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O cerința importantă: ÎN ZIARUL DE AZI

Cei zece ani de muncă în mină la 
Aninoasa, ca șef de brigadă, l-au aju
tat pe Aurel Cristea nu numai să 
devină un adevărat maestru al abata
jului, dar să și dobîndească experien
ța omului care conduce la sute de 
metri sub pămînt acel proces com
plex de muncă și organizare care-și 
trimite la suprafață mesajul ritmic 
al vagonetelor cu cărbune.

Vorbind despre acest vrednic mi
ner se cuvine a aminti că el a fost 
mereu în primele rînduri în lupfa 
pentru mai mult cărbune, de calitate 
superioară. Minerii au răspuns grijii 
partidului pentru viafa nouă, pen
tru condițiile de muncă la care nici 
nu visau în trecut, cu realizări tot mai 
importante în îndeplinirea planului, a 
angajamentelor luate în întrecerea so
cialistă.

în '61, cînd Aurel Cristea devenea 
deputat în Marea Adunare Națională, 
brigăzile de mineri înscriau pe grafi
cul întrecerii din Valea cărbunelui 
cele mai înalte randamente. Există în 
toate acestea un anumit secret. Pe 
lingă efortul statului de a introduce 
în abataje tehnica modernă, Cristea 
a investit o masivă doză de pricepere 
și pasiune în perfectionarea organiză
rii muncii. Stabilitatea, omogenitatea 
brigăzii au fost completate mereu de 
ridicarea gradului de calificare și spe
cializare a oamenilor pe operații, pe 
„umplerea" tuturor golurilor din ciclul 
de produefie. Cristea își organizează 
astăzi rapid acel „abataj-farmacie" 
și economisește lemnul într-un mod 
care surprinde chiar pe specialiști.

în acești 5 ani din șesenal, brigada 
a ridicat productivitatea muncii de la 
4 tone la 6, apoi 7, 8 și chiar 10 tone 
pe post de miner. Brigada lui Aurel 
Cristea nu s-a limitat la granițele 
înguste ale unui singur abataj. Ea a 
lansat inițiativa „Două cimpuri de 
cărbune pe schimb și aripă de aba
taj" — cu ecou puternic In toată Va-
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Cristea au pășit

lea Jiului. A înaintat în cărbune chiar 
și în condifii grele de zăcămînt, cu o 
viteză lunară de peste 180 metri. In 
fiecare zi trimite la 
tone de cărbune în 
care miner.

Pe urmele lui
numeroase brigăzi de la Uricani, Pe- 
trila, Lonea și, firește, Aninoasa. Șeful 
de brigadă a devenit cunoscut în toa
tă Valea Jiului. Și nu numai el. Oa
menii lui — Ion David, Hie Nicolae, 
Victor lancu, Petru Roman și alți pes
te 100 de mineri, crescufi la școala 
abatajului, se bucură de renumele 
unor adevărafi maeștri ai adîncurilor. 
Toți sînt oameni care îndeplinesc 
exemplar sarcinile de producție. Da
torită lor, mina Aninoasa ocupă un 
loc de frunte in Valea Jiului.

Aurel Cristea este cunoscut și pre
țuit și pentru rodnica sa activitate pe 
tărîm obștesc. împreună cu cefăfenii 
din circumscripția electorală și-a 
adus contribufia la rezolvarea unor 
probleme gospodărești, edilitare, la 
înfrumusețarea așezărilor miniere.

lată de ce oamenii din Valea 
Jiului, apreciindu-i meritele din pro
duefie și din munca obștească, l-au 
propus să-i reprezinte din nou în 
Marea Adunare Națională.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

Revenire
la un titlu

Acum patru ani, tot în februarie, în 
paginile ziarului nostru apărea un re
portaj intitulat „Drumul Ioanei Dincă”. 
Se relata acolo despre o tînără pe 
care cefăfenii dintr-o circumscripție 
electorală a Capitalei au propus-o 
candidată în Marea Adunare Nafională.

Cine era candidata î O țesătoare 
de la uzinele textile „7 Noiembrie" 
al cărei drum în viată a fost netezit 
de prefacerile înnpitoare pe care so
cialismul le-a adus pe întregul cuprins 
al țării. De la războiul de mină, tî- 
năra pornită dintr-un sat oltenesc 
să-și afle o meserie, s-a pomenit în- 
tr-o uzină modernă, cu mașini auto
mate care într-un singur ceas țeseau 
cît toate femeile din satul ei într-un 
an întreg.

De-a lungul anilor de muncă și 
învățătură ea a simțit permanent 
grija părintească a partidului pentru 
tînăra generație, iar în uzină a fost 
înconjurată cu dragoste de munci
toarele vîrsfnice, care au ajufaf-o să 
învețe cu femei meseria. In uzină s-a 
calificat și tot acolo a urmat cursurile 
serale ale școlii medii, obfinînd di
ploma de maturitate. In acești ani lu
minoși, partidul a dezvoltat la Ioana 
Dincă — pe care comuniștii au pri- 
mif-o cu încredere. în mijlocul lor — 
însușiri de mare preț : simțul răspun
derii pentru înaltul titlu 
de partid, conștiința 
înaintat, hotărîrea de a 
priceperea, toată energia 
slujba înfloririi patriei. Cetățenii din 
circumscripția electorală nr. 19 „7 
Noiembrie" o știu bine pe Ioana 
Dincă. De cîte ori n-au venit la ea 
să-i ajute în rezolvarea diferitelor 
probleme cu caracter gospodăresc. 
Au muncit împreună pentru a face 
mai frumoase străzile, și tot împreună 
s-au sfătuit și au propus sfatului 
popular să extindă rețeaua comercială.

Cîștigîndu-și stima cetățenilor, 
Ioana Dincă a fost propusă din nou 
candidată pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională. In 
numeroasele întîlniri pe care le-a a-

de membru 
muncitorului 
pune toată 
creatoare în

prezent cu alegătorii,pînă invut
aceștia au vorbit cu legitimă mîndrie 
despre realizările din ultimii patru 
ani în cadrul circumscripției lor elec
torale. Astăzi, Balta Albă este un 
adevărat orășel bucureștean. Blocurile 
zvelte, însumind mii de apartamente, 
schimbă nu numai înfățișarea acestei 
păr(i a Capitalei — ci nivelul de viată 
al locuitorilor săi. Unul din punctele 
cele mai dezbătute la întîlniri a fost 
buna întreținere a noilor locuin/e, lăr
girea refelei comerciale și a coope
rației meșteșugărești. Cefăfenii s-au 
angajat să sprijine sfatul popular în 
toate acfiunile, ca împreună cu can
didata să aducă o contribuție sporită 
la buna gospodărire a cartierului.

In cuvîntul rostit la sesiunea Marii 
Adunări Naționale din decembrie, 
Ioana Dincă a exprimat hotărîrea to
varășelor ei de muncă de. a îndeplini 
cu cinste sarcinile de plan pe 1965. 
Textilistele întreprinderii •— arăta ea 
— înfeleg că, realizînd numai țesă
turi bune, frumoase, de calitate su
perioară, cu un colorit ■ aspectuos și 
într-un sortiment cit mai bogat, satis
fac cerinjele și .gusturile mereu eres- 
cînde ale milioanelor de cumpărători 
și nu mică le este mîndria cînd aud 
cuvinte de apreciere a calității pro
duselor noastre.

Drumul Ioanei Dincă simbolizează 
de fapt drumul întregului popor mun
citor : în continuu urcuș.

Gheorghe VLAD

MAȘINI ELECTRICE „Gazeta

CU PERFORMANȚE SUPERIOARE
in vățâmîntului" 

și viața școlii
(pag. a Il-a)

METAMORFOZE

Dezvoltarea în ritm susținut a eco
nomiei naționale, construirea de noi 
obiective industriale au impus lăr
girea permanentă a gamei de utilaje 
și agregate electrotehnice. Uzina 
noastră, specializată în fabricarea 
acestor produse, realizează pentru 
satisfacerea cerințelor economiei na
ționale și pentru export transforma
toare de putere, mașini electrice ro
tative, locomotive Diesel electrice, 
precum și aparate electrice de porni
re, protecție, comandă, reglaj și mă
sură. în ultimii ani, uzina a primit 
importante fonduri de investiții în 
vederea lărgirii suprafețelor de pro
ducție, a fost dotată cu mașini-unel- 
te, utilaje și instalații moderne, de 
înaltă productivitate. Prin profilarea 
și specializarea secțiilor și fabricilor 
uzinei s-au creat condiții favorabile 
pentru ridicarea parametrilor tehnici 
și funcționali ai mașinilor și apara
telor pe care le producem, pentru 
asimilarea de produse cu caracteris
tici la nivelul tehnicii actuale.

Experiența ne-a confirmat că pre
gătirea temeinică a fabricației și 
respectarea cu strictețe a procesului 
tehnologic contribuie nemijlocit la 
realizarea unei producții de bună 
calitate. Pentru asigurarea la timp a 
documentației tehnice și tehnologice, 
organizarea rațională a fabricației, 
conducerea uzinei a avut în vedere 
în primul rînd cîteva probleme ale 
perfecționării activității de concep
ție. Acum, în fiecare fabrică din ca
drul uzinei funcționează cîte un ser
viciu tehnic care întocmește proiec- 
fSle de execuție și stabilește tehno
logia de fabricație a produselor din 
profilul secției respective. Faptul că 
pentru fiecare fabrică există un ser
viciu de concepție asigură o strînsă 
colaborare între proiectanți și teh
nologi în vederea alegerii — încă 
din faza de proiectare și pregătire 
tehnologică — a celor mai judicioase 
soluții constructive și aplicării pro
cedeelor moderne de fabricație. In 
scopul rezolvării cu competență a 
problemelor pe care le ridică activi
tatea de concepție, în cadrul fiecărui 
compartiment al serviciului s-au 
creat grupe de proiectare, respectiv 
de tehnologie, care se ocupă de un 
anumit fel de produse, apropiate din 
punct de vedere al tipodimensiunilor 
sau al caracterului și destinației lor. 
Aceasta permite specializarea ca
drelor tehnice de înaltă calificare, 
folosirea rațională a timpului de lu- 

ru, scurtarea duratei de întocmire 
a - proiectelor de execuție, tipizarea 
pe subansamble și repere, utilizarea 
celor mai judicioase soluții tehnice 
și economice. Activitatea de proiec
tare a serviciului tehnic al fabricii 
de mașini rotative a fost organizată 
în cadrul a patru grupe : una pentru 
mașinile electrice de curent continuu 
și trei pentru mașinile de curent al
ternativ.

Concomitent cu proiectarea de 
produse noi cu parametri tehnici și 
funcționali ridicați, serviciile de con
cepție au efectuat un important vo
lum de lucrări pentru reproiectarea 
și modernizarea fabricatelor din 
producția de serie. La fabricile de 
transformatoare și mașini rotative, 
majoritatea produselor au fost în
cadrate în serii, iar la fabrica de a- 
parataj, datorită diversității mari de 
aparate, acțiunea este în curs. Seria 
transformatoarelor de putere de la 
100—1 600 kVA cu înfășurări de alu
miniu și miezuri de tablă silicioasă 
cu cristale orientate prezintă perfor-

manțe superioare sub aspectul nive
lului pierderilor în fier și bobinaje, 
pierderi care sînt mai reduse în me
die cu 10 la sută față de tipurile pro
duse anterior. Datorită eforturilor 
depuse de proiectanții din serviciul 
tehnic al fabricii de locomotive Die
sel electrice, introducerea celei de a 
treia trepte de șuntare a permis uti
lizarea puterii totale a motorului 
Diesel la viteza de 95 km pe oră.

La realizarea pregătirii tehnice a 
fabricației o contribuție importantă 
aduce și serviciul constructor-tehno- 
logic central. Pe lingă coordonarea 
metodologică a activității serviciilor 
de concepție ale fabricilor, acest 
serviciu se ocupă și de proiectarea 
de utilaje specifice profilului uzinei, 
destinate mecanizării producției.

Controlul tehnic al fabricației, or
ganizat pe faze ale procesului tehno
logic, are un rol important în reali
zarea unor produse cu parametri 
tehnico-funcționali superiori. Pentru 
a da posibilitatea controlului tehnic 
să intervină operativ pe întregul 
flux tehnologic, acesta a fost organi
zat pe fabrici și secții de producție, 
fiecare avînd o sferă de activitate 
bine delimitată. Controlul se efectu
ează atît între diferitele operații 
cheie — controlul intermediar — cît 
și în faza finală, la platforma de în
cercare a mașinilor și aparatelor. De 
mare însemnătate este modul în care 
se face recepția materialelor. în ca
drul serviciului control tehnic al 
uzinei funcționează o grupă de re
cepție care stabilește dacă materia
lele sosite în uzină corespund cerin
țelor de calitate prevăzute în con
tractele cu furnizorii.

Eficacitatea măsurilor și acțiunilor 
întreprinse în vederea ridicării nive
lului calitativ al produselor se re
flectă în performanțele tot mai înal
te atinse de utilajele și aparatura 
electrotehnică fabricate de uzina 
noastră. Realizarea unor produse de 
foarte înaltă tehnicitate, cum sînt au- 
totransformatoarele de 200 000 kVA, 
produse în colaborare cu alte între
prinderi, constituie un exemplu care 
dovedește elocvent competența spe
cialiștilor noștri în proiectarea și or
ganizarea producției. Introducerea 
prizelor pentru vagonul de încălzit, 
la curent continuu de 170 V și 40 A, 
a. făcut posibilă utilizarea locomoti
vei Diesel electrice pe timpul iernii 
la trenurile de călători. S-au îmbu
nătățit condițiile de exploatare a lo
comotivei printr-o încălzire unifor
mă a posturilor de conducere. 
La fabrica de mașini rotative 
s-a trecut la producerea de motoare 
sincrone pentru tensiuni înalte, cu 
bobinajul rotorului executat din ban
dă de cupru, care permite o rigidi- 
zare superioară a bobinajului și ră
cirea mai eficientă a acestuia.

Prin îmbunătățirea sistemului de 
izolare a bobinelor transformatoare
lor din seria 100—1 600 kVA, a cres
cut rezistența acestora la eforturi 
electrodinamice de scurtcircuit. Cu- 
vele întreruptoarelor automate sînt 
probate sub presiune, s-au adus per
fecționări constructive la separatoa
rele de sarcină și se lucrează la pre
gătirea fabricației noilor tipuri de 
întreruptoare automate de medie și 
de

Cercetări privind
eficienta»

îngrășămintelor cu azot
Pe marginea consfătuirii 
internaționale de la Lima
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Corespondențe 
din S. U. A., Cairo, 
Viena

Cadouri

(pag a IV-a)

pentru 8 Martie
In perioada 28 februarie—8 martie se 

va desfășura „Decada cadourilor pentru 
femei". Pe lîngă tradiționalele mărți- 
șoare se pun în vînzare pachete-cadouri 
conținînd articole de galanterie, maro- 
chinărie, parfumerie, cosmetică, ga- 
blonz. Pachetele pentru cadouri au 
un conținut variat și pot fi cum
părate din 39 de magazine din Ca
pitală. Pentru informarea cumpărători
lor, în București se vor organiza 30 de 
expoziții cu vînzare în magazine pentru 
desfacerea de produse textile, galante
rie, încălțăminte. în cadrul „Decadei 
cadourilor pentru femei" vor fi organi
zate și expoziții cu vînzare pentru pro
duse zaharoase și de cofetărie.

Trecînd într-una 
din zile prin Dej, 
întîmplarea a fă
cut să nimeresc la 
ședința de lucru a cercului literar al 
casei de cultură. Se adunaseră a- 
colo vreo douăzeci de oameni tineri 
și vîrstnici : muncitori, tehnicieni, 
funcționari, profesori. Citeau schițe, 
povestiri și versuri, după care 
urmau discuții-erprinse.
sionat prospețimea care se de
gaja din aceste scrieri : fiecare din 
ele, dar mai ales poeziile, pe care le 
discutau fără ca vreuna dintre ele 
să fi fost destinată tiparului, era o 
mărturie a elanului, a optimismului. 
Poate întîlnirea neprevăzută, poate 
faptul că nu mai fusesem de mult în 
orașul cu străzi bătrîne și case cu 
bolți, a făcut ca dinamismul acestor 
scrieri să mă rețină în mod deosebit. 
Mi-a trecut involuntar prin minte că a 
existat o epocă întreagă în care lite
ratura denunța viața sufocantă, lip
sită de perspective a orașului de 
provincie. Iar acum, iată cronicarii 
voluntari ai Dejului de azi care cîntă 
viața unui oraș întinerit, aflat în pli
nă dezvoltare.

Vechea zicală „călătorului îi șade 
bine cu drumul" a cîștigat parcă un 
conținut nou și niciodată n-a fost 
atît de adevărată ca azi. Regiuni 
întregi care își schimbă înfățișarea, 
orașe noi înscrise pe harta țării, uzine 
și cartiere de locuințe care îneîntă 
ochiul. Nemaivorbind de noile așe
zăminte cultura ■», de cluburi, de că
mine, de sălile de spectacole. Pe 
drumul desăvîrșirii construcției so
cialiste, al înfăptuirii politicii parti
dului, omul a ajuns tot mai departe 
chemînd la viață locuri uitate, ano
nime și care au răsărit rînd pe rînd, 
făcînd să strălucească lumini nebă
nuite, așa cum ard mii de stele în 
nopțile de vară.

Trecînd prin Dej m-am convins că 
elanul tineresc al cronicarilor bă- 
trînului oraș izvorăște dintr-o reali
tate palpabilă. Am redescoperit ora
șul. în fostul parc al unui latifundiar 
a apărut un cartier nou. Dealul Flo
rilor, care înainte își dezmințea de
primant numele, e într-adevăr aco
perit cu flori, din primăvară pînă-n 
toamnă, iar blocurile orașului stră

lucesc în soare 
cu petale de sti
clă. Orașul a în
tinerit și se trans

formă rapid într-un centru industrial. 
La Dej a fost înălțată o fabrică mo
dernă, care contribuie anual cu 15 000 
garnituri de mobilă la înfrumuseța
rea căminelor. Fabrica e în vîrstă 
de un an abia, iar vîrsta celor care 

M-a irrspre- lucrează, acolo «este în medie de 26-27 
de ani. De trei ori pe zi, dimineața, 
la amiază și seara, sutele de munci
tori ai celor trei schimburi atrag a- 
tenția, pe stradă, în autobuz, în co
fetării, asupra orașului întinerit. Cel 
mai mare șantier al regiunii este în 
momentul de față acela al Combi
natului de celuloză și hîrtie din Dej, 
construcție reprezentativă și ea pen
tru transformările petrecute pe valea 
Someșului, unde în trecut puteau fi 
văzute doar cîte o carieră de piatră, 
cuptoare de ars var și o fabrică de 
marmeladă.

In apropiere de Dej, la Gherla, am 
admirat impozantul complex de clă
diri ale combinatului de industriali
zare a lemnului. Podoabă a naturii, 
una din cele mai prețioase comori 
ale regiunii, lemnul e prelucrat as
tăzi de o industrie care constituie 
o mîndrie a economiei întregii 
noastre țări. Acest complex modern 
contribuie și la dezvoltarea orașu
lui. In ultimii ani la Gherla s-au 
construit peste 200 de locuințe noi, 
un cinematograf modern cu 300 de 
locuri, o școală cu 16 săli de clasă, 
o fabrică de pîine, s-au extins re
țeaua electrică a orașului, canali
zarea.

înnoirile se impun călătorului și 
cînd ajunge la Turda. In Turda de 
altădată puteai să vezi și să nu
meri doar coșurile de fabrică ; în ju
rul lor totul era cenușiu șl spălăcit. 
Pe malul Arieșului te întîmpină azi 
priveliștea unui oraș modern, izvorît 
dintr-o armonioasă și bine chibzuită 
concepție arhitectonică șl urbanis
tică. Cu străzile sale noi, urmînd 
cursul Arieșului, orașul se dezvoltă 
înspre Cîmpia Turzil, cu care se în
vecinează, pentru ca, nu peste multă 
vreme, să se întîlnească, poate, în 
cîmpia largă, dînd naștere noului 
centru al orașului Turda.

MIKO ERVIN
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Harta culturală a Turdei de azi 
este și ea caracteristică pentru ma
rile transformări prin care trec ora
șele țării. Teatru de stat, casă raio
nală de cultură, trei cluburi munci
torești, zece cinematografe, 67 de bi
blioteci, universitate populară, 107 
ansambluri de amatori și 12 școli 
noi, construite în anii de după eli
berare.

Acum zece ani putea să pară cu
rios faptul că Ocna Mureș a fost ri
dicat la rangul de oraș. Astăzi e

Nol simetrii in cartierul Grigorescu din Cluj

greu să-ți închipui că, în urmă cu 
cîțiva ani, această localitate era o 
simplă comună. Localitatea minieră 
de altă dată a devenit un oraș fru- 
mos, îngrijit, 
dern, iluminat 
voltat fabrica 
tate și mina 
dusă aici este 
mondială.

încă un loc
Ia viață în anii socialismului.

cu un centru mo- 
fluorescent. S-au dez- 
de sodă din locali- 

de sare. Soda pro- 
căutată și pe piața

uitat în trecut și trezit

înaltă tensiune.

Alexandru DOMBI
director general al uzinelor 
.,Electroputere“-Craiova

(Continuare în pag, IlI-a)
Una dintre secțiile Fabricii de zahăr-Roman

Foto : Agerpres.

la încheierea campaniei
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Colectivele fabricilor de zahăr din Tg. 
Mureș și Luduș au objinut și în această 
campanie o serie de succese. La fabrica 
din Tg. Mureș, unde campania s-a în
cheiat recent, au fost prelucrate 354 000 
tone sfeclă de zahăr, cantitate de peste 
două ori mai mare decît cea din anul 
trecut. Cele două unități au produs în 
această campanie mai mult decît întreaga 
produefie de zahăr a Romîniei în anul 
1938. In urma efectuării unor lucrări de 
mică mecanizare, a executării reparații
lor la un nivel calitativ superior eic., ca
pacitatea de prelucrare a sfeclei la Fabri
ca de zahăr din Roman a crescut cu 46 
tone în 24 de ore. Aici au fost luate 
și unele măsuri în vederea îmbunătățirii 
calității produefiei. Prin buna organizare 
a muncii la stația de fierbere și cristali
zare a zahărului, urmărirea calității pe 
faze de fabricate și organizarea contro
lului tehnic la produsul finit, cantitatea 
de zahăr de calitate superioară a crescut 
la 90 la sută fată de 87 la sută cît pre
vedea angajamentul. La Fabrica din 
Bucecea s-a încheiat a cincea campanie 
de fabricajie. In cele 170 de zile cît a 
durat actuala campanie — care a fost 
cea mai lungă de la intrarea în funefiune 
a fabricii — s-au produs peste plan 1 594 
tone de zahăr. (Agerpres)

la desemnarea
primului-ministru al Turciei

La Ankara s-a anunțat că lide
rii celor patru partide politice 
turce din opoziție au căzut de a- 
cord asupra desemnării fostului 
președinte al Senatului, Suat Ha- 
yri Urguplu, în postul de prim- 
ministru al Turciei, 
în pagina a IV-a).

neutralists din Laos să reia tratativele 
pentru neutralizarea capitalei admi
nistrative, Vientiane, spre a face 
imposibile pe viitor acțiunile armate 
ale militarilor de dreapta, care au pro
vocat uriașe pierderi materiale și 
umane. El a spus că una din condițiile 
principale pentru stabilirea liniștii în 
Laos o constituie retragerea trupelor 
străine și încetarea amestecului străin 
în treburile interne ale Laosului.

Anglia și Franța
(Amănunte

tratative

vor continua
proiectul „Concorde"

Propuneri de 
in problema laoțiană

Forfele armate laofiene întreprind 
în prezent acfiuni pentru lichidarea 
ultimelor grupuri de militari care au 
participat la lovitura de stat eșuată 
la începutul lunii februarie.

Intr-o declarafie radiodifuzată, prin
țul Sufanuvong, conducătorul parti
dului Neo Lao Haksat, a cerut repre
zentanților fracțiunilor de dreapta și

După cum transmite agenția 
France Presse în comunicatul dat 
publicității la sfîrșitul întîlnirii din
tre ministrul francez al lucrărilor pu
blice, Marc Jacquet, și ministrul bri
tanic al aviației, Roy Jenkins, se pre
cizează că „Franța și Marea Brita- 
nie au hotărît să continue punerea 
la punct de urgență a proiectului a- 
vionului de transport supersonic 
„Concorde". Cele două țări au hotă- 
rît, de asemenea, să studieze posibi
litatea construirii în comun a unui 
„aerobuz".
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„Gazeta învățămîntului" 
și viața școlii

Cercul de cititori cărora li se adre
sează „Gazeta învățămîntului" este 
larg: învățători și profesori, cadre 
didactice din învățămîntul profesio
nal, colective de îndrumare metodică 
de la secțiile de învățămînt ale sfa
turilor populare etc. Este deci firesc 
ca tematica abordată săptămînal în 
paginile sale să fie bogată, iar re
dacția să se străduiască să răspun
dă preocupărilor tuturor celor legați, 
într-un fel sau altul, de procesul 
complex al pregătirii pentru viață 
și educării tineretului.

Consider, ca și alți colegi, pozitiv 
faptul că de la începutul acestui an 
școlar redacția gazetei s-a ocupat cu 
perseverență de îmbogățirea conți
nutului și modernizarea metodelor 
de predare a lecției — veriga de 
bază a procesului de învățămînt. 
Ancheta „Eficiența lecției în discu
ția consfătuirilor raionale ale ca
drelor didactice", pagina specială 
„Conținutul educativ al lecției", 
ciclul de articole „Prevenirea și com
baterea insucceselor la învățătură" 
și altele au prilejuit un rodnic 
schimb de păreri într-o serie de pro
bleme majore ale muncii la catedră. 
Această suită de articole a început 
prin a se adresa profesorilor cu ex
periență mai îndelungată. Consider 
că articolele care se vor mai însera 
pe această temă ar trebui să răs
pundă și preocupărilor frecvente 
ale oadrelor tinere. în legătură cu 
aceasta sînt de părere ca redacția 
să inițieze un schimb de experiență 
cu privire la elaborarea planurilor 
de lecție, dozarea timpului pentru 
fiecare verigă a ei și, îndeosebi, 
pentru etapa fixării cunoștințelor.

Studierea atentă a vieții școlii a- 
duce în atenție și alte probleme, la 
a căror soluționare contribuția revis
tei se lasă așteptată. După cum se 
știe, matematica șl fizica sînt obiec
te mai greu accesibile unor școlari. 
De aceea, mi se pare că ar fi ur
mărită cu mult interes de către co
legii noștri o dezbatere cu privire la 
căile care înlesnesc însușirea mate
maticii și fizicii la nivelul cerințelor 
actuale de către marea masă a ele
vilor.

Laborator 
de psihologie 
și pedagogie

La Centrul școlar agricol din co
muna Dragomirești Vale — regiunea 
București a fost organizat primul 
laborator de psihologie și pedagogie 
din învățămîntul profesional și teh
nic agricol. Aici sînt studiate pro
bleme legate de orientarea și pre
gătirea de specialitate a tineri
lor, precum și mijloacele de cu
noaștere a aptitudinilor elevi
lor în vederea îmbunătățirii pro
cesului de instruire. în atenția spe
cialiștilor se află, de asemenea, ex
perimentarea unor metode moderne 
de predare în școlile profesionale și 
tehnice agricole : folosirea filmului, 
televizorului, diafilmelor etc. Pentru 
desfășurarea activității sale, labora
torul este dotat cu aparate moder
ne: electrochimografe, tablouri de 
comandă, aparate de proiecție etc.

Educarea socialistă a tineretului 
școlar este una dintre îndatoririle 
noastre principale. Problemele edu
cației privesc deopotrivă pe direc
tori, profesori, diriginți, părinți.. So
cotesc că „Gazeta învățămîntului" a 
dat dovadă de inițiativă și price
pere în abordarea acestei teme atît 
de importante, înregistrînd unele 
reușite demne de semnalat. Artico
lele și paginile speciale, înmănun
cheate sub titlul „Conținutul edu
cativ al lecției" sau articolele „Di
rigintele ,1a început de an școlar", 
„La masa rotundă cu diriginții", „Di
rigintele la lucru" ș. a. au cuprins 
idei și fapte interesante. Ce s-ar 
mai putea face în această di
recție? Deoarece nu s-a alcătuit încă 
o programă analitică a orelor de di- 
rigenție, unii profesori din școala 
noastră propun „Gazetei învățămîn
tului" să publice articole orientative 
pentru munca profesorilor în anumi
te perioade ale anului școlar. Am fi 
dornici să citim în gazetă și articole 
despre educația morală a elevilor din 
învățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic, care să răs
pundă preocupărilor noastre pentru 
îmbunătățirea situației la învățătură 
a tineretului școlar, pentru întărirea 
disciplinei lui. Deficitar îmi pare a- 
portul revistei la popularizarea ex
perienței dobîndite de învățători și 
profesori în sprijinirea organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri, în asigurarea 
legăturii dintre școală și familie.

Redacția ar trebui să dea dovadă 
de mai multă exigență în publicarea 
unor articole. Mă refer la cele 
intitulate „Inspectorul școlar", „Spri
jin multilateral tinerelor cadre", 
„Directorul, organizatorul activității 
din școală" și altele, care repetă, în 
mare parte, idei cunoscute. în 
general, am dori să simțim prezența 
redacției nu atît în relatarea exem
plelor din activitatea unor școli, ci 
în formularea concluziilor care se 
desprind din studierea aprofundată 
și multilaterală a diferitelor laturi 

Cu ajutorul magnetofonului, elevi ai Școlii medii nr. 38 din București 
îșl formează deprinderi de lecturâ expresivă

ale activității didactice. Cu mult in
teres ar fi citit și cuvîntul compe
tent al unor cadre de răspundere 
din forurile care conduc învățămîn
tul și al cercetătorilor științifici, al 
cadrelor didactice care obțin rezul
tate bune la catedră, articole de eti
că profesională.

Spațiul nu îngăduie să ne oprim 
mai pe larg și asupra altor aspecte 
ale vieții școlare care și-au găsit, 
mai mult sau mai puțin, loc în pa
ginile gazetei noastre. Dar aș vrea 
să adaug, pe scurt, cîteva observații. 
M-am întrebat de multe ori de ce 
este nevoie ca în paginile revistei 
să se consume spațiu prețios pentru 
înserarea diferitelor ordine și in
strucțiuni emise de Ministerul în
vățămîntului, care ne sînt trimise 
și direct, la școli, adeseori înainte 
de a apărea în revistă ? Cred că 
ar fi mai folositor dacă ni s-ar re
comanda căile concrete pentru tra
ducerea în viață a unora dintre mă
surile mai importante, lucrări de 
pedagogie care să îmbogățească cu
noștințele de specialitate.

Am observat strădania colectivu
lui de redacție pentru înnoirea, din 
punct de vedere grafic, a revistei, 
mai buna organizare a materialului 
pe pagini etc. Din păcate, rezultate
le nu sînt încă mulțumitoare. Re
dacția ne cere, cu anumite prilejuri, 
părerea în problemele de conținut 
ale gazetei. De ce n-ar face același 
lucru și în privința prezentării gra
fice ? Profesorii de desen ar fi bucu
roși, cred, să dea sugestii.

„Gazeta învățămîntului" și-a cîș- 
tigat, de-a lungul anilor, aprecierea 
cititorilor săi. Ei așteaptă de la co
lectivul de redacție să-și îmbunătă
țească în continuare activitatea, să 
trateze cu competență sporită cele 
mai importante probleme ale vieții 
școlare.

Prof. Constantin CIUREA 
directorul Școlii medii nr. 2 
„Tudor Vladimirescu" 
din București

A apărut nr. 6 — 1964 al revistei

„ANALELE INSTITUTULUI
DE ISTORIE A PARTIDULUI 

DE PE LINGĂ C. C.
AL P. M. R.“

La rubrica STtlDII revista pu
blică următoarele materiale : „Fău
rirea unității mișcării sindicale din 
Romînia. Congresul de creare a 
Confederației Generale a Muncii 
(26—30 ianuarie 1945)“, de E. Măn- 
guț ; „Acțiuni ale minerilor din Va
lea Jiului, desfășurate împotriva 
exploatării capitaliste și a perico
lului fascist în perioada 1934—1937", 
de Gh. I. Ioniță ; „Lupta oamenilor 
muncii din Dobrogea împotriva dic
taturii militare-fasciste (1941—1944)“, 
de I. Iacoș ; „Participarea trupelor 
romîne la operația de la Debrețin 
pe teritoriul Ungariei", de general- 
locotenent în rezervă Mociulschi 
Leonard ; „Operațiunile militare 
desfășurate de unitățile romîne pe 
Tisa mijlocie", de general-locote- 
nent în rezervă Popescu Dumitru ; 
„Date privind luptele țărănești în 
perioada dictaturii regale", de Al. 
Gh. Savu.

Rubrica COMUNICĂRI cuprinde : 
„Demonstrația antifascistă a oame
nilor muncii din Timișoara împo
triva Dictatului de la Viena (sep
tembrie 1940)“, de Tr. Bunescu ; 
„Din luptele muncitorilor metalur- 
giști de la întreprinderile Societății 
Titan-Nădrag-Călan împotriva ex
ploatării capitaliste (1924—1929)“, de 
A. Simion, Gh. Dumitrașcu ; „Miș
carea muncitorească din unele orașe 
portuare dunărene ale Rominiei în 
anii 1893—1899", de G Tudoran; 
„Răscoalele țărănești din 1899 și ati
tudinea mișcării socialiste față de 
ele“, de C. Corbu.

La rubrica RĂSPUNSURI LA ÎN
TREBĂRILE CITITORILOR revista 
publică : „Cu privire la organizațiile 
de masă create, conduse sau îndru
mate de P.C.R.".

Revista mai cuprinde rubrica 
NOTE BIBLIOGRAFICE.

Pentru buna desfășurare 
a întrecerii

lntr-o scrisoare sosită la redacție se 
arăta că în unele secții al Uzinelor 
mecanice Galați obiectivele planului 
lunar de producție nu sînt discutate 
întotdeauna de conducerea tehnică- 
administrativă și comitetele sindicale 
de sepție; de asemenea, comitetele 
sindicale nu informează din vreme 
birourile grupelor sindicale spre a-și 
aduce contribuția la stabilirea celor 
mai eficiente măsuri pentru realizarea 
sarcinilor de plan.

Consiliul local al sindicatelor Galați 
ne răspunde că cele sesizate sînt înte
meiate. Conducerea uzinei a luat mă
suri ca serviciul planificării să defalce 
planul și să urmărească ajungerea la 
timp a acestuia în secții. Comitetul 
sindicatului va ajuta birourile grupe
lor sindicale în organizarea adunărilor 
lunare și ținerea unei evidențe clare 
a rezultatelor întrecerii socialiste.

Calitatea stihurilor 
rrFlaroz#

Am cumpărat pentru mine și fiii 
mei stilouri produse de fabrica „Fla
mura roșie" din Sibiu — ne-a scris 
V. Ion din Buzău. După ce le-am fo
losit cîteva zile am observat că piesele 
nu sînt asamblate corect, se deșuru- 
bează și se pierd, pistonul nu func
ționează.

Conducerea întreprinderii „Flamura 
roșie" ne informează că pentru îmbu
nătățirea calității stilourilor „Flaro” 
s-au luat măsuri care să asigure de- 
tensionarea rezervorului după faza de 
injecție, fixarea corectă a inelelor me
talice etc. Datorită măsurilor luate,

și răspunsuri
ultimele loturi de stilouri sînt de cali
tate corespunzătoare.

Odihna personalului 
de drum C. F. R.

Un corespondent voluntar ne-a se
sizat că în unele stații terminus, per
sonalul de drum C.F.R. nu are con
diții bune de odihnă — camerele sînt 
neîncălzite, există mult zgomot etc.

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor ne răspunde că s-au luat 
măsuri pentru verificarea tuturor dor
mitoarelor destinate odihnei personalu
lui de drum și pentru înlăturarea de
ficiențelor constatate.

In cartierul „Gara nouă"
Cititoarea Natalia Vlad, locatară a 

unui bloc din cartierul „Gara nouă“- 
Constanța ne-a scris că spălătoriile și 
uscătoriile unor blocuri din acest car
tier nu pot fi folosite din cauză că 
unii locatari le-au transformat, în mod 
abuziv, în magazii, dependințe etc. De 
asemenea, centralele termice se defec
tează mereu.

Sfatul popular al orașului Constanța 
ne informează că s-au luat măsuri 
pentru ca spălătoriile și uscătoriile să 
fie reamenajate și predate comitetelor 
de blocuri în vederea folosirii lor în 
scopul pentru care au fost construite. 
Centralele termice au fost revizuite.

Locuri numai pe scaune
La unele cinematografe din Capitală, 

printre care și cinematograful „Da
cia" — ne-a scris corespondenta Ma
ria Vrînceanu — se vînd mai multe 
bilete decît numărul locurilor. Din a- 
ceastă cauză mulți spectatori au ne
plăcuta surpriză de a fi nevoiți să vi
zioneze filmul stînd în picioare.

Întreprinderea cinematografică a 
orașului București ne informează că

Noua
uzină de apă 
a Brașovului

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Cu 
puțin timp în urmă, pe rîul Tărlung, 
la ieșirea acestuia din munți, s-a da» 
în folosință noua uzină de apă a o- 
rașulul Brașov. Uzina are o capaci
tate de 48 000 mc de apă pe zi, de 
trei ori mai mare decît a celei vechi, 
și este înzestrată cu instalații și uti
laje moderne. Conducerea și mane
vrarea instalațiilor se efectuează în 
cea mai mare parte automat. Prin 
intrarea ei în funcțiune, noile cartiere 
ale orașului Brașov și uzinele din 
această zonă primesc un debit co
respunzător de apă. în cursul aces
tui an pe rîul Gîrcin va fi construit 
un baraj care va îndrepta apele 
sale spre noua uzină, sporind astfel 
debitul de apă destinat orașului 
Brașov.

în fotografia alăturată : decantoa- 
rele uzinei de apă

scrisoarea adresată redacției a fost 
discutată cu toți responsabilii unități
lor cinematografice din Capitală. S-a 
interzis vînzarea biletelor fără loc, iar 
cei vinovați au fost sancționați.

Trenul va opri 
și in stația Fusea

Din partea unui grup de muncitori 
domiciliați în mai multe comune de
servite de stația C.F.R. Fusea de pe 
linia București-Pitești am primit o 
scrisoare în care se propunea ca, în 
afara trenului cursă 1314, să oprească 
aici și alt tren, spre a le înlesni de
plasarea la locurile de muncă:

Direcția regională C.F.R. Craiova ne 
informează că în noul mers al trenu
rilor, care va intra în vigoare, va fi 
prevăzută oprirea trenului 2008 și 
în stația Fusea.

Aprovizionare ritmică
Unitățile de legume și fructe din 

centrele Bîlteni și Țicleni, regiunea Ol
tenia, sînt uneori aprovizionate insufi
cient — ne-a scris corespondentul vo
luntar I. lonescu.

Serviciul desfacere legume-fructe al 
Uniunii regionale a cooperației de con
sum Oltenia ne informează că au fost 
luate toate măsurile pentru ca unită
țile amintite să fie aprovizionate în 
mod ritmic cu produsele cerute.

Un răspuns neadevărat
Răspunsul conducerii Întreprinderii 

„Metalurgica" din Capitală, publicat 
în cadrul acestei rubrici, arăta că 
s-au luat măsuri pentru micșorarea 
zgomotului de la depozitul întreprin
derii care tulbură liniștea cetățenilor 
de pe strada Corăbeasca. Dar iată că 
o nouă scrisoare, trimisă de aceiași 
cetățeni, semnalează că răspunsul tri
mis redacției de către conducerea În
treprinderii „Metalurgica" nu este 
corect. Zgomotele nu au încetat, scriu 
ei, ci dimpotrivă, s-au accentuat. Re
dacția așteaptă un răspuns adevărat, 
iar cetățenii — înfăptuirea măsurilor 
promise.

Pe marginea consfătuirii internaționale de la Lima

Cercetări privind eficiența 
îngrășămintelor cu azot

între 11—15 ianuarie a avut loc la 
Lima, capitala statului Peru, o con
sfătuire a specialiștilor din țările 
care participă la „programul po
rumbului". Este vorba de o experien
ță pe scară internațională, organizată 
de Agenția internațională pentru 
energia atomică (A.I.E.A.), la iniția
tiva Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.). Urmărind extinderea apli
cațiilor energiei nucleare în dome
niul agriculturii, departamentul de 
cercetări al A.I.E.A. a invitat la Vie
na, în 1963, specialiști din mai multe 
țări cultivatoare de porumb. în 
urma discuțiilor purtate, s-a hotărît 
organizarea unor experiențe comune 
în legătură cu această cultură.

Dat fiind că îngrășămintele cu azot 
reprezintă un factor principal în spo
rirea cantitativă și calitativă a pro
ducției de porumb, obiectivul acestor 
experiențe urma să fie studiul efi
cienței acestor îngrășăminte în vede
rea stabilirii condițiilor optime de 
aplicare. Cu prilejul consfătuirii de 
la Viena s-a discutat și stabilit tema
tica de cercetare, insistîndu-se îndeo
sebi asupra metodelor și epocilor de 
încorporare în sol a îngrășămintelor 
cu azot. A.I.E.A. a încheiat apoi con
tracte de cercetare cu patru țări — 
Brazilia, Mexic, Peru și R. P. Romî- 
nă — urmînd ca experiențele din 
„programul porumbului" să fie or
ganizate în toate aceste țări în con
diții similare. în țara noastră, expe
riențele au fost organizate la Insti
tutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea, înce- 
pînd din toamna anului 1963, conti
nuate fiind cu 
tot anul 1964.

în cercetări, 
celelalte țări, 
stabil al azotului — N”, obținut după 
prelucrarea în reactoare nucleare a 

multă rigurozitate în

atît la noi cît șl în 
s-a utilizat izotopul

azotului —N14, care se găsește 
în natură. Izotopul N15, spre deo
sebire de N14, prezintă avantajul 
că permite determinarea precisă, cu 
ajutorul spectrometrului de masă, a 
azotului asimilat din îngrășămînt de 
către plantă.

Consfătuirea de la Lima a permis, 
după un prim an de experimentare, 
o confruntare a rezultatelor obținute 
de către țările participante. Organi
zarea consfătuirii în această țară a 
fost dictată de mai multe consideren
te. în primul rînd. Peru este patria 
porumbului, unde a fost cultivat de 
către indieni încă înainte de desco
perirea continentului american, apoi 
pentru că în luna ianuarie (toiul 
verii în America de sud) această cul
tură se află în plină vegetație și, în 
fine, datorită marilor variații de re
lief ale țării, care îngăduie studierea 
dezvoltării porumbului la diferite 
altitudini. în afară de delegații țări
lor care au organizat nemijlocit ex
periențele prevăzute în contractul de 
cercetare, la consfătuire au partici
pat și specialiști din S.U.A., Argenti
na, Columbia, R.A.U. și Pakistan.

Cercetările din țara noastră, ale 
căror rezultate au fost comunicate la 
consfătuire, au dus la constatarea — 
pe baza analizelor Izotopice — că în 
primele faze ale vegetației, plantele 
de porumb absorb o cantitate mai 
mare de azot din îngrășămînt, atunci 
cînd acesta este aplicat o dată cu 
semănatul, la 5—6 cm sub sămînță. 
Dacă însă 
porate în 
o dată cu 
(jumătate 
cînd plantele ajung la 30 cm), plan
tele asimilează, în fazele inițiale ale 
vegetației, doar o cantitate mică de 
azot din îngrășămînt. Analiza izoto- 
pică a arătat că în aceste faze, la în
corporarea îngrășămintelor o dată cu 
semănatul, 77,6 la sută (2,54 kg N/ha) 

îngrășămintele sînt încor- 
profunzime, la 28—30 cm, 
arătura sau în două etape 

la arătură și jumătate

de către A.I.E.A. Valorile mari ale 
producțiilor obținute au stîmit sur
prindere printre participanți, mulți 
dintre ei exprimîndu-și dorința de 
a ne vizita țara.

Rezultatele experimentale comuni
cate de către ceilalți participanți au 
contribuit la elucidarea unor proble
me legate de stabilirea cît mai preci
să a epocilor și metodelor de încor
porare a îngrășămintelor cu azot. Cu 
ajutorul acestor îngrășăminte s-au 
obținut producții în jurul a 5 000 kg 
boabe porumb la hectar.

Delegatul statului Peru a arătat că, 
în condițiile țării sale, unde precipi
tațiile atmosferice sînt reduse, s-a 
justificat metoda încorporării în
grășămintelor o dată cu arătu
ra. în Mexic s-au obținut rezul
tate asemănătoare celor de la 
noi cu privire la ritmul de asi
milare a azotului de către plante, 
numai că producțiile realizate au fost 
mai mici. Delegatul Braziliei, la rîn- 
dul său, a comunicat că rezultatele 
cele mai bune s-au obținut prin în
corporarea fazială a îngrășămintelor.

Azotul ajută porumbul în creș
tere și dezvoltare, mărește capa
citatea lui de asimilare clorofiliană 
și contribuie la sporirea conținutului 
acestuia în proteine. Tematica de stu
dii inițiată de A.I.E.A. urmărește 
deci obținerea de recolte mai mari și, 
datorită conținutului ridicat de pro
teine, cu o valoare nutritivă mult 
sporită. în vederea cunoașterii cît 
mai amănunțite a mecanismului de 
asimilare a azotului de către plante, 
a stabilirii epocilor și metodelor op
time de încorporare a îngrășămintelor 
cu azot, s-a preconizat continuarea 
experiențelor pe perioade mai lungi 
și cu variante mai numeroase, în 
condițiile specifice diferitelor țări.

în viitor, pe lingă cele patru țări 
de pînă acum, urmează să se organi
zeze experiențe similare în Ar
gentina, Columbia, Republica Ara- 

din totalul azotului existent în plan
te provine din îngrășămînt, în timp 
ce la încorporare în profunzime sau 
în două etape, azotul luat din îngră
șămînt nu reprezintă decît 54,2 la 
sută (1,36 kg N/ha), respectiv 46,2 la 
sută (1,08 kg N/ha).

Pe măsură însă ce plantele de po
rumb cresc, situația se schimbă, de
oarece ritmul de asimilare a azotului 
se intensifică. în faza de înspicat, din 
doza totală de 100 kg N/ha, plantele 
reușesc să extragă din sol 58,8 kg 
azot cînd îngrășămîntul a fost dat 
o dată cu semănatul, față de 60,5 
kg/ha, cînd acesta a fost încorporat 
în profunzime, sau 65,1 kg/ha la în
corporarea în două etape. Acest fapt 
se datorește în mare măsură dezvol
tării puternice a sistemului radicular 
al plantei. Metoda din urmă — încor
porarea profundă a azotului într-o 
primă etapă, iar apoi la 5—6 cm, cu 
prilejul lucrărilor de întreținere, în 
a doua etapă — s-a dovedit deci a 
fi superioară. Rezultatele din pro
ducție au confirmat pe deplin veridi
citatea rezultatelor analitice. Astfel, 
la I.C.C.P.T.-Fundulea, la încorpora
rea azotului în două etape, după mo
dul arătat, s-au obținut 9 413 kg 
boabe de porumb la hectar, iar la în
corporarea o dată cu semănatul său 
sub arătură, s-au realizat 8 638, res
pectiv 8 620 kg la hectar. Datele sta
bilite cu ajutorul analizei izotopice 
au oglindit totodată ritmul dinamic 
al asimilării azotului de către plante bă Unită și Pakistan, experiențele 
și transformările importante, inter
venite de la o perioadă la alta.

Expunerea privind rezultatele ex
perimentale din țara noastră a fost 
urmărită cu interes de către partici- 
panții la consfătuire, mai ales că 
analizele chimice și izotopice făcute 
la I.C.C.P.T.-Fundulea și la filiala 
din Cluj a Institutului de fizică ato
mică au fost confirmate pe deplin de 
cele efectuate, pe materialul nostru,

fiind finanțate de către F. A. O. și 
A.I.E.A. De rezultatele obținute vor 
beneficia, în primul rînd, țările res
pective, iar pe urmă și alte țări de pe 
glob în ce privește dezvoltarea agri
culturii lor.

Ing. Cristian HERA
cercetător științific principal 
la Institutul central de cerce
tări agricole

TEATRE• CINEMATOGRAFE
TEATRE : Sala Palatului R. P. Romi

ne : O femeie cu bani — (Spectacol pre
zentat de Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" — orele 19,30). Teatrul de Operă 
șl Balet al R. P. Romîne : Lacul lebede
lor — (orele 19,30). Teatrul de stat de o- 
peretă : Suflet de artist — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Maria Stuart — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Să nu te Joci cu dragostea
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : Ri
nocerii — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale
— (orele 15,30), Clipe de viață — (orele
19.30) , (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 16 
A): Fii cuminte, Cristofor! — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Luna dezmoșteniților — (orele 19.30), 
(sala Studio) : Zizi șl... formula ei de 
viață — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Mușcata din fereastră
— (orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. 
Miile nr. 16) : Doi pe un balansoar — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii (Str. 
Eremia Grlgorescu nr. 24) : Harap Alb
— (orele 16). Teatrul regional București 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Sera me
lodiilor — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Finita la commedia — (orele 20). 
Studioul Institutului de artă teatrală șl 
cinematografică „I. L. Caragiale” (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : In lumea apelor — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 50) : Elcfănțelul cu
rios — (orele 16), (sala din Str. Acade
miei nr. 18) : Ocheșel și Bălăioara — (o- 
rele 16), Eu și materia moartă — (orele
20.30) . Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : Revista dragostei — 
(orele 20), (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele — (orele 20). Circul de 
stat: Circus București — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Clne-1 crimina
lul ? — cinemascop: Patria (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Sărutul : Republica (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). O stea cade din 
cer — cinemascop : București (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Tomis (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Melodia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15). Cel mai marc spectacol: 
Luceafărul (9; 12; 15; 18; 21). Oameni sau 
majuri : Carpați (10; 12; 14; 16). Vremea 
paginilor : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Aurora (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Rahova (15; 17; 19; 21). Zborul în
trerupt : Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45). Cîntînd In ploaie : victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Ah, Eva ! :
Central (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21). 
Cintăreața sclavă : Lumina (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Hatari (ambele se
rii): Union (15,45; 19), Buceg! (10,15; 13,30; 
16,45; 20). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Un nou Ghilgameș: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Va
canță la mare : Timpuri Noi (9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 21,30). 4 000 de trepte spre cer
— După zece ani — Pretutindeni mun
cesc oameni — Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.P.R. — Inau
gurarea lucrărilor de construcții hi
droenergetice de la porțile de Fier: 
Timpuri Noi (17,30; 19,30). Paula cap
tivă : Giulești (9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15), Miorița (9; 11,15; 13,30;

15,45; 18,15; 20,45), Arta (16; 18,15;
20,30).  Rebelul magnific : înfrățirea între 
popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20). Ivailo :
Cultural (15,30; 18; 20,30). Veselie la
Acapulco : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30j
18,45; 21). Moscova-Genova : Buzesțl
(15,30; 17,45; 20). Viață ușoară : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Grivlța (10; 12,15; 
15,30; 18; 20.30) Climate — cinemascop : 
Unirea (11; 15,30; 18; 20.30). A treia ra
chetă : Flacăra (15,45; 18, 20). Viață par
ticulară : vitan (16, 18,15; 20,30). Cala-
buch: Munca (16; 18,15; 20,30). Roșu și ne
gru (ambele serii): Popular (10; 16; 19,30). 
Răzbunătorul — cinemascop : Moșilor 
(15,15; 17,45; 20,15). Drum periculos — ci
nemascop : Cosmos (16; 18; 20,15). Șeful: 
Viitorul (11; 15,30; 18; 20,30). Judecătorul 
de minori : Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Cu miinile pe oraș : Volga (9,45; 12; 14,15: 
16.30; 18,45: 21). Titanic vals : Floreasca 
(16; 18; 20,15), Flamura (9,15: 11.30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Cartouche — cinemascop: 
Modern (9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Intîlnire cu spionul : Progresul (15,30; 18; 
20,15), Pacea (15,45; 18; 20,15). Sălbatecii 
de pe rîul morțli — cinemascop : Ura 
(15; 17; 19; 20.45). La patru pași de Infi
nit : Drumul Sării (15,30; 17.45; 20). Ghi
nionistul : Ferentari (14; 16; 18; 20) Dia
volul deșertului : Cotroceni (11; 14; 16,15: 
18,30; 20,45).

Cum e vremea
cIeri în țară : Vremea a fost umedă, u 

cerul acoperit. Au căzut precipitații sub 
formă de ploaie și cu totul izolat 
lapoviță și ninsoare în Muntenia și Do
brogea. In celelalte regiuni precipitațiile 
au fost mai ales sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit exceptînd Dobrogea, unde a 
avut intensificări pînă la tare, predoml- 
nînd din sud-est. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 7 grade la 
Joseni și Miercurea Ciuc și plus 8 grade 
la Călărași, Fetești și Medgidia. In Bucu
rești : Vremea a fost umedă, cu cerul 
acoperit. A plouat intermitent. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit din sectorul 
sud-est. Temperatura maximă a fost de 
4 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 18,19 și 20 februarie. In țară : Vreme 
umedă, mai ales în prima parte a inter
valului. Cerul va fi noros mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
sufla potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată din sectorul estic. Temperatura 
în scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 10 și zero grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală șl izolat polei. In București: 
Vreme umedă, cu cerul variabil, tem
porar acoperit, mai ales în prima parte 
a intervalului, apoi vremea devine 
schimbătoare. Vor cădea precipitații tem
porare sub formă de ploaie și lapoviță. 
Vînt potrivit. Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere ușoară. Ceață 
și polei Izolat.
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OGLINDA REALIZĂRILOR
Consiliul regional București al F.D.P. a tipărit o 

serie de materiale documentare: broșuri, pliante, 
afișe, foto-expoziții care prezintă prin cifre și ima
gini realizările din anii șesenalului în orașele și sa
tele regiunii, dezvoltarea industriei, agriculturii și 
culturii, creșterea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Spicuim din tipăriturile electorale cifrele de 
mai jos.

M In ultimii cinci ani, statul a investit pentru 
" dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor 

fonduri de 3,8 miliarde lei. Combinatul de îngrășă
minte chimice de la Turnu Măgurele, Combinatul 
de celuloză și hîrtie din Călărași, Șantierul naval 
Oltenița, Fabrica de zahăr Giurgiu, Fabrica de 
conserve „Valea Roșie" ți altele sînt Întreprinderi 
cu care oamenii muncii din regiune se mindresc. 
Producția globală industrială a regiunii este de 
4,8 ori mai mare decit in 1950.

■ Un puternic avint a cunoscut agricultura. Pe 
“ ogoarele regiunii lucrează 12 151 de tractoare, 

6 608 combine pentru păioase, 10 172 semănătoare și 
alte mașini agricole care au sporit an de an gradul 
de mecanizare. Cooperativele agricole de produc

ție și gospodăriile de stat dispun in prezent de 
312 000 bovine, 438 000 porcine, 876 000 ovine și 
I 660 000 păsări matcă. Prin lucrări de hidroamelio
rații au fost redate agriculturii numai in ultimii doi 
ani 150 000 ha.

;S)| In regiune s-a creat o puternică bază mate
rială pentru buna desfășurare a invâțâmfntu- 

lui. Numărul sălilor de clasă este astăzi de 2 304. 
In invățămintul de cultură generală predau 10 983 
cadre didactice. Numai Intre anii 1960—1964 s-au 
distribuit gratuit elevilor din clasele I—VIII manuale 
In valoare de 40 milioane lei.

M O mare amploare a luat munca cultural-artis- 
“ tică. In căminele culturale Iși desfășoară ac

tivitatea 2 800 de formații artistice care cuprind 
65 000 de artiști amatori,

M Creșterea nivelului de trai este oglindită șl de
" volumul mărfurilor desfăcute prin comerțul 

de stat șl cooperatist. In 1964, valoarea lor a fost 
do 3 290 730 000 lei. Pe cuprinsul regiunii au fost 
electrificate 665 de sate, față de 76 cite erau in 1950.

Păminturl no! pentru agricultură. Prin lucrări de terasare, terenuri situate in pantă vor deveni roditoare

REMIZRRI 
din

R/KSsiW

Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1965 

Intre R. P. Romină și R. S. Cehoslovacă
La 16 februarie a. c. s-a semnat 

la București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1965, între R. P. Romînă și 
R. S. Cehoslovacă.

în baza acestui Protocol R. P. 
Romînă va livra în R. S. Cehoslova
că : autocamioane, remorci bascu
lante, excavatoare, rulouri compre- 
soare, transformatori, mașini-unelte, 
instalații și utilaje de foraj, utilaj 
chimic, produse petrolifere, anvelope, 
produse ale industriei lemnului, chi
mice, ale industriei alimentare, pro
duse de larg consum și alte 
mărfuri.

R. S. Cehoslovacă va livra în R. P. 
Romînă : utilaj energetic, mașini și 
utilaje pentru construcții, utilaje 
pentru industria încălțămintei, uti

laje pentru industria alimentară, in
stalații pentru telecomunicații, ma
șini-unelte, autocamioane grele, a- 
parate de măsură și control, cărbuni 
cocsificabili, cocs, laminate de oțel, 
materiale refractare, malț, diverse 
produse chimice și bunuri de larg 
consum.

Tratativele pentru încheierea 
Protocolului s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Din partea R. P. Romîne Proto
colul a fost semnat de Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea R.S. 
Cehoslovace de Jan Poula, Adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

(Agerpres)

MAȘINI ELECTRICE 
CU PERFORMANTE SUPERIOARE
(Urmare din pag. I-a)

Desigur, realizările noastre nu 
sînt o limită. Tehnica modernă se 
află în continuă perfecționare. Cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de plan 
pe acest an, întregul nostru co
lectiv a analizat temeinic posibili
tățile de care dispunem pentru a 
construi mașini, aparate și locomoti
ve Diesel electrice cu performanțe 
tehnico-funcționale tot mai ridicate. 
Pe baza experienței dobîndite, a va
lorificării rezervelor interne, în în
trecerea socialistă pe 1965 ne-am 
stabilit în această privință angaja
mente mobilizatoare. Ne-am propus 
să îmbunătățim indicii calitativi ai 
transformatoarelor și motoarelor 
electrice, reducînd în același timp 
greutatea specifică a acestora cu 5 
la sută. Vom proiecta o serie nouă 
de motoare electrice asincrone în 
gama de puteri 100—1 000 kW de 
joasă tensiune cu rotorul bobinat și 
în scurtcircuit și vom introduce în 
fabricație 28 tipuri de transforma
toare din seria 100—1 600 kVA; de 
asemenea, vor fi asimilate prototipu
rile din seria de transformatoare 
mari, de la 6,3—80 MVA la 110 kV.

Uzina noastră produce o serie de 
mașini și aparate electrice destina
te exportului. Călăuzindu-ne de in
dicația partidului cu privire la în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
export, ne străduim să livrăm pro
duse de înalt nivel tehnic și cali
tativ, să respectăm obligațiile ce ne 
revin pentru oa mașinile și apara

tele pe care le realizăm să repre
zinte cu cinste marca „Fabricat în 
R.P.R.".

Pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor luate în întrecere, în toate sec
țiile și fabricile uzinei au fost stabi
lite planuri de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Măsurile prevăzute — 
dintre care o parte sînt în curs de 
aplicare — se referă la îmbunătăți
rea în continuare a tehnologiei de 
fabricație, extinderea unor procedee 
avansate de lucru, organizarea supe
rioară a muncii la fabricația diferi
telor utilaje, introducerea de noi 
scule și dispozitive perfecționate etc. 
In planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice pe uzină se prevede, printre 
altele, extinderea noului sistem de 
prindere a polilor mașinilor electrice 
în vederea micșorării întrefierului 
suplimentar, punerea în funcțiune a 
unei instalații de vopsit transforma
toare, a unei instalații de turnat ră
șini și a trei instalații de tăiat tabla 
silicioasă; se vor face modificări 
constructive și tehnologice care vor 
permite creșterea vitezei de deschi
dere a cuțitelor separatoarelor de 
sarcină. Acțiunea de modernizare 
prin reproiectări a unor produse din 
fabricația de serie va fi continuată 
în scopul ridicării caracteristicilor 
tehnico-funcționale ale acestora.

Măsurile luate și rezultatele obți
nute pînă acum sînt o chezășie că în 
acest an vom reuși să ridicăm și mai 
mult nivelul tehnic și calitativ al 
produselor..

DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
EROICELOR LUPTE DIN FEBRUARIE 1933

în semn de cinstire a memoriei 
eroilor clasei muncitoare căzuți la 
Grivița, delegații din partea Uniunii 
Sindicatelor muncitorilor din între
prinderile de transporturi și teleco
municații, ale Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, Consi
liului local al sindicatelor din orașul 
București, uzinelor „Grivița roșie",

sindicatului salariaților Depoului 
C.F.R. București au depus marți di
mineața coroane de flori la placa 
memorială din incinta uzinelor 
„Grivița roșie".

De asemenea, au fost depuse co
roane de flori Ia placa memorială 
din fața Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor. (Agerpres)

Tenis de masă
Joi la Cluj, In cadrul semifinalelor 

„Cupei campionilor europeni*, echi
pa masculină C.S.M. Cluj, deținătoa
rea trofeului, va Intîlni formația ce
hoslovacă Spartak Praga Sokolovo, 
alcătuită din Miko, Wihnanowski și 
Furin. Echipa clujeană cuprinde pe 
Negulescu, Giurgiucă, Cobîrzan sau 
Rethl. In caz de victorie, jucătorii ro- 
mînl vor înttlni în finală echipa în
vingătoare din cealaltă semifinală : 
Lokomotiv Leipzig—Graiicki Zagreb.

★

Echipa noastră reprezentativă, al
cătuită din Ella Constantinescu, Ma
ria Alexandru și Dorin Giurgiucă, va 
întîlni sîmbătă la Londra reprezen
tativa Angliei. In continuarea activi
tății internaționale înaintea „mondia
lelor* de la Ljubljana, jucătorii ro- 
mîni vor participa apoi la „interna
ționalele* R. F. Germane (Frankfurt 
pe Main, la 27—28 februarie) și ale 
Angliei (Brighton între 4—6 martie). 
La aceste campionate vom fi repre- 
zentați de Ella Constantinescu, Ma
ria Alexandru, Dorin Giurgiucă, Radu 
Negulescu și Gheorghe Cobîrzan.

• A fost alcătuit programul meciuri
lor pe care echipa sovietică Traktor 
Celiabinsk le va susține săptămîna a- 
ceasta pe patinoarul „23 August’ din 
Capitală. Joi, de la ora 19, hocheiștii 
sovietici vor întîlni o combinată a 
cluburilor Steaua—Dinamo, sîmbătă, tot 
de la ora 19, o selecționată de tine
ret, iar duminică de la ora 18, în meci 
revanșă, combinata Steaua—Dinamo.

• In cursul zilei de luni a plecat în 
Norvegia echipa reprezentativă de 
biatlon a tării noastre care va parti
cipa la campionatul mondial de la 
Elverum. Au făcut deplasarea N. 
Bărbășescu, Gh. Vilmoș, Gh. Bădescu, 
C. Carabela șl Gh. Cimpoia.

• Selecționata de fotbal a orașului 
București, aflată în turneu în Grecia, 
susține astăzi la Atena meciul revanșă 
cu echipa A.E.K. După cum se știe, 
prima partidă s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 în favoarea jucătorilor noștri.

Pe șantierul 
de la Polawy

Pînă la 1 mai 1963 orășelul Po
lawy era cunoscut în Polonia dato
rită îndeosebi institutului său agri
col înființat acum 200 de ani — u- 
nul din cele mai vechi din țară — 
precum ți lalelelor de o mare fru
musețe ce se cultivau aici. De a- 
tunci însă, a început în această lo
calitate construcția unui mare 
combinat de azot. In prezent lu
crările sînt în toi. Se montează 
70 000 tone de utilaje diferite.

Combinatul de la Polawy ur
mează să intre parțial în funcțiune 
în prima jumătate a anului viitor. 
El va produce cantități importante 
de amoniac. Potrivit știrilor apă
rute în presă, utilajul uzinei de 
îngrășăminte chimice va fi livrat 
de un consorțiu anglo-danezo-aus- 
triac. După intrarea în funcțiune 
cu întreaga capacitate, se vor mai 
produce policlorură de vinii, fibre 
sintetice, precum și azot pur ne
cesar la fabricarea de îngrășămin
te chimice.

O dată cu combinatul se constru
iește și un cartier de locuințe care 
urmează a fi dat în folosință la

Complex studențesc
La Bratislava (R. S. Ceho

slovacă) se află în curs de con
struire un complex studențesc. El 
va fi format din cinci sectoare 
cuprinzînd clădiri cu mai multe 
etaje. In fiecare sector se vor 
amenaja cantine, cluburi și baze 
sportive. Tot în complexul stu
dențesc se va construi un stadion, 
un bazin de înot, clădiri adminis-

Ulan Bator, capitala R. P. Mon
gole, numărâ astâzl 220 000 de 
locuitori. Aici se realizeazâ 55 la 
sută din producția Industrială a 
țârii. In ultimii ani s-au ridicat noi 
cartiere de locuințe, magazine, 
școli, creșe. Au fost înființate noi 
trasee de autobuze, precum șl li
nii aeriene de transport. In foto
grafie : un ansamblu arhitectonic 

din Ulan Bator

începutul anului viitor. trative.

Imagine din orașul Split (R. S. F. Iugoslavia)

A

Intr-un centru 
al industriei ușoare<*

La Sineuiju, centru al industriei 
ușoare din R. P. D. Coreeană, a in
trat în producție o fabrică de fibre 
sintetice. Alcătuită din 48 de hale 
de producție, care ocupă o supra
față de 140 000 metri pătrați, noua 
întreprindere este înzestrată cu 
mașini și instalații moderne, pro
iectate și fabricate în R.P.D. Co
reeană. Procesul de producție este 
automatizat. întreprinderea dispu
ne de o hală specială în car .• de- 
șeurile sînt transformate în dife
rite produse chimice. O bună parte 
din fibrele sintetice sînt destinate 
fabricii textile din aceeași localita
te, care produce anual peste 60 
milioane metri de stofă.

Reuniunea șefilor de state 
ale Federației Arabiei de Sud

ADEN 16 (Agerpres). — Șefii 
statelor care fac parte din Federația 
Arabiei de Sud s-au întrunit luni 
în localitatea Al Ittihad pentru o a 
doua reuniune pregătitoare în ve
derea conferinței constituționale ce 
va avea loc la Londra, la începutul 
lunii martie. Agențiile menționează 
că nici la ședința de luni partici- 
panții nu au reușit să adopte o po
ziție comună în vederea conferinței 
de la Londra. Totuși, potrivit unor 
surse informate, guvernul federal 
al Arabiei de Sud a cerut guvernu
lui britanic revizuirea tratatului 
din 1959 înainte de începerea con

ferinței. Agenția Reuter amintește că 
în cursul precedentei conferințe con
stituționale, ținută în iunie 1964, An
glia a convenit, în principiu, asupra 
resti-îngerii rolului său în a-și da a- 
vizul asupra problemelor de politică 
externă, apărare și asupra proble
melor interne ale federației.

Pe de altă parte, președintele 
Partidului Socialist Popular din 
Aden, Al-Asnag, a afirmat că parti
dul său nu va participa la confe
rința constituțională, dacă aceasta 
„nu se va ocupa de problemele de 
bază ale viitorului federației".

Mecanică, electronică și sport

Machete de placaj pentru antrenamentul baschetbaliștilor
Foto : M. Cioo

Paralele care încap într-o servietă, a- 
runcător mecanic de mingi, baschetba- 
liști din... placaj, aparat electronic de 
arbitraj. Asemenea aparate și instalații 
pot fi întîlnite în sălile de antrenament 

laboratoarele Institutului de cultură 
fizică, cu ajutorul cărora viitorii pro
fesori sau antrenori își însușesc mal 
bine anumite procedee tehnico-tactice.

La laboratorul de psihofiziologie a 
fost pusă la punct o instalație pentru 
studierea reacțiilor psihice ale sportivi
lor la diferite senzații audiovizuale : a- 
plauze, cuvinte, fascicule luminoase.

Aparatul electronic de arbitraj, reali
zat de Octavian Mateescu fi Robert 
Podlaha (omologat de Federația inter
națională de gimnastică), semnalizează 
cea mai mică atingere a liniilor de pe
nalizare la săriturile peste cal. Pentru a 
ușura executarea unor exerciții mai di
ficile și pentru dezvoltarea anu
mitor grupe de mușchi, gimnaștii 
au la dispoziție aparate noi, ca: ba
lanța de forță, plasa elastică și para
lele mici. Acest din urmă aparat, pe 
lingă posibilitatea corectării poziției 
„stînd în mîini", poate fi întrebuințat în 
orice loc și în special de către înce
pători, care-și înving frica mai repede 
lucrînd la mică înălțime de sol.

In sala de volei, alte aparate și 
mecanisme noi: cadru dreptunghiular și 
coșuri mobile pentru precizia pase
lor, un aruncător mecanic, reglabil, care 
„oferă" mingile cu aceeași intensitate și 
traiectorie pentru deprinderea corec
tă a loviturilor de atac etc. Ți- 
nînd seama însă de blocajul adver
sarilor, atacantul este obligat să gă
sească, într-o fracțiune de secundă, 
soluția cea mai potrivită. De la 
această idee a pornit tehnicianul Gh. 
Dima cînd a realizat blocajul mecanic : 
patru tije prinse pe un suport metalic, 
terminate fiecare cu plăcuțe dreptun
ghiulare, imaginează palmele adversari
lor. Acționate de arcuri, tijele sînt diri
jate, în sus sau în jos, de către antre
nor, care creează în felul, acesta diferite 
situații spontane de joc. In sala de bas
chet, sub o plasă montată orizontal la 
înălțimea de 1,5 m, jucătorii conduc 
mingea obișnuindu-se cu poziția corectă 
de atac, iar lîngă unul din coșuri, prin
tre machetele de placaj ale adversarilor, 
care au părțile corpului reglabile, bas- 
chetbaliștii execută diferite teme de an
trenament.

Valentin HOSSU

Corespondență din Londra

0 problemă nouă 
in' fața industriei 
alimentare

Rețeta pentru a menține pe timp ne
limitat laptele în stare proaspătă, anun
țată de cîteva zile la Londra, este re
zultatul cercetărilor întreprinse timp de 
mai mulți ani de un grup de oameni 
de știință britanici. Acest procedeu de 
preparare a laptelui este considerat aci 
ca revoluționînd industria alimentară, 
întrucît aplicarea lui va avea efecte 
vaste în importante ramuri ale acestei 
industrii, asupra producției de lapte 
praf, brînzeturi etc.

Procedeul pare să constea într-o 
operație atît ele simplă îneît a fost ase
muită cu operația „oului lui Columb". 
După cum se știe, pasteurizarea nimi
cește anumite bacterii, dar nu pe toate 
și, drept urmare, laptele se înăcrește 
repede. Pe de altă parte, dacă se folo
sește o înaltă temperatură pentru a 
distruge toate bacteriile, însușirile lap
telui se schimbă.

în ce constă noua metodă denumită 
sterilizarea la temperatură înaltă? Lap
tele este supus unei încălziri la 135 gra
de C pentru mai puțin de două secun
de, apoi este răcit brusc pînă la 60 gra
de C. După această tratare laptele este 
îmbuteliat.

Unul dintre cercetători, dr. Thomas 
Ashton, a arătat că inițiatorul cercetă
rilor în acest domeniu a fost microbio- 
logul sud-american, Nielsen, care și-a 
expus teoriile în 1923 și că de atunci 
numeroși oameni de știință au încercat 
să le pună în practică. „S-a întîmplat — 
a spus Ashton — ca noi să fim primii 
care am reușit să perfectăm metoda".

Metoda ar avea avantaje multiple. 
Laptele păstrat la temperatura camerei 
rămîne „proaspăt" 6 luni, iar în frigi
der calitățile i se mențin timp nelimi
tat.

De asemenea, se prevede o ușurare 
în distribuirea laptelui. Începînd din 
august, cînd se crede că laptele prepa
rat după noua metodă va fi vîndut pe 
piață, familiile își vor putea cumpăra 
cantitățile dorite pentru o săptămîna 
sau chiar mai mult. Potrivit autorilor 
descoperirii, se deschid perspective 
pentru consumatorii de lapte din re
giunile calde.

Și pentru că „afacerile sînt afaceri", 
a și fost constituită o nouă societate 
— „Express Dairy Export" — la care dr. 
Thomas Ashton este director al secto
rului de cercetări. A fost deîndată exa
minată posibilitatea de a vinde lapte 
dincolo de canalul Mînecii. După cum 
anunță ziarul „Sun", o primă comandă 
pentru livrarea a circa 3 000 galoane 
lapte zilnic a și venit din Nicaragua. 
Au mai plasat comenzi două mari so
cietăți britanice de navigație, semnalîn- 
du-se totodată în S.U.A. și în alte țări 
interesul pentru laptele preparat după 
noua metodă.

Pînă acum în Marea Britanie au fost 
construite două fabrici pentru prepara
rea laptelui după noul procedeu și o a 
treia este prevăzută a fi construită în 
viitorul apropiat.

Liviu RODESCU



Pag. 4 SCÎNTEIA Nr. 6533

DESEMNAREA
PRIMULUI
MINISTRU TURC

ANKARA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei, Cemal Giirsel, a 
primit marți după-amlază la palatul 
prezidențial pe liderii celor patru 
partide de opoziție pentru consultări 
în vederea soluționării crizei de gu
vern. Cu prilejul acestei întrevederi, 
liderii partidelor de opoziție au fă
cut cunoscut președintelui Turciei că 
au căzut de acord să prezinte pe 
fostul președinte al Senatului, Suat 
Hayri Urguplu, drept candidat la 
postul de prim-ministru. Președinte
le Turciei a acceptat această hotă- 
rîre și l-a însărcinat pe Suat Hayri 
Urguplu să formeze noul guvern.

Suat Hayri Urguplu, în vîrstă de 
62 de ani, este de profesie avocat. El 
a ocupat un loc de seamă în viața 
politică și diplomatică a Turciei, de- 
ținînd o serie de funcții ministeriale. 
In 1960 a fost ales senator indepen
dent și, totodată, președinte al Se
natului turc, funcție pe care a de
ținut-o pînă în 1962.

A

PROTESTE ÎMPOTRIVA BOMBARDĂRII
UGANDEI DE AVIOANE CONGOLEZE

NAIROBI 16 (Agerpres). — Bom
bardarea teritoriului Ugandei de că
tre avioanele forțelor armate con
goleze a provocat vii proteste și 
dezaprobare în numeroase sta
te africane. La Nairobi a avut 
loc un mare miting de protest 
ai cărui participanți au cerut înce
tarea acțiunilor agresive ale guver
nului de Ia Leopoldville și evacua
rea tuturor mercenarilor și trupe
lor străine din Congo. Un miting 
asemănător a avut loc în orașul 
Zanzibar din Republica Unită Tan
zania. Federația sindicatelor revo
luționare din Zanzibar și Federația 
africană a sindicatelor au dat publi
cității o declarație în care-și expri
mă solidaritatea cu poporul Ugan
dei și cer încetarea imediată a in
tervenției străine în Congo.

In cadrul ședinței de marți a Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Africa delegatul Ugandei a dat ci
tire unei declarații a guvernului său, 
în care acuză guvernul de la Leo
poldville de acțiuni agresive fățișe 
împotriva Ugandei. In urma citirii

de 
El

declarației, delegatul guvernului 
la Leopoldville a părăsit sala, 
nu a dezmințit zborurile provoca
toare ale avioanelor guvernamen
tale, dar și-a exprimat nemulțumi
rea pentru mențiunea că avioanele 
erau de proveniență americană sus- 
ținînd că „proveniența avioanelor 
utilizate de guvernul congolez nu 
interesează alte state".

★
Uganda a interzis aterizarea pe 

teritoriul său a avioanelor civile 
ale societăților de transporturi ae
riene aparținînd Belgiei și Congo- 
ului (Leopoldville). Măsura a fost 
luată după bombardamentele de 
sîmbătă efectuate de Congo asupra 
a două localități din Uganda. Tot
odată, a fost închisă frontiera cu 
Ruanda.

„Anglia nu-și propune să adere Guyana după alegeri

încheierea Conferinței „Pentru pace in Europa <<

ROMA 16 — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite: 
Conferința „Pentru pace în Europa" 
organizată de „Confederația interna
țională pentru dezarmare și pace", 
care cuprinde organizații culturale, 
politice și religioase din țările occi
dentale, și-a încheiat lucrările la 
Roma.

A fost adoptată o rezoluție în care 
se cere încetarea acțiunilor agresive 
americane în Vietnamul de nord. în 
acest sens, participanții au declarat 
că sprijină inițiativa secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, pentru

convocarea conferinței de la Gene
va în scopul reglementării pașnice 
a situației din Vietnam.

Printre altele, s-a propus convo
carea la Londra, concomitent cu se
siunea N.A.T.O., a unei conferințe 
europene pentru pace, studierea ini
țiativelor pentru pace în Europa, 
crearea unor zone denuclearizate în 
Peninsula Scandinavă, în Europa 
centrală și în regiunea meditera- 
neano-balcanică, acordarea de spri
jin țărilor în curs de dezvoltare și 
altele.

Aspect din timpul conferinței (Telefoto Agerpres)

Corespondență din S. U. A.

In preajma vizitei ministrului 
de externe al Franței în S.U.A.

V

la Piața comună"
Declarațiile premierului britanic

LONDRA 16 (Agerpres). — Răs- 
punzînd marți în Camera Co
munelor unor interpelări pri
vind poziția guvernului laburist 
față de Piața comună, p“:—1 
ministru britanic, Harold Wilson, 
a declarat că „problema aderă
rii Angliei la C.E.E. nu se pune 
pentru moment", dar, a precizat că 
„este de dorit ca anumite punți să 
fie construite între C.E.E. și A.E.L.S., 
precum și între Marea Britanie și 
Europa „celor șase".

Premierul britanic a relevat că 
în cazul cînd la eventualele trata
tive dintre Marea Britanie și C.E.E. 
vor fi puse aceleași condiții Angliei, 
în special problema de a alege în
tre Europa „celor șase" și sacrifica
rea intereselor Commonwealthului, 
guvernul laburist nu va renunța la

primul

Commonwealth. In încheierea de
clarației sale, Harold Wilson a re
levat că la fel ca și fostul guvern 
conservator, laburiștii doresc ca Ma
rea Britanie să nu fie ținută depar
te de evoluția problemelor dezbă
tute în rîndul „celor șase". „Pen
tru Marea Britanie, a menționat 
Wilson, nu se va pune însă proble
ma de a se plasa sub autoritatea u- 
nui organism supranational în sinul 
căruia hotărîrile privind apărarea și 
politica externă în afara Europei ar 
fi luate cu majoritate de voturi".

Cascada guvernamentală
continuă la Saigon
e Militarii au numit pe noul prim-ministru © Poli
ția a deschis focul împotriva demonstranților

SAIGON 16 (Agerpres). — Liderii 
militari sud-vietnamezi, anunță a- 
genția Reuter, au numit în funcția 
de prim-ministru al guvernului pro
vizoriu din Vietnamul de sud pe 
Phan Huy Quat, fost ministru de 
externe în vechiul guvern. Guvernul 
lui Quat este cel de-al 9-lea guvern 
din Vietnamul de sud după înlă
turarea lui Ngo Dinh Diem, în de
curs de 16 luni. într-o cuvîntare ra
diodifuzată, generalul Nguyen Khanh, 
comandantul forțelor militare sud- 
vietnameze, a declarat că după ins
talarea guvernului Quat și a consi
liului militar-civil, forțele armate 
sud-vietnameze „își vor îndeplini 
rolul lor pur militar". El a afirmat 
totodată că „liderii militari vor ac
ționa, dacă va fi necesar, ca media
tori" pînă cînd vor avea loc alegeri 
în Vietnamul de sud. Consiliul mili
tar sud-vietinamez a precizat că 
Phan Khac Suu rămîne în funcția 
de șef al statului. Adunarea Națio
nală care, potrivit unei hotărîri an
terioare, urmează să fie aleasă in 
luna viitoare, va avea sarcina să ela
boreze o nouă constituție, după care 
va fi ales noul guvern al Vietnamu
lui de sud.

Grupuri mari de manifestanți — 
apreciate de agenția U.P.I. la 2 000 
de persoane — au participat la o de
monstrație desfășurată luni în ca
pitala districtului Thang Binh (Viet
namul de sud), la aproximativ 470 
km nord de Saigon, în semn de pro
test împotriva bombardării și mitra-

lierii de către aviația sud-vietname- 
ză a populației pașnice din această 
regiune. Manifestanții — în majori
tate femei — au cerut, totodată, li
berarea din armata guvernamentală 
a soților, fraților și fiilor lor. Po
liția a intervenit deschizînd focul 
împotriva demonstranților. Datele 
oficiale afirmă că 15 persoane au 
fost ucise și numeroase altele rănite. 
Potrivit agenției Reuter, însă, surse 
neoficiale din capitala sud-vietna- 
meză au afirmat că, de fapt, numă
rul morților se ridică la aproximativ 
40 de persoane.

Corespondentă din Cairo

0 vizită

ORDINEA DE ZI
SE ANUNȚA ÎNCĂRCATĂ

în capitala americană este aștep
tată săptămîna aceasta cu viu inte
res, de către cercurile diplomatice și 
de presă, vizita ministrului de ex
terne al Franței, Couve de Murville. 
Deși programul detaliat al vizitei și 
ordinea de zi a discuțiilor pe care 
le va purta la Washington nu au 
fost încă anunțate, se știe că 
șeful diplomației franceze va fi pri
mit și de președintele Johnson. în 
timp ce agenția Associated Press 
consideră că obiectivul acestei vizi
te este „o nouă încercare de a so
luționa divergențele politice dintre 
Washington și Paris", în cercuri di
plomatice din capitala S.U.A. vizita 
iui Couve de Murville este privită ca 
o continuare a convorbirilor avute la 
mijlocul lunii decembrie a anului 
trecut, cu prilejul sesiunii N.A.T.O. 
la Paris, de către Dean Rusk cu pre
ședintele de Gaulle și ministrul de 
externe francez. Dar convorbirile 
respective nu au avut, după cît se 
pare, nici un fel de rezultate con
crete în relațiile dintre Franța și 
S.U.A.

Această primă întîlnire franco-a- 
mericană la un asemenea nivel la 
Washington (astfel de contacte nu 
au mai avut loc din toamna anului 
1963 pe cînd era încă în viață pre
ședintele Kennedy) stîrnește interes 
și în celelalte capitale occidentale, 
unde evoluția relațiilor franco-ame
ricane a fost urmărită cu atenție. 
Se știe că aceste relații cunosc o 
temperatură destul de scăzută ; ea 
a coborît și mai mult după declara
țiile de Anul Nou ale președintelui 
de Gaulle, care a respins încă o dată 
„hegemonia americană" în Europa 
occidentală, cît și după conferința 
de presă recentă a președintelui 
Franței, care a stîrnit vii reacții în 
S.U.A.

în ajunul convorbirilor de la Wa
shington tabloul divergențelor din
tre cele două țări apare foarte com
plex. Agenția americană Associa
ted Press scria pe bună drepta
te că „în pofida prieteniei tra
diționale franco-americane și a 
alianței strînse dintre cele două țări 
în perioada postbelică, politica Fran
ței și cea a S.U.A. nu sînt de acord 
în multe puncte de pe glob, din 
Vietnam și pînă la O.N.U.". Aceeași

întocmit un „tabel reca- 
sintetic al acestor diver-

agenție a 
pitulativ", 
gențe. In rezumat, principalele pro
bleme controversate s-ar referi la :

1. O.N.U. — Franța se' pronunță 
pentru o reorganizare a O.N.U., ca 
instituție internațională, și în acest 
scop propune o conferință a celor 
5 mari puteri, inclusiv R. P. Chi
neză. Associated Press este de pă
rere că menționarea R. P. Chineze 
„a constituit o lovitură pentru ame
ricani, fiind în totală contradicție 
cu politica Washingtonului". De 
altfel, recunoașterea diplomatică a
R. P. Chineze de către Franța a 
provocat, după aceeași agenție, o 
nouă fricțiune între Paris și Washing
ton. Franța refuză să contri
buie la subvenționarea operațiilor 
militare — ilegale' — întreprinse sub 
egida O.N.U., iar S.U.A. cer ca 
statele care nu achită aceste „da
torii", deci și Franța, să-și piardă 
dreptul de vot la O.N.U.

2. Vietnamul — Franța se pro
nunță pentru „neutralizarea" Vietna
mului și rezolvarea situației explo
zive de aci, printr-o soluție politică 
și nu militară, în timp ce S.U.A. 
vor să mențină prin forță actualul 
regim șubred din Vietnamul de sud 
și să continue în acest scop opera
țiunile militare contra forțelor pa
triotice (operațiuni ce au degenerat 
în ultimul timp în atacuri aeriene 
împotriva teritoriului R. D. Viet
nam).

3. Problema ,apărării nucleare 
comune a Europei occidentale".
S. U.A. sînt în favoarea unui sistem 
nuclear integrat pentru Europa oc
cidentală. Aceasta echivalează cu 
crearea forței nucleare multilate
rale a N.A.T.O., care ar deschide 
R.F.G. accesul la arma nucleară. Or 
Franța se opune categoric acestei 
formule, insistînd asupra creării 
propriei ei „forțe de apărare". In 
problema alianței atlantice, S.U.A. 
continuă să-și bazeze strategia 
pe un comandament integrat al 
N.A.T.O., în timp ce Franța, 
deși continuă să-și exprime „încre
derea în alianța atlantică", pledează 
pentru un sistem de „coordonare" 
mai puțin rigid. Ea consideră că ar 
trebui să se renunțe la aspectul ac
tual al instituțiilor N.A.T.O., lucru

pe care îl socotește valabil șl pen
tru blocul S.E.A.T.O.

4. Refuzul Franței (din conside
rentele cunoscute) de a parti
cipa la tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva. După cum se știe 
S.U.A. participă Ia aceste tratative.

5. S.U.A. susțin ideea unificării 
politice a Europei occidentale cu in
cluderea Angliei în Piața comună, 
lucru căruia Franța i se opune.

6. Cea mai recentă, dar totodată 
poate cea mai acută, dintre neînțe
legerile franco-americane o consti
tuie problema actualului sistem mo
netar internațional bazat, alături de 
aur, pe dolar și lira sterlină. Pre
ședintele de Gaulle a cerut la 4 
februarie schimbarea acestui sistem 
pronunțîndu-se pentru revenirea la 
sistemul etalonului aur, propunere 
care, firește, nu se bucură cîtuși de 
puțin de adeziunea Washingtonului. 
S.U.A. ar dori o modificare a ac
tualului sistem monetar internațio
nal, recunoscînd că este criticabil. 
In versiunea americană modificarea 
ar urma însă să opereze în sensul 
consolidării acestui sistem, adică 
pentru menținerea poziției privile
giate a dolarului — tocmai împo
triva căreia s-a pronunțat președin
tele de Gaulle.

...Desigur, această enumerare este 
departe de a epuiza problemele di
vergente. Există aspectul relațiilor 
cu R.F.G., abordate în mod opus de 
Franța și de S.U.A., există aspectul 
relațiilor cu țările latino-americane, 
unde vizita făcută de președintele 
Franței, cu suflul ei de chemare la 
independență, nu a fost primită de
loc cu ochi buni la Washington. Iar 
șirul ar putea continua.

Deocamdată nu se conturează nici 
o soluție pentru divergențele fran
co-americane, care, prin volumul și 
complexitatea lor, ar putea descu
raja chiar de la început pe cei mai 
abili negociatori internaționali. Se aș
teaptă, potrivit părerii comentatori
lor diplomatici de aci, ca, cu prile
jul vizitei să se facă sondaje în 
vederea pregătirii unei întîlniri în
tre președintele Johnson și genera
lul de Gaulle, proiect vechi și încă 
destul de . nebulos.

Alexander SMITH

Vizita regelui Hussein al Iordaniei 
la Cairo a surprins majoritatea ob
servatorilor din capitala R.A.U. Ini
țial, ea fusese anunțată pentru luna 
martie. Se făcuseră pregătiri și se 
stabiliseră detaliile programului vi
zitei unui alt șef de stat arab, pre
ședintele Tunisiei, Burghiba. U- 
nele cercuri din capitala R.A.U. 
consideră că schimbarea interve
nită în programul anunțat anterior 
privind sosirea regelui Iordaniei 
nu ar avea o semnificație deosebită. 
Cu toate acestea, majoritatea obser
vatorilor fac o legătură directă între 
vizita regelui Iordaniei și cea a sub
secretarului de stat al S.U.A., Philip 
Talbot, la Aman. Ziarul libanez „Al 
Anwar' arată că trimisul președin
telui Johnson avea misiunea de a 
efectua sondaje în Liban, Iordania, 
Arabia Saudită și Siria, în vederea 
stabilirii unbr relații mai strînse ale 
S.U.A. cu aceste țări. Cert este că, 
după o ședere de două zile în Liban 
și patru zile In Iordania, Talbot și-a 
întrerupt turneul, fiind rechemat la 
Washington, fără să se dea publici
tății vreun comunicat.

La două zile după plecarea Iul 
Talbot, la Aman s-a produs demisia 
guvernului iordanian, condus de 
Talhouni ; s-a format un nou cabinet, 
în frunte cu Wasfl El Tall. în ulti
ma vreme Talhouni a dus o politică 
de nealiniere și, precum scriu unele 
ziare arabe, urmărea să scape de 
ajutoarele S.U.A. și Angliei și să 
se apropie mai mult de țările arabe.

Ziarele comentează încă un ele
ment survenit la Aman. In ajunul ple
cării regelui Hussein, un emisar spe
cial al Bonnului a remis regelui o 
scrisoare personală din partea pre
ședintelui R. F. Germane. La Cairo 
se pune întrebarea dacă guvernul 
vest-german nu intenționează să-l 
folosească pe Hussein ca mediator 
în conflictul pricinuit de furniturile 
de arme ale R.F.G. către statul Is
rael.

Nicolae PLOPEANU

° H-u- CONSULTĂRI
PRIVIND CREAREA
UNUI COMITET SPECIAL

NEW YORK 16 (Agerpres). — La 
sediul Organizației Națiunilor Unite 
din New York continuă consultările 
privind crearea unui comitet spe
cial, pe care Adunarea Generală 
l-ar însărcina cu examinarea gene
rală a căilor de înlăturare a 
actualelor greutăți financiare ale or
ganizației. Agenția TASS anunță că 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., N. T. Fedorenko, a discu
tat această problemă cu președintele 
celei de-a 19-a sesiuni a Adunării 
Generale, Alex Quaison Sackey. Se 
crede că acest comitet special, con
dus de Sackey trebuie să fie creat 
înainte ca Adunarea Generală să-și 
întrerupă pe o perioadă îndelungată 
lucrările sale.

Tratative între Nigeria 
și C. E. E.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Surse apropiate de Comisia Pieței 
comune au relatat că în prezent se 
duc tratative în legătură cu semna
rea unui acord cu Nigeria, în urma 
căruia această țară se va bucura de 
regim preferențial în zona „celor 
șase".

Punctul cel mai negociat al tra
tativelor îl constituie cererea Nige
riei de a obține permisiunea unui 
spor al exporturilor de șase la sută 
anual, în timp ce cele 18 țări afri
cane. (majoritatea foste colonii fran
ceze) se bucură de un spor de numai 
3 la sută anual. Acordul prevede 
că Nigeria nu va cere permisiunea 
Angliei și Statelor Unite în legătură 
cu cantitățile de cacao, ulei de pal
mier și alte produse tropicale în ce 
privește condițiile de export și can
titățile de mărfuri desfăcute în 
rile Pieței comune.

ITALIA

întrevederi in cadrul

ță-

coaliției guvernamentale
ROMA 16 (Agerpres). — în cadrul 

întrevederilor între reprezentanții 
celor patru partide ale coaliției gu
vernamentale de centru-stînga și 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Aldo Moro, luni a avut loc prima 
convorbire între șeful guvernului 
și secretarul Partidului social-demo
crat, Mario Tanassi. La încheie
rea acestei întrevederi, secretarul 
P.S.D.I. a declarat ziariștilor că a 
exprimat, în numele partidului, do
rința de a se rezolva cît mai curînd 
problema remanierii guvernului.

îndelungata criză politică din Gu
yana britanică, ivită ca urmare a a- 
mestecului sistematic din afară în 
treburile interne ale acestei țări, nu 
numai că nu și-a găsit rezolvarea 
după alegerile parlamentare din 
decembrie, dar s-a agravat. Mani
festațiile de protest împotriva pre
zenței în țară a lui Anthony Green
wood, ministrul britanic al coloni
ilor, care au avut loc zilele trecute, 
au scos și mai mult în evidență a- 
cest lucru.

Pe teritoriul 
menține încă 
De -mai bine 
legislativă își 
în chip neobișnuit. Din 
membri, 24 — reprezentanți 
tidului popular progresist — 
participat pînă în prezent 
una din ședințe. Discriminarea ra
sială față de comunitatea indiană 
s-a intensificat. Totodată, disensiuni
le din cadrul coaliției guvernamen
tale — partidul Congresul național 
al poporului și Forța unită — exis
tente și anterior dar împinse inten
ționat pe planul al doilea în stră
duința de a realiza o majoritate fie 
și de cîteva locuri în parlament, s-au 
ascuțit în ultima vreme.

După cum se știe, la alegerile din 
decembrie trecut, ca și la cele care 
le-au precedat, cel mai mare număr 
de voturi a fost obținut de Partidul 
popular progresist (condus de 
Cheddi Jagan). Sistemul electoral 
nedemocratic impus țării a împiedi
cat însă partidul lui Jagan să for
meze noul guvern. Invocînd amen
damentul constituțional adoptat de 
Consiliul privat al Marii Britanii, 
guvernatorul englez a obligat pe 
Jagan și cabinetul său să-și prezin
te demisia.

In această situație s-a ajuns Ia 
un guvern de coaliție format din re
prezentanții celor două partide, 
C.N.P. și Forța unită, care și-au îm
părțit portofoliile ministeriale. Co
munitatea indiană, care reprezintă 
cea mai mare parte din populația 
țării, a rămas fără nici un reprezen
tant în guvern. Cele opt săptămîni 
de guvernare a coaliției au dus la 
părăsirea reformelor progresiste în
făptuite de guvernul Jagan. Resurse
le acumulate de fostul guvern vor 
fi folosite, după cum s-a anun
țat, pentru extinderea exploată
rii minereului de bauxită de către 
compania „American Reynold's", cît 
și a unei șosele care să favorizeze 
transportul bauxitei, exploatată 
către o companie canadiană.

Membrii actualului guvern 
strînse legături cu companiile și 
pitalurile străine și autohtone. Trei

Guyanei Britanice se 
starea de asediu, 

de o lună adunarea 
desfășoară lucrările 

cei 53 de 
ai Par- 
nu au 
la nici

au 
ca-

dintre miniștri au avut poziții de con
ducere în cadrul celui mai mare mo
nopol din Guyana britanică, „Boo
kers", alți doi au fost directori ai a- 
celeiași firme. Peter D'Aquiar, minis
trul finanțelor și conducător al Parti
dului Forța unită, a fost administrator 
delegat al băncii „Breweries" și 
conducătorul firmei „Frații D'Aquiar* 
care posedă magazine de rom, ho
teluri, saloane de biliard etc. Nu-1 
greu de înțeles de ce D'Aquiar se 
pronunță pentru neintervenția statu
lui în economie.

Ca rezultat al intensificării discri
minării rasiale a crescut neîncrede
rea comunității indiene față de noul 
guvern ; 
indiene", 
nunțat că 
a țării, iar dr. Fen Ramasahoye, fost 
ministru în guvernul Jagan, a de
clarat că „dacă situația nu va fi re
glementată, poporul își va exercita 
dreptul creînd un guvern al său în 
interesul justiției și al libertății".

în cadrul coaliției guvernamen
tale se manifestă tendințe diferite și 
în legătură cu viitorul țării. In timp 
ce primul ministru Burnham ss 
pronunță pentru independență de
plină (el a anunțat că în cu- 
rînd va începe tratative cu auto
ritățile britanice în acest scop), 
D’Aquiar declară că va face „tot* 
ce e posibil" pentru ca Guyana’ 
să rămînă în Commonwealth, vă- 
zînd în aceasta posibilitatea u- 
nei perpetuări a actualei situa
ții. O expresie care circulă în Guya
na definește poziția cuplului Burn- 
ham-D'Aquiar : „Burnham călătoreș
te pe un cal prin centrul George- 
town-ului, dar hățurile le ține 
D'Aquiar".

Prin excluderea din guvern a re
prezentanților principalului partid 
s-a deschis în Guyana britanică o 
nouă perioadă de luptă între forțe
le progresiste și cele reacționare. 
Partidul popular progresist a formu
lat un program de măsuri pentru so
luționarea actualelor probleme ale 
țării. Printre acestea se numără : e- 
liberaTea Imediată a tuturor deținu- 
ților politici, un nou aranjament 
constituțional, organizarea de noi a- 
legeri generale, cît și acordarea 
dreptului de vot de la vîrsta de 18 
ani.

Forțele progresiste din Guyana 
britanică continuă cu vigoare lupta 
pentru independență. Ele văd unica 
soluție a crizei în încetarea ameste
cului dinafară, în consfințirea drep
tului populației din Guyana de a-șl 
hotărî singură soarta.

Radu BOGDAN

„Uniunea 
înființată 
va cere

organizațiilor 
recent, a a- 

o împărțire

La Copenhaga au avut Ioc puternice demonstrații antlfranchiste. Poliția 
a intervenit pentru împrâștierea demonstranților

Corespondentă din Viena

Procesul unuia
colaboratori ai

din principalii 
lui Eichmann

SCURTE ȘTIRI
TUNIS. Președintele Tunisiei, Ha

bib Burghiba, și-a început marți 
turneul de două luni într-o serie de 
țări din Orientul Apropiat și din su
dul Europei. El va vizita R.A.U., A- 
rabia Saudită, Iordania, Libanul, Ku
weitul, Iranul, Irakul, Turcia, R.S.F. 
Iugoslavia și Grecia.

PARIS. Primul ministru francez, 
Georges Pompidou, s-a întors marți 
la Paris după o vizită de 12 zile în 
Pakistan și India. In legătură cu 
convorbirile avute cu primul minis
tru indian, el a arătat că acestea s-au 
referit la situația din Vietnam asupra 
căreia „concepțiile noastre în ce pri
vește soluțiile asupra restabilirii pă
cii în această regiune sînt analoage". 
Am fost de acord, a spus el, aproa
pe în toate problemele.

PEKIN. La 16 februarie, vicepre-v
iornl T « __ Tmierul Cen I a primit pe Lars P. 

Jensen, ministrul comerțului al Da
nemarcei cu care a avut o convor
bire prietenească.

CASABLANCA. Congresul parti
dului de opoziție din Maroc, Istiglal, 
și-a terminat lucrările, adoptînd mai 
multe moțiuni și rezoluții. Congresul 
a cerut abrogarea decretului prin 
care primul ministru este împuter
nicit să suprime orice ziar. Printr-o 
rezoluție, congresul cere naționaliza
rea pămînturilor colonilor, împărți
rea tuturor marilor proprietăți agri
cole, organizarea țăranilor în coope
rative agricole.

Au trecui doar cîteva luni de cînd în 
taja tribunalului din Viena a compărut 
pentru a da socoteală pentru crimele co
mise Franz Novak, unul dintre cei mai 
apropiaji colaboratori ai criminalului de 
război Eichmann, și iată 
un alt complice al acestuia 
banca acuzafilor la tribunalul din Viena. 
Acuzatul, Erich Rajakovitsch, 
mulfi ani sub numele de Enrico Raia. El 
a fost descoperit la Milano, unde de
venise un cunoscut și „onorabil” om de 
afaceri. Erich Rajakovitsch fusese înainte 
de război avocat la Viena ; în 1938, după 
ocuparea Austriei, a 
S.S. și prin zelul său 
în ochii căpeteniilor 
l-a adus în 1940 la 
obersfurmfuhrer S.S., 
unul din colaboratorii apropiaji și com
plice la monstruoasele crime pe care le-a 
săvîrșit.

Rajakovitsch a condus lagărul de con
centrare de la Nisko (Polonia) ; în 1941 
a condus un serviciu special nazist 1n 
Olanda, trimifînd la moarte mii de oa
meni, și apoi a fost membru al faimosu
lui birou al securităfii Reichului.

în actul de acuzare, căruia i s-a dat 
citire în prima zi a procesului, au fost 
precizate principalele capete de acuzare, 
în calitate de șef temporar al unui servi
ciu S.S. din capitala Olandei, Rajakovitsch

că acum 
se află pe

s-a ascuns

aderat voluntar la 
și-a cîștigat merite 
hitleriste. Eichmann 
Berlin, l-a avansat 
și a făcut din el

a organizat, mai întîi, deportarea 
în lagărul de exterminare Auschwitz a 
83 de cetăjeni dintre care doar unul a su
praviețuit. Aceasta a constituit începutul 
deportărilor din Olanda ; prin întreaga 
sa activitate în Olanda și Belgia, el a 
contribuit la deportarea a aproximativ 
100 000 de persoane.

Așa cum arată actul de acuzare, Ra
jakovitsch a colaborat împreună cu Eich
mann la alcătuirea „Planului Madagas
car”, care prevedea deportarea tuturor 
evreilor din Europa în insula cu același 
nume. Deși actul de acuzare conjine acu
zații atît de grave la adresa lui Rajako
vitsch, acesta încearcă să nege învinui
rile ce i se aduc și să minimalizeze răs
punderile crimelor înfăptuite sub regimul 
nazist. Cînd a fost evocată prietenia lui 
cu Eichmann, acuzatul a recunoscut că a 
colaborat cu acesta, dar a susținut că 
nu erau „relații de prietenie, ci profe
sionale". Declarație care ar putea fi con
siderată ca exactă, dacă se tine seama 
în ce consta sinistra „profesiune” a am
bilor : crima și asasinatul în masă.

Dezvăluind noi pagini întunecate ale 
zilelor urgiei hitleriste, procesul de la 
Viena constituie, prin el însuși, o ripostă 
la ideia așa-zisei .„prescripții” a crimelor 
naziste — ideie pe care conștiința ome
nirii o respinge cu toată fermitatea.

Ștefan DEJU

MANILA. Guvernul filip inez a 
botărît să închidă consulatul de la 
Capetown în semn de protest îm
potriva politicii de apartheid pro
movată de guvernul rasist al R.S.A.

WASHINGTON. S.U.A. au lansât”'’ 
un satelit „Pegasus" destinat detec
tării micrometeoriților. Dispunînd de 
două aripi lungi de 29 de metri și 
late de peste 4 metri, satelitul va 
putea fi observat în cursul nopții 
fără telescop.

DAMASC. Un tribunal militar 
special a condamnat la moarte cinei 
persoane și alte trei persoane la 
muncă silnică pe viață, sub acuza
ția de a fi complotat împotriva secu
rității statului. Sentințele au fost 
pronunțate în contumacie.

BONN. Compania americană 
„General Motors", anunță agenția 
D.P.A., va începe construirea unei 
noi uzine pentru montarea de auto
mobile la Anvers (Belgia), care va 
intra în producție în 1967. Aceasta 
va fi cea de a 5-a uzină de montaje 
a companiei „General Motors" în 
Europa.
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