost descoperit 
un schelet, care se presupune că 
ar fi al unui personaj din Infernul 
lui Dante. Este vorba de Loderingo 
degli Andala, fondatorul ordinului 
călugăresc „Frați Gaudenti" pe care 
poetul îl condamnă printre ipocriți în 
cercul al șaselea din Infern. Se știa 
cu precizie că acesta a murit în 1293 
și a fost îngropat în mînăstirea Ron- 
zana, în apropiere de Bologna, dar timp 
de 7 secole nimeni n-a reușit să-i 
descopere mormîntul. în timpul unor 
lucrări de restaurare, un zidar a gă
sit scheletul. Deocamdată el se află 
pentru observații la institutul de an
tropologie de pe lîngă Universitatea 
din Bologna.

supapă care lasă să se scurgă gazul.
FALSIFICATORI DE BARE 

DE AUR
Poliția din Italia a descoperit 

recent o bandă care falsifica bare de 
aur pe scară largă. Au fost arestate 
11 persoane. Conducătorul bandei, un 
tînăr de 23 de ani, avea în locuința 
sa un adevărat atelier unde turna cu
pru în forme de dimensiunile barelor 
de aur, dînd barele de cupru drept 
bare de aur. Ei au provocat mari pa
gube și au înșelat pe rnulți.

RĂGETE LA COMANDĂ
Cînd cineva se duce la grădina 

zoologică are de obicei pretenția ca 
leii să ragă, elefanții să zbiere și mai
muțele să țipe Se întîmplă însă ca 
animalele să fi mîncat tocmai atunci 
pe săturate și să se odihnească, iar 
vizitatorii sînt de obicei grăbiți și nu 
au timp să aștepte pînă ce ele își ter
mină siesta. De aceea, administrația 
grădinii zoologice dm Capetown a 
instalat un automat, în care, de îndată 
ce se introduce o monedă, reproduce 
întocmai strigătele diferitelor ani
male.

Naturaliștii au avut mult de furcă 
pentru ca să poată oferi vizitatorilor 
o asemenea distracție. Ei au pătruns 
cu magnetofonul în adîncul junglei, 
au camuflat aparatul în iarba înaltă 
a savanelor, au petrecut multe ore în 
tufișurile de pe malurile lacurilor pîn- 
dind animalele.

Note de drum

Grădina de la poalele
munților Ala-Tau

fe- 
in- 

a 
cu

Părintele merelor"

pe stadionul Tineretului, la un antrenament al rugbiștilor 
C.S.Ș.-București, cîștigătorli campionatului republican din

laJuniori de 
ediția trecută

Seara, după ce se lasă întunericul, 
de pe coasta munților Ala-Tau, la 
înălțimea de 1 450 de metri unde este 
situat observatorul astronomic, se 
deschide o panorama încîntătoare. 
Cerul este atît de curat încît stelele 
strălucesc cu o intensitate neobiș
nuită. De aceea observatorul a și fost 
amplasat aici. Jos, la poalele munți
lor este o alta mare de stele, nu mai 
puțin strălucitoare. Sînt luminile ora
șului Alma-Ata, capitala Republicii 
Sovietice Socialiste Kazahe. Să-i lă
săm pe astronomi să cerceteze cu te- 
lescoapele lor galaxiile îndepărtate 
și să coborîm „pe pămînt*.

Alma-Ata este un oraș mare și mo
dern, cu 600 000 locuitori, situat la 
poalele munților Ala-Tau, cu piscu
rile acoperite veșnic de zăpadă. De-a 
lungul bulevardelor largi se aliniază 
construcții noi: blocuri de locuit, sedii 
ale instituțiilor, magazine, așezămin
te social-culturale. în acest oraș nu 
întîlnești clădiri străvechi ca la Sa
markand, Tașkent ori în alte orașe 
din republicile sudice ale Uniunii So
vietice. Populația kazahă a dus pe 
vremuri o viață nomadă și numai în 
anii puterii sovietice a părăsit 
aulele și iurtele pentru a se stabili 
în orașe și sate. Pînă acum aproape 
o jumătate de veac, pe locul unde 
este azi Alma-Ata se afla mica lo
calitate Vernîi. în perioada care a 
trecut de atunci, s-a creat un oraș 
nou, cu ansambluri de construcții 
moderne, care îmbină trăsăturile ar
hitecturii nați'onale cu cele europene.

în limba kazahă, „Alma-Ata" în
seamnă „părintele merelor". Nu este 
o denumire întâmplătoare. La poale
le munților Ala-Tau, datorită condi
țiilor naturale deosebit de favora
bile, pomii fructiferi și îndeosebi 
merii s-au cultivat din cele mai

vechi timpuri. Astăzi, în colhozurile 
și sovhozurile din apropiere livezile 
se întind pe mii de hectare. Orașul 
pare el însuși o vastă grădină. Bu
levardele sînt străjuite de arbori or
namentali și straturi de ilori, parcu
rile cuprind suprafețe apreciabile. 
O statistică arată că aci există 6 
milioane de arbori ornamentali și că 
la fiecare locuitor revin 50 mp de 
verdeață. Alma-Ata se află în frun
tea orașelor sovietice în ce privește 
spațiile verzi. Un amănunt interesant: 
apa rîurilor de munte, care provine 
din topirea ghețarilor, se scurge prin 
canale deschise aflate la marginea 
trotuarelor. Susurul apei devine mai 
distinct noaptea cînd orașul pare a- 
dormit.

La Alma-Ata se dezvoltă o indus
trie puternică. La uzina constructoa
re de mașini grele se lucrează la ri
dicarea unei secții noi de turnătorie. 
In altă parte a orașului se ridică un 
combinat textil care va fi dotat cu 
240 000 fuse și 600 războaie de țe
sut. Se extind combinatele de prelu
crare a cărnii, de vinificație și alte 
întreprinderi industriale din oraș.

însoțiți de arhitectul șef adjunct 
al orașului, am vizitat cartierele noi. 
Peste tot se ridică blocuri moderne. 
Datorită faptului că prin partea lo
cului au avut loc cutremure de pă- 
mînt puternice — în două rînduri 
ele au cauzat distrugeri în vechea 
localitate Vernîi — clădirile au doar 
3—4 etaje. Ele sînt dispuse în an
sambluri mari, despărțite prin zone 
verzi. în mijlocul lor se găsesc ma
gazine și alte unități de deservire.

în centrul orașului poți face cu
noștință cu ansambluri arhitectonice 
impunătoare : clădirea Teatrului de 
operă și balet „Abai", Teatrul aca
demic kazah, Universitatea, grupuri
le statuare care străjuiesc intrările 
stadionului aflat în parcul de cultu
ră și odihnă „Maxim Gbiki", ca și
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Pe o stradă din
statuile marilor înaintași Abai 
nanbaiev, Djambul Djambaev, 
mangheldî Imanov etc.

centrul orașului Alma-Ata
Ku-

A-

Ga

Cultură, artă, știință
într-o convorbire cu tovarășa 

limjanova Laila, ministrul culturii al
R.S.S. Kazahe, ni s-a relatat despre 
activitatea desfășurată în republică 
pentru dezvoltarea culturii și artei. 
Pe scena teatrului de operă și ba
let se prezintă cu mult succes ope
rele compozitorilor kazahi : „Birjan 
și Sara", „Abai" etc ; de mare popu
laritate se bucură orchestra de 
instrumente muzicale populare 
„Kurmangazî".

Deosebit de instructivă este o vizită 
la muzeul literar memorial Muhtar 
Auezov, aflat în casa în care a 
trăit în ultimii ani acest mare scrii
tor kazah. Aci, Muhtar Auezov a 
muncit ani de zile la epopeea „A- 
bai", a scris o serie de piese, po
vestiri, schițe și lucrări științifice. A- 
trage atenția un stand cu cărțile lui 
Auezov traduse în numeroase limbi. 
Romanul „Abai", cunoscut și ci
titorilor din țara noastră, a fost tra
dus în 30 de limbi și a cunoscut 90 
de ediții într-un tiraj de 2 milioane 
de volume. Dintre cele circa 20 de 
piese de teatru realizate de scriitor, 
multe se joacă pe scenele teatrelor 
kazahe. Muzeul memorial înfățișează 
în același timp, pe înaintașii litera
turii cazahe, printre care Abai Ku
nanbaev, de la care a rămas o

moștenire literară bogată : poezii, 
poeme, traduceri și convorbiri cu ci
titori, adunate acum în două volume 
mari. Tot aici poți face cunoștință cu 
folclorul cultivat de iluminiștii kazahi 
— Ceokan Valihanov, Ibrai Altînsa- 
rin etc. Este o dovadă a prețuirii de 
care se bucură vechea și noua cul
tură kazahă.

La Alma-Ata există și o galerie de 
artă cu opere valoroase. înainte de 
revoluția din Octombrie, tn Kazahstan 
nu existau artiști plastici. Islamismul 
interzicea zugrăvirea peisajelor, ani
malelor, oamenilor. Artiștii foloseau 
doar arta ornamentală, care s-a dez
voltat mult. După revoluție s-a ri
dicat o pleiadă de pictori și sculp
tori care au creat lucrări apre
ciate.

Cîteva cuvinte despre activitatea 
științifică. Tov. S. Baișev, vicepre
ședintele Academiei kazahe de 
științe, ne-a vorbit despre contribu
ția savanților la punerea în valoare 
a marilor bogății pe care le as
cunde solul acestei republici, des
pre crearea marilor combinate în 
care se face prelucrarea lor. Reve
nind la observatorul astronomic — 
despre care am mai amintit — poți 
afla de la oamenii ce scrutează ce
rul, prin obiectivele puternicelor te- 
lescoape, contribuția lor la dezvol
tarea astrobotanicli, ramură nouă a 
științei.

Plecînd din Alma-Ata, rămîi cu im
presii bogate, cu o amintire frumoa
să despre oameni și orașul lor.

Ion HERȚEG
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• Demonstrațiile au loc și după instituirea 
legii marțiale • Liderii budiști continuă gre
va foamei e Sute de persoane arestate

SAIGON 26 (Agerpres). — Prin- 
tr-un comunicat difuzat în diminea
ța zilei de 26 ianuarie s-a anunțat 
instituirea în capitala sud-vietname- 
ză a legii marțiale pe timp de o 
lună, începînd de la 27 ianuarie. Le
gea marțială a fost în același timp 
promulgată în localitatea Hue și în 
întreaga provincie a vechii capitale 
imperiale. Noua măsură extremă 
luată de autoritățile de la Saigon a 
fost adoptată ca urmare a puterni
celor manifestații antiguvernamen
tale și antiamericane. In timpul cît 
durează legea marțială va putea fi 
aplicată pedeapsa capitală „împotri
va sabotorilor prinși în flagrant de
lict", se arată în același comunicat. 
Pe de altă parte, din Saigon se a- 
nunță că în seara de 25 ianuarie, 
președintele Phan Khac Suu a sem
nat un decret-lege privind „compo
ziția și modalitățile de convocare a 
congresului național care trebuie să 
definească structura politică defini
tivă a statului".

Potrivit comunicatului publicat 
marți dimineața, alegerile pentru 
noul congres național vor avea loc la 
21 martie. In legătură cu aceasta, a- 
genția americană Associated Press 
menționează că „adevărate alegeri vor 
avea loc numai la Saigon și în 4 alte 
orașe, anume la Da Hnang, Hue, Da- 
lat și Vung Tau. Pentru provincii 
și în mediul rural, multe dintre 
aceste regiuni fiind controlate de 
forțele Vietcong, membrii Congre
sului vor fi selecționați de către un 
comitet electoral special.

Greva foamei, declarată la 20 ia
nuarie de cei cinci conducători bu

diști în semn de protest împotriva 
menținerii la putere a guvernului 
Tran Van Huong, continuă în incin
ta Institutului central budist din 
Saigon. Medicii care îngrijesc pe 
cei cinci budiști au declarat că sta
rea lor se agravează.

In pofida anunțului privind intro
ducerea legii marțiale, în capitala 
sud-vietnameză au continuat in 
cursul zilei de marți demonstrațiile 
antiguvernamentale. In diferite car
tiere ale orașului s-au înregistrat 
numeroase incidente. Poliția din Sai
gon a arestat marți dimineața 150 
de budiști, participanți la o aseme
nea demonstrație. După cum anunță 
agenția United Press International, 
într-una din clădirile aparținînd Co
mandamentului militar american 
din Saigon au explodat marți la 
prîhz două bombe, rănind un mili
tar și provocînd pagube materiale.

în șirul acțiunilor de protest îm
potriva guvernului lui Tran Van 
Huong și împotriva ambasadorului 
S.U.A., Maxwell Taylor — care-1 
sprijină pe premier —• s-a semnalat 
marți un nou caz de sinucidere prin 
ardere a unei călugărițe budiste, în 
vîrstă de 17 ani, în localitatea Nha 
Trang.

Pe de altă parte, în legătură cu 
înrăutățirea situației din Vietnamul 
de sud, agenția France Presse — ci
tind surse americane autorizate — 
relatează că ambasadorul Maxwell 
Taylor a părăsit marți Saigonul cu 
destinația Vientiane și Bangkok, 
unde urmează să aibă întrevederi 
cu ambasadorii americani din aceste 
capitale.

NEW YORK 26 (Agerpres). — In 
ședința de luni după-amiază a A- 
dunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile generale. Minis
trul de externe al Republicii Ciad, 
Jacques Baroum, s-a referit în cu- 
vîntarea sa la problemele continen
tului african, îndeosebi la situația 
din Congo, Republica Sud-Africanâ 
și coloniile portugheze. Baroum a 
spus apoi că guvernul țării sale 
sprijină orice propunere îndreptată 
spre realizarea celui mai impor
tant scop al O.N.U., dezarmarea 
generală și totală.

Ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Feridun Cemal Erkin, și-a 
consacrat o bună parte a cuvîntării 
poziției țării sale în problema ci
priotă. Evocînd eforturile țării 
sale pentru îmbunătățirea re
lațiilor cu țările vecine, ministru; 
de externe turc a menționat recenta 
sa vizită în Uniunea Sovietică. De 
asemenea, a spus Erkin, ne expri
măm satisfacția în legătură cu mă
surile întreprinse de o parte și de 
alta pentru îmbunătățirea relațiilor 
noastre cu Bulgaria și Romînia. 
Sîntem convinși, a adăugat el, că 
stabilirea de relații prietenești între 
Turcia și alte țări balcanice va servi 
la consolidarea păcii și la promo
varea colaborării în această regiune.

în ședința de marți dimineața a 
luat cuvîntul ministrul afacerilor 
externe al Algeriei, Abdel Aziz 
Bouteflika, care, referindu-se la poli
tica de nealiniere a declarat că a- 
ceasta constituie o contribuție im
portantă la coexistența pașnică. 
In același timp, el s-a pronunțat în 
favoarea adoptării unui program de 
acțiuni pentru a se pune capăt po
liticii de apartheid promovată de 
guvernul sud-african.

Ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Spyros Kyprianu, a declarat 
că guvernul cipriot nu va accepta 
niciodată o împărțire a insulei, ca 
mijloc de rezolvare a crizei. Kypria
nu a declarat că guvernul cipriot 
este gata să accepte o comisie de an
chetă a O.N.U. care să studieze la 
fața locului dacă libertățile funda
mentale sînt respectate fără nici un 
fel de discriminări. El a criticat gu
vernele Marii Britanii și Turciei pen
tru faptul că, după cum a spus el, 
intenționează „să lipsească Ciprul de 
substanța suveranității și indepen
denței sale". Totodată, el și-a expri
mat părerea că „în ciuda unei com
plexități aparente și artificiale", pro
blema cipriotă poate fi soluționată 
dacă va fi tratată pe baza princi
piilor Națiunilor Unite.

DAMASC 26 (Agerpres). — Situa
ția politică din Siria s-a agravat în 
cursul zilei de marți. în ciuda unui 
avertisment al guvernului prin care 
comercianții erau amenințați că, în 
cazul în care vor continua să-și țină 
magazinele închise, acestea le vor fi 
confiscate, întreaga viață comercială 
a capitalei siriene a fost paralizată 
pentru a treia zi consecutiv. în 
același timp în capitala Siriei s-au 
produs numeroase incidente.

Potrivit ziarului libanez „L’Orient", 
„mișcarea de grevă a comercianți- 
lor a fost pregătită de elementele 
conservatoare, financiari, indus
triași, comercianți, precum și de 
moșieri. Ei au vrut să răspundă în 
acest fel unui decret al guvernului 
prin care se ordona naționalizarea 
a 112 întreprinderi industriale și co
merciale. Semnalul mișcării de 
grevă a fost dat în moschei".

„încă de vineri 22 ianuarie, scriu 
ziarele, predicatorii din moschei au 
denunțat regimul baasist ca fiind 
un „inamic al religiei". La 24 ia
nuarie, imamii (preoții musulmani 
— n.r.) din moschei au declarat 
„djihad" (războiul sfînt) împotriva 
guvernului. Ei au îndemnat popu
lația să nu asculte de autori
tăți și au lansat apelul la gre
vă generală. Credincioșii si-au 
închis imediat magazinele și poliția 
a intervenit pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți care se refugiaseră 
în interiorul moscheii Omayades. 
Armata a pătruns în moscheie și a 
evacuat pe credincioși, 200 pină la 
300 de persoane fiind arestate. în
tre timp, printr-un decreț guverna
mental s-a ordonat confiscarea tu
turor bunurilor aparținînd unui nu
măr de 22 comercianți declarați 
„răspunzători de incitare la dezor
dini și la grevă". Ei au fost trimiși 
în fața unui tribunal militar care 
a pronunțat 8 condamnări la moar
te, dintre care 3 în contumacie. In 
același timp, guvernul a anunțat o 
reducere a chiriilor, precum și alte 
măsuri în scopul de a atrage de 
partea sa păturile 
lației siriene.

Luni, cartierul 
centrul unor grave
torii ridicînd baricade. Populația car
tierului s-a grupat în jurul marelui 
ulemas (preot), șeicul Hambannake,

largi ale popu-

Midane a fost 
tulburări, locui-

Corespondență din Viena

a preluat conducerea mișcării 
revoltă împotriva regimului

care 
de 
baasist. Intre manifestanți și forțele 
guvernamentale s-au produs ciocniri.

Marți, pe străzile principale ale 
Damascului a avut loc o mare ma
nifestație pro-guvernamentală. Pre
ședintele consiliului prezidențial, 
generalul Amine el Hafez, a luat 
cuvîntul în fața manifestanților și 
a declarat că „în ciuda manevrelor 
reacționarilor", guvernul va conti
nua aplicarea măsurilor de naționa
lizare. El i-a acuzat pe conducătorii 
religioși pentru poziția adoptată 
față de guvern și a declarat că vor 
fi luate măsuri severe împotriva 
„tuturor acelor care servesc intere
sele reacționarilor". în cursul după- 
amiezii, postul de radio Damasc a 
anunțat naționalizarea unei noi se
rii de întreprinderi particulare. Ra
dioul irakian a anunțat că „în pre
zent se desfășoară lupte între popu
lație și gărzile baasiste".

sau criză de
26. — Corespondentul

Giorgio Pastore, tranșmi-
ROMA 

Agerpres, 
te : Din agenda politică a săptămî
nii acesteia evenimentul cel mai 
important, care atrage atenția cercu
rilor politice italiene, este ședința 
Consiliului național al Partidului 
democrat-creștin, care va avea loc 
— după mai multe amînări — joi 
28 ianuarie. La numai cîteva zile 
care ne despart de această ședință, 
situația internă a Partidului demo
crat-creștin nu s-a clarificat, deși 
au avut loc întruniri ale conducerii 
grupurilor diferitelor curente. Mem
brii Consiliului național aparținînd 
curentului grupat în jurul revistei 
„Nouve Cronache" au dat publici
tății un comunicat din care reiese 
că pun anumite condiții intrării 
prezentanților lor în guvern.

După asasinatul din Burundi

„S-a plătit
Deși au trecut 10 zile de la comi

terea atentatului căruia i-a căzut 
timă Pierre Ngendandumwe, primul 
nistru al statului I 
mă și mobilul ei 
mentate în țările

La Alger, presa 
Mwami Mwambutsa 
tului Burundi, 
Bamina ca 
îi urmează 
funcția de președinte al partidului U- 
niunea națională pentru progres 
(UPRONA) care deține majoritatea în 
parlament.

Reamintind datele esențiale cu privire 
la țara în care a fost comis asasinatul, 
ziarele de aci scriu că Burundi se în
tinde pe o suprafață de 27 834 km p și 
are o populație evaluată la aproximativ 
3 milioane locuitori. Este o țară limi
trofă cu provincia orientală a Congou- 
lui, cu Ruanda și Tanzania. Înainte de

vic- 
mi- 
cri- 
co-

Burundi, această 
continuă să fie 

Africii.
a publicat știrea că 

i IV, suveranul sta
l-a desemnat pe Joseph 

nou prim-ministru. Bamina 
lui Ngendandumwe și în

„Bătălia “ procen telor

re-

guvern ?

triplu
făcut 

orientală

In ceea ce privește poziția alia- 
ților Partidului democrat-creștin în 
coaliția guvernamentală de centru- 
stînga, sînt de semnalat două de
clarații ale socialiștilor. Brodolini, 
secretarul adjunct al Partidului so
cialist, s-a pronunțat în favoarea 
„relansării formulei de centru-stîn- 
ga“, iar Fortuna, membru al cu
rentului de stînga al Partidului so
cialist, a subliniat că grupul din 
care face el parte „este pentru de
clanșarea unei crize de guvern care 
să permită reîntoarcerea în guvern 
a lui Lombardi, Giolitti și Fanfani 
și o relansare originală a progra
mului".

Conducerea Partidului republican, 
care face parte, de asemenea, din 
coaliția guvernamentală de centru- 
stînga, a avut duminică o întrunire, 
la încheierea căreia a fost dat pu
blicității un comunicat care subli
niază „necesitatea unei clarificări 
într-un timp cît mai scurt în cadrul 
coaliției guvernamentale de centru- 
stînga, în vederea rezolvării urgen
te a problemelor economice și, în 
cadrul acestora, a șomajului".

BOMBARDAREA
UNUI SAT DIN R. D. VIETNAM

HANOI 26 (Agerpres).— După cum 
transmite agenția V.N.A. în noaptea 
de 24 spre 25 ianuarie, trei nave de 
război aparținînd S.U.A. și autorită
ților sud-vietnameze au trecut para
lela 17, pătrunzînd în apele teritoria
le ale R.D. Vietnam și bombardînd 
satul Ving Thach, situat în apropie
rea liniei nordice de securitate a zo
nei demilitarizate. Unitățile Armatei 
Populare Vietnameze au ripostat, in
cendiind una din nave. Ulterior, na
vele s-au îndreptat spre sud.

Colonelul Ha Van Lau, șeful mi
siunii de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze, a transmis un mesaj Co
misiei internaționale de control 
pentru Vietnam, în care se atrage 
atenția că această acțiune reprezintă 
o încălcare a suveranității și terito
riului R.D. Vietnam, precum și o 
violare a acordurilor din 1954 de la 
Geneva.

Liderii budiști care zilele trecute au 
declarat greva foamei ca semn de 
protest împotriva guvernului condus 

de Tran Van Huong

Chombe va sosi 
totuși la Bruxelles

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Belgiei a anunțat că primul minis
tru congolez, Moise Chombe, va vi
zita Bruxelles-ul la 28 ianuarie, ca 
invitat al guvernului belgian. Pri
mul ministru congolez este așteptat 
să sosească joi dimineața la Bru
xelles, de unde va pleca la Londra 
pentru a participa la funeraliile 
lui Winston Churchill. Agenția 
France Presse consideră că el va re
veni săptămîna viitoare în capitala 
Belgiei pentru a relua negocierile 
cu autoritățile belgiene.

NOTE

Calcule mai mult

Sesiunea Adunării 
consultative a Consiliului 
European

STRASSEJOURG 26 (Agerpres). — 
Sesiunea Adunării consultative a 
Consiliului European, organism care 
are în prezent 17 membri, a adoptat 
luni o rezoluție în legătură cu situa
ția din Cipru, deși delegația acestei 
țări lipsea de la adunare. Potrivit 
agenției Reuter, rezoluția se referă 
la instituirea unor garanții interna
ționale pentru asigurarea drepturi
lor tuturor locuitorilor insulei. De
legația Greciei s-a abținut de la vot, 
în timp ce delegația Turciei a votat 
pentru.

Cererea Maltei de a fi primită în 
Consiliul European a fost admisă, 
astfel încît acest organism va nu
măra pe viitor 18 state membre.

Marți, în cadrul dezbaterilor, a 
luat cuvîntul cancelarul Austriei, 
Josef Klaus, care a cerut consiliu
lui să studieze problema intensifi
cării relațiilor cu țările socialiste 
din Europa răsăriteană. Cancelarul 
austriac a declarat că Europa răsă
riteană este o parte a Europei în 
general și că ea „nu se termină la 
granița răsăriteană a Austriei".

sau mai puțin
Industria mașinilor electronice de 

calcul din Occident se află în ulti
mul timp în atenția presei apusene. 
Sînt cunoscute peripețiile prin care 
au trecut, nu de mult, companiile 
vest-europene „Machines Bull" (din 
Franța) și „Olivetti" (din Italia). In 
1964, neputîndu-și găsi un echilibru 
financiar solid, acestea au trebuit să 
renunțe la încercările de a-și păstra 
independența și au trecut sub con
trolul companiei americane „General 
Electric". In ianuarie 1965 a fost a- 
nunțat, de asemenea, „aranjamentul" 
intervenit între „Radio Corporation of 
America" și compania vest-germană 
„Siemens und Halske". Dar toate a- 
cestea nu constituie, după părerea 
ziarului „New York Herald Tribune", 
decît începutul procesului de con
centrare a producției în industria 
calculatoarelor electronice. „Se pare 
că anul acesta — scrie „New York 
Herald Tribune" — mașinile electro
nice de calcul americane se pregă-

electronice
fese în stil mare să invadeze Eu
ropa". Cotidianul citat mai sus are 
în vedere pregătirile care se fac în 
acest sens de cele opt mari com
panii din S.U.A. producătoare de 
asemenea mașini. „International Bu
siness Machines" (I.B.M.) este cea 
mai mare companie producătoare de 
mașini electronice din Occident. Ea 
deține 80 la sută din producția aces
tei industrii. Celelalte șapte com
panii americane, deși dețin un ca
pital însemnat, sînt considerate, în 
raport cu I.B.M., ca niște „pitici".

Vorbind despre penetrația capita
lului american în companiile „Machi
nes Bull", „Olivetti" și „Siemens und 
Halske", ziarul „New York Herald 
Tribune" constată: „O trăsătură ca
racteristică a invaziei americane pe 
piața de mașini electronice din Euro
pa este că producătorii europeni 
independenți au devenit o categorie 
pe cale de dispariție".

Colaborarea dintre cele două par
tide ale coaliției guvernamentale din 
Austria — socialist și populist — este 
din cînd în cînd punctată de dispute 
destul de vii. O astfel de înfruntare 
a avut loc în cursul săptămînii tre
cute. Obiectul tratativelor dintre 
cele două partide l-a constituit 
fuzionarea a trei societăți etati
zate din industria petrolieră și anu
me : O.M.V. (Administrația austriacă 
a petrolului), Martha și Orop. Ultime
le două sînt societăți de distribuire a 
produselor petroliere. După ce trata
tivele au fost întrerupte de mai 
multe ori, iar colectivele celor trei 
întreprinderi au hotărît să declare 
grevă în cazul cînd problema nu va 
fi reglementată, reprezentanții celor 
două partide au realizat un compro
mis. S-a hotărît ca societatea de 
distribuire 'a produselor petroliere 
Martha să fuzioneze cu O.M.V., iar 
societatea Orop să rămînă de sine 
stătătoare și să predea 74 la sută din 
acțiunile sale societății O.M.V., iar 
restul de 26 la sută din acțiuni să 
fie transformate în acțiuni nominale, 
fără drept de vot, și să fie vîndute 
numai cetățenilor austrieci. Pentru 
acțiunile primite, O.M.V. va trebui să 
plătească Ministerului de Finanțe 200 
milioane șilingi.

In joc era nici mai mult nici mai 
puțin decît „concepția celor două 
partide asupra proprietății", după 
cum a spus dr. Withalm, secretarul

general al partidului populist. La în
ceputul tratativelor, reprezentanții 
acestui partid ceruseră ca numai 26 
la sută din acțiunile societății Orop 
să fie predate societății O.M.V., în 
timp ce alte 26 la sută să fie vîndute 
unor firme străine, iar 48 la sută să 
fie vîndute ca acțiuni fără drept de 
vot cetățenilor austrieci. Reprezen
tanții partidului socialist insistau ca 
toate acțiunile societății Orop să fie 
predate societății O.M.V.

Deși, în urma realizării compromi
sului, numai 26 la sută din acțiunile 
societății Orop vor fi vîndute și a- 
ceasta numai cetățenilor austrieci, 
reprezentanții partidului populist se 
declară mulțumiți, deoarece scontea
ză că, în acest fel, discreditata idee a 
„acțiunilor populare" ar putea să cîș- 
tige iar teren. La rîndul lor, socia
liștii declară că sînt mulțumiți, 
pentru că cea mai mare parte a acți
unilor Orop a trecut totuși 
O.M.V., care, practic, va controla 
tivitatea societății Orop.

Realizarea acestui compromis 
tisface, deși nu integral, cererea 
lariaților de la O.M.V., formulată 
încă în 1955, ca această societate eta
tizată să dispună de un aparat pro
priu de distribuire a produselor pe
troliere, pentru a se înlătura efectele 
concurenței care face ca locurile de 
muncă să

primul război mondial, Burundi a 
parte din așa-numita Africă 
germană. încredințat apoi Belgiei, în 
1923, în baza unui mandat al Ligii Na
țiunilor, 
devenit, 
o parte 
belgian 
O.N.U.
independenței, 
țit în două state, Ruanda și

Ziarele reamintesc că 
dumwe nu este singurul 
asasinat în 
me în octombrie 1961, un alt prim-mi
nistru a fost ucis.

Printre mobilurile 
politic din Burundi, 
tori consideră că nu 
res să se reamintească comportarea 
curajoasă a acestui mic stat în proble
ma Congoului. Alături de numeroși alți 
lideri africani, Ngendandumwe a 
condamnat intervenția militară străină în 
Congo și și-a manifestat solidaritatea 
cu răsculații congolezi. „Viitorul nostru 
depinde foarte mult de ceea ce se pe
trece la frontiera de vest a țării, în 
Congo, spunea el. Victoria reacțiunii la 
Leopoldville ar galvanize pe adversarii 
noștri interni. Dimpotrivă, o victorie a 
ideilor lui Lumumba ne-ar permite să 
mergem mult mai ferm pe drumul pro
gresului...”.

Nu o dată Chombe a lansat împo
triva statului Burundi și a primului său 
ministru tot felul de amenințări.

„Avînd în vedere toate acestea, 
ziarul „Alger Republicam”, nu este 
de ghicit care sînt mîinile ce au 
mat și finanțat pe asasin. Ele sînt 
leași. Nouă este numai suma. S-a 
triplu”...

teritoriul de azi al statului a 
în 1946, sub numele de Urundi, 
componentă a protectoratului 

Ruanda-Urundi, pus 
In 1962, cu prilejul 

protectoratul

sub tutela 
dobândirii 

s-a împăr- 
Burundi.
Ngendan- 

este singurul prim-ministru 
Burundi. înaintea lui, și anu-

ultimului asasinat 
numeroși comenta- 
este lipsit de inte-

scrie 
greu 
înar- 
ace- 

plătit

fie nesigure.

Patru șefi de stat sau nici unul ?
După cum relata coresponden

tul nostru în țările Americii Latine, 
Ecuadorul este condus de o juntă 
militară prezidată de contra-amiralul 
Ramon Castro Jijon și din care fac 
parte doi generali și un colonel. Ieri 
a sosit o știre semnificativă pentru 
starea de spirit și raporturile dintre 
membrii juntei. Ei au înapoiat deco
rațiile oferite lor de președintele 
Franței, de Gaulle, cu prilejul vizitei 
sale făcute acum cîteva luni în ca
pitala Ecuadorului.

Ce s-a întîmplat ? Autoritățile fran
ceze au apreciat că numai șeful jun
tei corespunde unui șef de stat și, 
ca atare, i-au conferit numai lui cea 
mai înaltă distincție — marea cruce 
a Legiunii de onoare. Ceilalți mem
bri ai juntei au fost considerați doar 
cu rangul de miniștri și au primit

distincția imediat inferioară : ofițer 
al Legiunii de onoare. La Quito s-a 
ajuns însă la concluzia, după cîteva 
luni de gîndire, cum se observă la 
Paris, că cei patru membri ai juntei 
trebuie să fie considerați egali și că 
fiecdre dintre ei ar fi trebuit deci să 
primească distincția cea mai înaltă.

Nu se știe cum va fi soluționat in
cidentul. In unele cercuri diplomati
ce latino-americane se observă însă 
că membrii juntei de la Quito nu sînt 
în drept să se supere, întrucît se 
poate spune că în prezent Ecuadorul 
are nu patru, ci nici un șef de stat: 
precedentul a fost răsturnat, iar altul 
în locul lui nu a fost ales. Dilema 
n-ar putea fi soluționată decît în 
urma unor noi alegeri prezidențiale, 
dar despre așa ceva nici nu se vor
bește în cercurile conducătoare.

Pekin Miting in cinstea 
delegației guvernamentale
a Indoneziei

PEKIN 26 (Agerpres). — La 26 ia
nuarie, în Marea Sală a Poporului 
din capitala R. P. Chineze a avut loc 
un miting in cinstea delegației gu
vernamentale indoneziene în frunte 
cu dr. Subandrio, prim-vicepremier 
al Indoneziei, care vizitează Chi
na. La miting au participat Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de 
Cen I, vicepremier și ministrul 
cerilor externe, și alte persoane 
ciale. Au rostit cuvîntări Cen 
dr. Subandrio.

Stat, 
afa- 
ofi- 
I Și

Noi incidente rasiale 
în statul Alabama

NEW YORK. La Selma (statul 
Alabama) s-au produs luni noi inci
dente între poliția locală și popu
lația de culoare. Șiruri de negri 
erau postate la ușa Tribunalului din 
Selma unde 
registrările 
cînd poliția 
culoare sub 
țat pe James Clark, șeriful din Sel
ma, și alte oficialități ale orașului, 
care asistau la menținerea ordinii. 
Alte persoane au fost arestate sub 
învinuirea de a fi împiedicat circu
lația pe un trotuar din apropiere.

urmau să aibă loc în- 
pe listele electorale, 

a arestat o femeie de 
pretextul că a amenin-

Constantin BENGA
Alger, prin telefon

Șeriful din Selma in lața șirurilor de negriC. VARVARA

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La Moscova și-a în

cheiat lucrările cea de-a doua confe
rință pentru acizii nucleici. La aceas
tă conferință au participat oameni de 
știință din U.R.S.S. și din alte țări so
cialiste. Din R. P. Romînă, la confe
rință a participat acad. Eugen Ma- 
covschi. La conferință au fost prezen
tate aproximativ 100 de comunicări.

BRUXELLES. Reprezentanța Da
nemarcei pe lîngă Comisia C.E.E. a 
declarat că guvernul danez nu inten
ționează în prezent să adere sau să se 
asocieze sub o formă oarecare la Piața

comună. Această declarație constituie 
o dezmințire a știrilor potrivit cărora 
Danemarca intenționează să adreseze 
o cerere de aderare Comunității eco
nomice europene.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, la 25 ianuarie a sosit la 
Moscova, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
o delegație a Partidului Comunist din 
Marea Britanie. Delegația este alcă
tuită din Palme R. Dutt și William 
Wainwright, membri ai Comitetului 
Executiv al P.C. din Marea Britanie.

In Ghana o dată cu campania de alfabetizare a iinerei generații se 
duce o bătălie și împotriva analfabetismului generației vîrstnice

WASHINGTON. Din motive de e- 
conomie bugetară, anunță agenția 
France Presse, N.A.S.A. (Agenția a- 
mericană pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic) a 
luat hotărîrea să anuleze proiectul de 
construire a rachetelor cu carburanți 
solizi. Din aceleași motive, ea a renun
țat la construirea unei rachete care 
urma să utilizeze drept carburant hi
drogenul lichid, precum și la construi
rea reactorului nuclear experimental 
„Snap-8“, proiectat pentru anumite 
experiențe în spațiul cosmic.

BRUNSWICK. A fost pronunțat 
verdictul în procesul fostului ofițer 
SS, Hans Walter Zech-Nenntwich. A- 
cesta a fost acuzat că a evadat din în
chisoarea din Brunswick la două zile 
după ce a fost condamnat la patru ani 
închisoare pentru participarea sa la 
asasinarea a numeroși cetățeni polo
nezi în perioada celui de-al doilea 
război mondial. El a fost, de aseme
nea, acuzat de coruperea unor func
ționari publici. Zech-Nenntwich a fost 
condamnat la 10 luni închisoare, ter
men care va fi adăugat pedepsei de 
patru ani hotărîtă anterior de Curtea 
de jurați din Brunswick.

CAIRO. Potrivit unui comunicat 
difuzat de radio Sanaa, președintele 
Republicii Yemen, Abdullah Al Sallal, 
a promulgat în seara de 25 ianuarie 
un decret privind crearea Uniunii 
Arabe Yemenite. Cu aceeași ocazie, 
președintele yemenit a afirmat că a- 
ceastă uniune arabă va coopera cu 
toate forțele populare din Yemen.

BONN. Georges Lepeltier, delega
tul Federației internaționale a foștilor

prizonieri de război, care se află la 
Bonn, a anunțat că va prezenta celor 
trei partide reprezentate în Bundestag 
o rezoluție a Federației în problema 
termenului de prescriere a crimelor 
de război. In rezoluție se cere urmă
rirea judiciară a tuturor crimelor co
mise împotriva umanității.

WASHINGTON. Senatorul ameri
can William Fulbright, președintele 
Comisiei pentru problemele externe 
din Senat, a introdus în Congres un 
proiect de lege, potrivit căruia se re- 
strînge activitatea lobiștilor în favoa
rea unor state străine. (Lobiștii sînt ce
tățeni amerioani care, prin activitatea 
pe care o desfășoară, influențează 
membri ai Congresului, ca aceștia să 
sprijine sau să se împotrivească unor 
legi care sînt supuse la vot. Lobiștii 
sînt bine retribuiți de acei ale căror 
interese le reprezintă). Fulbright a 
prezentat pentru prima oară acest 
proiect în cursul anului trecut, dar el 
a fost votat numai de Senat, Camera 
Reprezentanților respingîndu-1.

KATMANDU. Dr. Tulsi Giri, șeful 
guvernului din Nepal, și Singh, mi
nistrul transporturilor, și-au prezentat 
luni demisia regelui Mahendra, care 
le-a aoceptat-o. Regele a numit în 
funcția de prim-ministru pe Surya 
Bahadur Thapa, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

WASHINGTON. Agenția Associated 
Press anunță că președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a părăsit miercuri 
spitalul forțelor navale ale S.U.A. din 
Bethesda, unde a fost tratat în urma 
contractării unei inflamări a căilor 
respiratorii.
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