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o Cadre calificate din timp și specializate în procesul 
muncii • 0 pirghie esențială : organizarea științifică 
a producției ® Receptivitate față de noile soluții 
tehnologice

încheiem peste puține zile 
un nou an de muncă. Făcînd 
bilanțul activității de pînă a- 
cum, colectivul nostru are sa
tisfacția că a reușit să reali
zeze lună de lună sarcinile de 
plan care i-au revenit, soco
tind, totodată, că este de da
toria lui să dezvolte expe
riența acumulată pînă acum. 
Rezultate bune am obținut 
an de an, de cînd fabrica 
noastră a intrat în funcțiune.
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Și nu e mult de atunci. 
IPROFIL-Arad este o între
prindere nouă, construită în 
anii șesenalului. întregul 
nostru colectiv a considerat 
că una dintre sarcinile cele 
mai importante care îi revin 
după intrarea în funcțiune a 
capacităților de producție 
este de a realiza, în timpul 
cel mai scurt, parametrii teh
nici și economici stabiliți în 
proiect.

în practică s-a dovedit că 
atingerea rapidă a indicatori
lor proiectați necesită aplica
rea unor măsuri tehnice și 
organizatorice eficiente, chiar 
înainte de intrarea în funcți
une a capacităților de pro
ducție. Tocmai datorită mă
surilor luate din timp, colec
tivul fabricii noastre a reali
zat, cu cîteva luni mai devre
me, toți parametrii stabiliți, 
în mai puțin de trei ani și 
jumătate de la darea în func
țiune, capacitatea de pro
ducție proiectată a fost de
pășită cu 37,3 la sută, iar 
productivitatea muncii 
10,86 la sută. In acest
față de 15 000 de garnituri 
convenționale de mobilă, cît

prevede proiectul, realizăm 
21 000 de garnituri. Prețul de 
cost a fost redus cu 1 017 lei 
pe garnitură convențională și 
cu 120 de lei la 1 000 de lei 
producție-marfă, în compara
ție cu costurile prevăzute de 
documentația tehnică.

O problemă importantă 
care se pune în fiecare dintre 
tinerele unități ale industriei 
noastre este pregătirea din 
vreme a cadrelor. Această 
problemă s-a pus și în în
treprinderea noastră, cu toate 
că mai mult de jumătate din 
numărul muncitorilor au lu
crat înainte în unități mai 
vechi de mobilă și a- 
veau experiență în pro
ducție. Dar condițiile tehnice 
din vechile unități diferă 
mult de cele din noua fa
brică. Dacă înainte mobila se 
confecționa mai mult ma
nual, în prezent aproape toa
te operațiile se execută cu 
mașini de înalt randament, a- 
plicîndu-se procedee tehno
logice specifice proceselor 
mecanizate de fabricare a 
mobilei. Tocmai de aceea, cu 
cîteva luni înainte de intra
rea în funcțiune a întreprin
derii, am trimis un număr 
mare de muncitori și tehni
cieni pentru specializare la 
IPROFIL „Tehnica lemnu-

(Continuare în pag. a ni-a)
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• Aniversari originale și o neobișnuită suprapunere de

anume din arcul Carpafilor cuprind schelele

de fie- 
cunos- 
inginer

Din regiunea Dobrogea ni se 
relatează că 20 de între
prinderi industriale și unități 
economice au raportat pînă 
acum îndeplinirea înainte de 
termen a planului la produc
ția globală și producția mar
fă pe anul în curs. Din situa
ția centralizată la Direcția re
gională de statistică rezultă 
că în 11 luni ale acestui an 
colectivele unităților industria
le din Dobrogea au realizat 
peste prevederi produse în 
valoare de 94 milioane lei, 
printre care 1 360 tone îngră
șăminte chimice, 2 900 tone ci
ment, 670 tone pește proas
păt, importante cantități de 
conserve, materiale de con
strucție etc.

OPINII
; •’ y '• ’• formării cadrelor pentru zootehnie
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10 întreprinderi
Pînă în prezent, 19 în

treprinderi din regiune au 
raportat îndeplinirea planului 
anual la producția globală. 
Printre acestea se numără uzi
nele de fier Vlăhița, întreprin
derea minieră Harghita, IRUM- 
Reghin, Fabrica de geamuri 
de la Tîrnăveni, Fabrica de 
confecții „Mureșul" din Tg. 
Mureș și altele. întreprinderile 
din regiune au realizat peste 
prevederile planului la zi o 
producție în valoare de aproa
pe 160 milioane lei. Ele au li
vrat peste plan 394 tone fontă, 
2 776 tone minereu cuprifer, 
204 000 m p geam tras, peste 
21 000 m c cherestea de dife
rite ésenje, 3 883 tone zahăr, 
mobilă în valoare de 6 407 000 
lei și altele.

15 întreprinderi

învățămîntul superior agricol a 
realizat progrese deosebite în anii 
puterii populare. Absolvenții insti
tutelor — ingineri agronomi, ingi
neri horticultori, ingineri zooteh- 
niști și medici veterinari — aduc o 
largă contribuție la dezvoltarea 
agriculturii socialiste. Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. și 
rezoluția Plenarei Comitetului Cen
tral din 11—12 noiembrie 1965 sta
bilesc noi sarcini de însemnătate 
hotărîtoare pentru creșterea pro
ducției vegetale și animale, la a 
căror realizare vor fi chemați să-și 
aducă contribuția și studenții de 
azi, specialiștii de mîine.

Se ridică deseori problema : co
respunde învățămîntul superior 
agricol cu cerințele actuale ale 
formării cadrelor inginerești ? In 
legătură cu aceasta, în co
loanele ziarului „Scînteia" și-au 
expus punctul de vedere o serie 
de specialiști din producție, cadre 
didactice, oameni de știință etc. 
care în activitatea lor au contin
gență cu procesul producției ani
maliere. Din discuțiile purtate s-au 
desprins două păreri : una din 
ele preconizează reînființarea fa
cultăților sau secțiilor de zooteh
nie ; cealaltă consideră mai nime
rit să se păstreze forma actuală 
care pregătește pentru producție 
pe medicul veterinar cu profil larg 
(zootehnist și patolog) răspunzător 
de organizarea, dirijarea și asigu
rarea acțiunilor din sectorul pro
ducției animale și al asistenței 
sanitar-veterinare. Desigur, nu este 
ușor să mă pronunț asupra 
justeței uneia sau a alteia dintre 
părerile exprimate. După părerea 
mea, în procesul de formare 
specialiștilor care se ocupă 
creșterea animalelor, trebuie
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Fabrica de antibiotice și Fa- 
Xica de ulei „Unirea" din Iași, 

çdelierele de reparat material 
rulant din Iași și Pașcani, 
Întreprinderea regională pis
cicolă și alte 10 întreprinderi 
din regiune au anunțat înde
plinirea planului pe 1965.

Din datele centralizate la Di
recția regională de statistica 
reiese că de la începutul anu
lui, colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunea Iași 
au livrat peste planul la zi 
21 000 bucăți rulmenți de dife
rite tipuri, 490 miliarde unități 
internaționale de penicilină și 
derivați, 550 kilograme strepto- 
micină și aureociclină, 143 000 
m p țesături de bumbac, a- 
proape 750 tone de ulei co
mestibil, 104 000 bucăți confec
ții și alte produse.

ținem seama de experiența do-

® Rezoluția inițiată 
de România a fost 
adoptată de Comi
tetul politic al 
0. N. Ü.

© Alegerile prezi
dențiale din 
Franța

bîndită în pregătirea unor a- 
semenea Cadre cu studii supe
rioare în țara noastră, de 
tradițiile pe care le avem, de con
tribuția adusă de unii sau alții din
tre specialiști la dezvoltarea pro
ducției zootehnice, precum și de 
modul în care este rezolvată a- 
ceastă problemă în țările cu o 
zootehnie avansată. Analiza tre
buie să țină seama de interesele 
economiei naționale, de cerințele 
asigurării unor cadre de specia
liști cu profilul cel mai corespun
zător îndeplinirii sarcinilor impor
tante trasate de partid în domeniul 
producției agricole.

în treacăt fie spus, din discuții 
nu a reieșit totdeauna clar și 
fundamentat punctul de vedere 
susținut. Pledînd pentru specia
lizare, nu trebuie să o vedem 
realizabilă numai prin profilarea 
învățămîntului, prin înființarea de 
noi secții și facultăți. în general, 
marea majoritate a specialiștilor 
din diferite domenii nu consideră 
ca eficace și economică realizarea 
specializării prin îngustarea profi
lului învățămîntului. în această 
privință, ne stau la dispoziție for
me de specializare mai adecvate 
care pot fi realizate în perioada 
muncii în producție. Nu se poate 
concepe ca o dată cu terminarea 
facultății să se încheie și procesul 
de studiu. Posibilitățile tot mai 
largi de documentare, de îmbogă
țire a cunoștințelor permit specia
lizarea într-o direcție sau alta 
de-a lungul activității practice. în
gustarea profilului învățămîntului 
înseamnă și reducerea cunoștințe
lor din domeniile de bază și de 
interferență, deci restrîngerea po
sibilităților pe care le au absol
venții de a desfășura o muncă cu 
adevărat creatoare, prin aprofun
darea problemelor complexe, în 
scopul găsirii unor soluții noi, ori
ginale, care să stimuleze progresul 
tehnicii.

La Facultatea de medicină ve
terinară, ca urmare a contopirii ce
lor două facultăți (zootehnie și me
dicină veterinară), se formează
cum cadre cu profil mai larg, în 
pregătirea cărora însă nu precum
pănesc cunoștințele zootehnice 
pentru a face din medicii veterinari 
specialiști pentru alimentația, în
grijirea, selecția, reproducția și 
valorificarea rațională a animale
lor domestice, precum și pentru 
prevenirea, combaterea și tratarea 
bolilor la animale. Ținînd seama 
că în zootehnia modernă asigura
rea sănătății animalelor se reali
zează în principal prin aplicarea

corectă a adăpostirii, alimentației, 
îngrijirii, prin crearea de linii și 
rase mai rezistente la boli, prin 
aplicarea măsurilor de profilaxie 
a bolilor, rezultă că ponderea mare 
a disciplinelor preclinice și clinice 
din actualul plan de învățămînt nu 
iese suficient în evidență, cores
punzător realităților și cerințelor 
producției. Din materialele în le
gătură cu această problemă, pu
blicate în presă, rezultă și faptul 
că, în actualul plan al Facultății 
de medicină veterinară, unele dis-

(Continuare în pag. a Il-a)

M
i s-a părut, 
care dată, 
cînd un 
sau muncitor cons
tructor, că fiecare 

fine în buzunar, lîngă ini
mă, o hartă a țării ale că
rei puncte — șantiere, ora
șe noi, combinate indus
triale — se confundă cu 
biografia lui.

Astă toamnă, la Gura 
Văii, lîngă Dunăre, am fost 
martor la o emoționantă și 
originală aniversare, legată 
de o asemenea hartă. Un 
inginer constructor, pe nu
me Ștefan Ciorică, sărbăto
rea tocmai doisprezece ani 
de muncă pe șantiere, mar- 
cînd cu sfegulețe fiecare an 
și fiecare operă de con
strucție la care luase parte. 
La Craiova, un specialist în 
montaj mi-a desfășurat har
ta participării lui la ridi
carea marilor cetăți ale 
chimiei, de la Roznov la 
Onești și de aici la Ișalni- 
fa. La Galați, un alt meșter, 
specialist în construcții si
derurgice, mi-a desemnat, 
pe o altă hartă, drumul 
vieții lui legat de creșterea 
giganților de foc, de la Re
șița la Cîmpia Turzii, de 
aici la Hunedoara și Galați. 
O hartă de uz personal, 
dar o hartă care se con
fundă înfr-un anumit fel cu 
harfa patriei, înfr-o interfe
rență a omului cu destinul 
țării, care ține de frumuse
țea epocii pe care o trăim.

Am verificat din nou a- 
ceastă observație la Cluj, 
fiind oaspetele unui grup 
de constructori pe care îi 
întîlnisem direct sau indi
rect pe numeroase șantiere. 
Este vorba de Întreprinde
rea regională de construcții 
și montaj Cluj, ale cărei 
șantiere, mari combinate și 
construcții industriale, sînt 
răspîndife, ca și șantierele 
institutului clujean de isto
rie, în toată Transilvania.

Apropierea între arheo
logi și constructori nu este 
întîmplăfoare, mi-a su
gerat-o realitatea și'într-un 
fel vecinătatea 
suprapunerea 
Două feluri 
două feluri 
Primii, scormonind în pă- 
mînt, descoperind și-restau- 
rînd relicve, trudesc să re
compună firul unei stră
vechi istorii ; ceilalți — 
constructorii, preluînd acest 
fir — luptă să ridice sche
lele civilizației contempo
rane, împodobind Transil
vania cu noi combinate in
dustriale, fabrici, uzine.

în biroul inginerului Ni
colae Veza, directorul a- 
cestei întreprinderi de con
strucții și montaj, m-am a- 
flat în față tocmai cu a- 
ceastă hartă, harta orizon
tului contemporan, marcată 
cu schelele ridicate 
constructorii cluieni.

— De unde să începem? 
ezită gazdele, îmbrățișînd 
cu privirea întreg arcul 
Carpaților și toată cîmpia 
ardeleană, 
noastre sînt 
Rîșnov pînă la Baia Mare 
și de la Oradea pînă la 
Dej. La Rîșnov am construit 
secția de policlorură de 
vinii a combinatului chimic. 
In vecinătate, la Codiea, 
am consiruit o fabrică de

de

Construcțiile 
risipite de la

a-

Tîrnăveni, la 
chimic, am exe-

culori. La 
combinatul 
cutat construcția cuptorului 
4 de carbid...

Capitolele cele mai im
portante din această croni
că a construcției sînt Uzi
na de alumină de la Ora
dea, Combinatul de celu
loză și hîrfie Dej, Combi
natul chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej” 
de la Baia Mare.

Am 
cursul anilor, 
cesfei lupte, surprinzînd 
fața locului unele secvențe 
încordate, adesea dramati
ce, din filmul construcției 
acestor obiective care au 
fost înălțate înfr-un ritm ra
pid. La Combinatul de ce
luloză și hîrtie din Dej, to
iul muncii și al încordării a 
fost în toamna și în iarna 
anului 1963, cînd s-au a- 
bordat lucrările de rezisten
ță, fundațiile marilor insta
lații, cînd s-a procedat la 
închiderea unor importante 
hale. Termenele lucrărilor 
s-au împletit de data a- 
ceasfa cu ploile toamnei, a- 
poi cu viscolele și gerul 
iernii. Construcția s-a des
fășurat totuși înfr-un ritm 
intens, indiferent de vreme, 
specialiștii și muncitorii au 
găsit o metodă originală de 
luptă cu intemperiile, eschi- 
vîndu-se atacului lor. Cum? 
Halele au fost în perma
nență încălzite cu aer cald, 
insuflat prin conducte pînă 
la locul de lucru prinfr-un 
procedeu elaborat de ingi
nerul Ion Lengel și de un 
colectiv. Primăvara a des
chis panorama unei noi 
construcții industriale, care 
ocupă Valea Someșului, 
lîngă Dej, cu turnurile și 
halele ei. în prezenf, con- 
sfrucjia e gafa.

S-ar cuveni să 
și cîfeva secvențe 
sfrucția unui alf 
aflat de asfădafă 
la Oradea, unde aceiași 
constructori clujeni au ridi
cat marea uzină de alumi
nă; Ne-a evocat cîteva mo
mente de tensiune ingine
rul Alexandru Bădău, care 
a lucrat pe acest șantier ca 
inginer șef, conducînd cu 
competență și pasiune 
munca, pînă la încheierea 
părții de construcție. în 
prezent uzina se află în 
producție, dar constructorii 
n-au părăsit șantierele oră- 
dene, ei continuă să lucre
ze aici la un nou obiectiv 
— centrala electrică de fer- 
moficare. Se construiește 
un baraj pe Criș, se ame
najează albia rîului, în zo
na urbană, pe cîfiva kilo
metri, o lucrare asemănă
toare ca problemă și difi
cultăți cu amenajările 
albia Bisfrifei în zona 
crocentralelor. 
o nouă panoramă 
lă, un grandios 
construcției.

Pe un perete, 
directorului, se află un ta
blou datorat unui inginer 
constructor, înfățișînd toc
mai această priveliște. Pic
torul amator a surprins cu

urmărit pe viu, 
eposul

în 
a- 
la

urmărim 
din con- 
obiecfiv, 
pe Criș,

din 
mi- 

Ca rezultat, 
indusfria- 
peisaj al

în biroul
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Ieri pe Valea Prahovei

Lucrările unor comisii
ale Marii Adunări Naționale

în cursul zilei de 19 decembrie 
s-au întrunit în continuare, în șe
dințe de lucru, comisiile economico- 
financiară, pentru cultură și învă- 
țămînt, pentru sănătate, prevederi 
și asigurări sociale și juridică ale 
Marii Adunări Naționale. Totodată,

și-au început lucrările alte comisii 
permanente cărora le-au fost tri
mise spre examinare proiecte de 
legi care urmează să fie supuse 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)
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sensibilitate imaginea pe 
care el și colegii lui au 
realizat-o, dincolo pe Criș, 
la dimensiunile mari, și ca
re este cu adevărat impre
sionantă.

întocmai ca și pano
rama industrială pe care 
au creat-o aceiași construc
tori la Baia Mare, întregind 
peisajul constructiv al ora
șului cu cîteva noi uzine, 
cu un mare combinat. Sec
ția oxizi de plumb — mi- 
niu și litargă — a 
construită și pusă în stare 
de funcțiune în numai zece

luni, cu frei luni înaintea 
termenului. Lucrarea a fost 
condusă de inginerul 
hai Pleșa, unul dintre 
mai valoroși 
întreprinderii

S-ar cuveni 
mărim harta 
fiecărui om, 
prin fapte și 
recte drumul 
Iul cum energia și talentul 
personal s-au cristalizat în 
aceste mari acte 
five ce definesc 
o civilizație.

Să construiești 
binaf chimic de 
și pînă la acoperiș nu este

Mi
cei 

aispecialiști 
clujene.
acum să 

personală a 
desemnînd 

contribuții di- 
fiecăruia, fe-

ur-

O
construc- 
epocă și

un com
is temelii

fost
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Ce se pregătește
pentru vacanța
elevilor

Vacanța de iarnă se 
pregătește să devină e- 
venimentul nr. 1 al vie
ții școlare, lncepînd din 
ziua de 22 decembrie, 
după ultima oră de curs, 
(pină la 9 ianuarie inclu
siv) ea va aduce un bo
gat program cultural-e- 
ducativ și sportiv, odih
nitor și reconfortant.

Iată citeva din mani
festările vacanței. Pen
tru școlarii mai mici se 
vor organiza festivități 
închinate aniversării Re
publicii și tradiționalele 
serbări ale Pomului de 
iarnă. Patinoarele din 
parcul Palatului pionie
rilor, din cartierele Flo- 
reasca și „23 August" îi 
așteaptă ospitaliere pe 
patinatori. La fel cine
matografele, teatrele 
păpuși, cu matinee 
dale pentru copii. La 
Palatul din dealul 
trocenilor sint așteptați 
să participe la manifes
tările de aici circa 50 000 
de pionieri și școlari. 
Programul 
carnaval“ 
oaspeților intilniri 
Moș Gerilă și cu cei 
mai Îndrăgiți actori. La 
intrare, invitaților le vor 
fi inminate taloane de 
participare la diferite 
concursuri : „Cel
bun solist vocal", 
mai bun dansator" 
Carnavaluri vor ii 
gătite și la casele 
cultură ale 
in cluburi, 
culturale, 
nierilor 
țară.

Ce surprize 
gramul vacanței elevilor 
mai mari ? In licee, școli 
pedagogice, profesiona
le și tehnice se va serba 
Revelionul elevilor. Pen-

de 
spe-

Co-

„Varietăți la 
va prilejui 

cu

7a 
din

mai 
„Cel 
etc. 
pre- 

de
tineretului, 

la căminele 
casele pio- 

intreaga

oferă pro-

tinerii bucureșteni 
clasele a Xl-a se 

organiza la una din 
de cultură ale 

o consulta
ră discu- 

viitoarea

participa, 
la întfl- 
de cul-

tru 
din 
va 
casele 
tineretului
(ie pe tema' 
tăm despre 
noastră profesie“. Cu a- 
cest prilej, viitori absol
venți vor sta de vorbă 
cu cadre didactice de 
la Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ și 
de la Universitate. Tine
rii vor putea 
de asemenea, 
niri cu oameni
tură și artă care vor răs
punde Întrebărilor lor.

Instituțiile teatrale și 
muzicale, cinematogra
fele au programat pen
tru vacanța de iarnă nu
meroase spectacole pen
tru elevi.

, Se vor face vizite prin 
noile cartiere ale Capi
talei, la monumentele is
torice, muzee și case 
memoriale, în sălile de 
expoziții. Palatul pionie
rilor inițiază excursii in 
locurile pitorești de pe 
Valea Prahovei, o tabă
ră de schi la Bușteni. 
Paralel cu excursiile ini
tiate de 
învățămint 
popular al 
Comitetul
U.T.C. organizează ex
cursii de 6 zile la Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Brașov, 
pentru 1 400 elevi.

In numeroase școli, a- 
colo unde există condi
ții corespunzătoare, se 
vor amenaja cluburi ale 
elevilor. Palatul pionie
rilor și secfia pentru co
pii a Bibliotecii Centrale 
de Stat au inscris in 
programele lor de acti
vitate matinee, șezători 
literare, intilnlri cu scrii
tori.

școli, secția 
a Statului 

Capitalei și 
orășenesc

TELEGRAMA
Liga română de prietenie cu popoarele din Africa și Asia și Comi

tetul național pentru apărarea păcii din Republica Socialistă România 
au adresat Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a V-a aniver
sări a Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Africa și Asia și Comitetul na
țional pentru apărarea păcii din 
Republica Socialistă România vă 
transmit un călduros salut de so
lidaritate frățească. Alături de în

tregul popor român, urăm ca, sub 
conducerea unicului său reprezen
tant legitim — Frontul Național de 
Eliberare — poporul din Vietnamul 
de sud să dobîndească victoria de
plină în lupta împotriva agresiunii 
imperialismului american, pentru 
libertate și independență, pentru 
dreptul său sacru și inalienabil de 
a dispune liber de propria soartă.
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Cu I. R. T. A. la drum
sau călătorii cu surprize

lungul
unei e-

Drumul 
anevoios, 

tentația

filmul 
se în- 

poefică

des- 
poe- 
opti- 

ani

PIERDUT — IN- 
FRUMOSUL — 
TRECUTULUI :

Inspiraf după roma
nul cu același titlu al 
scriitorului italian Carlo 
Cassola (roman de mare 
popularitate, distins în 

cu un important 
literar — Pre- 

Strega),

Este știut că s-a creat șl se ex
tinde continuu o vastă rețea de 
trasee I.R.T.A., care leagă satele 
atît între ele, cît și de localități 
mai importante, de orașe, mai ales 
acolo unde serviciile căilor ferate 
nu ^înt la îndemînă. Poșta redac
ției ne semnalează însă că în multe 
locuri activitatea în acest domeniu 
nu este organizată gospodărește și 
nu se depun eforturile cuvenite 
pentru satisfacerea cerințelor mani
festate de călători.

Cînd șî unde 
nu te aștepți

Ar fi de neconceput ca, în con
diții normale, un tren să-și întîrzie 
plecarea cu cîteva ore, să nu mai 
plece deloc sau, o dată pornit, să 
nu oprească în stațiile prevăzute 
de mersul trenurilor. Dar ceea ce 
este de neconceput în activitatea 
ceferiștilor constituie o practică 
încetățenită în multe locuri la 
I.R.T.A. Desigur, condițiile în care 
se desfășoară activitățile respec
tive sînt diferite. Un lucru este însă 
cert: și'I.R.T.A. ar trebui să lucreze 
ca un ceasornic. Cum se întîmplă 
însă în practică: „De ani de zile 
călătoresc cu autobuzele I.R.T.A., 
dar n-am putut spune vreodată că 
am călătorit bine, ne scrie IONI
CĂ SAVA din Cîndești, raionul 
Focșani. Vehiculele se defectează 
des pe traseu ; chiar cele 
degradează rapid, deoarece 
defecțiuni sînt tratate cu 
rență".

Dacă uneori lipsa de 
pentru întreținerea autobuzelor 
poate duce la opriri cînd și unde 
nici nu te aștepți, alteori călătorii 
constată cu surpriză că 
zele’ ' ’ 
lasă în stații. 
vire" 
legătura 
orașul Tr. Severin 
PREDA “ ------- 
tobuzele 
chiar de 
traseu îi 
ce le așteaptă. Ce ne rămîne de 
făcut ? Să circulăm cu „autostopul", 
ori să cumpărăm bilete pe distanțe 
mai lungi decît acelea pe care le 
avem de străbătut și astfel, plă
tind „suprapreț", să ne asigurăm 
un loc

noi se 
micile 

indife-

grijă

autobu- 
I.R.T.A. trec în goană și îi 

„O astfel de „deser- 
asigură autobuzele care fac 

între unele comune și 
— ne scrie 

FUGACIU. Uneori au- 
pornesc supraîncărcate 

la capul liniei, așa că pe 
„salută din mers“ pe cei

în autobuz ?"

Banii se încasează
dar rămîi pe jos...

învățătorul TUDOR GÎRGEI din 
satul T. Vladimirescu (Corabia) 
ne relatează un alt aspect : pen
tru transportul la școală al copiilor

Învățămîntul 
agricol superior 
și cerințele 
formării cadrelor
pentru zootehnie

(Urmare din pag. I)

cipline și-au păstrat prin tradiție 
un număr tot atît de mare sau 
chiar mat mare de ore. Chiar dacă 
ne referim numai la raportul dintre 
disciplinele de profil, se constată 
că disciplinele de profil patologic 
(anatomia patologică, semiologia 
patologia și clinica medicală, pa
tologia și clinica bolilor parazi
tare, patologia și clinica bolilor 
chirurgicale, patologia și clinica 
bolilor infecțioase), se predau în 
cadrul unui număr dublu de ore 
față de numărul de ore afectat 
zootehniilor speciale (avicultura, 
ovine-suine, bovine-ecvine și pisci- 
cultură, apicultură, sericicultură), 
ceea ce desigur nu este normal. La 
această situație a contribuit poate 
și noua denumire a facultății și a 
specialistului pe care-1 formează,

din T. Vladimirescu, I.R.T.A. Cora
bia a înființat un traseu de au
tobuze și a eliberat un număr de 
abonamente. Fără a ține sea
ma de faptul că abonamentul re
prezintă un angajament în plus 
față de călători, în ultimul timp 
circulația autobuzelor este defec
tuoasă, mașinile sosesc în stație 
ori mult mai devreme, ori foarte 
tîrziu, copiii întîrzie sau nu mai 
ajung deloc la școală. De ce în sta
ția Corabia nu sînt marcate locu
rile de unde pleacă autobuzele pe 
diferite trasee, orele de pornire ?

Inadmisibil este și faptul că, a- 
tunci cînd cursa nu are loc, banii 
încasați pe abonament sau bilete

rece nu ține drumul*.  Pe ruta Meș- 
creac-Aiud, refrenul „nu ține" a 
fost adaptat condițiilor locale. 
„Conducerea I.R.T.A. Aiud și sec
ția drumuri și poduri a Sfatului 
popular Aiud au scos din circulație 
autobuzul pe acest traseu, moti- 
vînd că „nu ține podul din comu
na Sîncrai, ne scrie un grup de 
muncitori. Ulterior, secția drumuri 
și poduri a construit un pod nou, 
care a fost dat în folosință în sep
tembrie a.c. Aveam promisiunea 
din partea I.R.T.A. că, după con
struirea podului, autobuzul va cir
cula din nou. Am rămas doar cu 
promisiunile, deși I.R.T.A. are 
contracte cu întreprinderile la care 
lucrăm. E drept că ni s-au pus la 
dispoziție...

firește 
vorba,

Și ei își sărbătoresc in această 
lună majoratul (Un grup de 
muncitori de la Uzinele „Grivița 
Roșie" și studenți ai Facultății 
de fizică de la Universitatea din 

București)
Foto î Agerpres

1960 
premiu 
miul
„Fata lui Bube 
fățișează ca o 
poveste de dragoste din 
anii frămînfați ai Ita
liei de imediat după 
sfîrșitul războiului. O 
poveste de dragoste ne
obișnuită — mai ales 
dacă ținem seama de 
condițiile neobișnuite în 
care s-a născut și des
fășurat — tulburătoare 
prin adevărurile ei. 
Complexitatea momen
tului în care se desfă
șoară acțiunea, cu ecoul 
viu încă al războiului și 
cu ostilitatea violentă a 
maselor față de fascism, 
cu activitatea forțelor 
progresiste, a comuniș
tilor și cu acțiunile pro
vocatoare ale elemen
telor profasciste consti
tuie nu numai un fun
dal dramatic, ci deter
mină direct 
cuplului de 
fiți ; istoria 
simbolizează 
bogăția și 
tească a 
simpli, forța 
sentimentul 
al onoarei, 
față de cuvînful dat.

Regizorul Luigi Co- 
menCini este cunoscut 
publicului nostru din cî- 
ie’va filme, între care „Cu 
toții acasă" ț— o puter
nică Satiră antifascistă. In 
„Fata lui Bube” tonul 
este grav, cu inflexiuni 
tragice. Cele două per
sonaje principale ale fil
mului, Mara, o fată sim
plă din Toscana, și Bu
be, fost partizan, frăiesc 
drama războiului. Mara

destinul 
îndrăgos- 

iubirii lor 
pe ecran 

tăria sufle- 
oamenilor 
dragostei, 
demnității, 

respectul

urmează
filmului etapele 
volufii semnificative : de 
la fata neștiutoare, zbur
dalnică și cochetă, așa 
cum apare la început, 
spre matura „fată a lui 
Bube", logodnica devo
tată, care-și propune o 
lungă așteptare, de 14 
ani, pînă la revenirea 
iubitului din închisoare. 
Această evoluție este 
redată pe ecran cu au
tenticitate și pătrundere 
psihologică. 
Marei este 
ea înfîlnește 
unei alte iubiri, ar vrea 
chiar să-l uite pe Bube, 
dar renunță — fără să-i 
fie ușor — la visul de-o 
clipă ; surprins cu dis
creție, tragismul acestei 
renunțări reliefează por
tretul moral al eroinei 
dezvăluind întreaga 
semnificație a fidelității 
ei față de omul căruia 
i-a promis dragostea și 
pentru care această fi
delitate reprezintă acum 
izvorul încrederii în 
viață. Și Bube — cel 
pe care partizanii îl 
supranumiseră Răzbu
nătorul — este convin
gător conturat pe e- 
cran, în momente ce 
pun în lumină integrita
tea, fermitatea fînărului 
luptător, ca și sensibi
litatea, puritatea morală 
a acestui om aspru,
dar generos. Viața lui, 
închinată unui fel
înalt, influențează ho- 
tărîfor drumul Marei, 
iar trăsăturile dominan
te ale caracterului său 
explică afecțiunea și dă
ruirea „fetei lui Bube”.

Povestea iubirii pînă 
la confundare a celor 
două firi atît de opuse 
temperamental este scri
să pe peliculă cu forță

evocatoare. Filmul 
chide cu emoție și 
zie o perspectivă 
mistă : după șapfe 
de dureroasă așteptare
și în fața altor șapfe ani 
la fel de dureroși, Mara 
trăiește cu speranța unui 
viitor fericit, pe care îl 
simte și-l pregătește cu 
calm și încredere.

Fără a fi lipsit de 
inegalități, de lungimi 
sau de episoade tre- 
nanfe, „Fata lui Bube" 
a cucerit pe drept cu- 
vînt interesul și simpa
tia publicului. Marele 
merit al filmului îl 
constituie firescul și în
țelegerea cu care de
scrie viața, caracterele 
eroilor săi, oameni din
tre cei mai obișnuiți ai 
Italiei contemporane. 
Cele mai bune mo
mente ale filmului sînt 
secvențele dintre prota
goniști : acea primă în- 
fîlnire, cînd bărbatul fă
cut, aspru la înfățișare, 
se află în fața frumoa
sei fete toscane ; 
vența lirică 
la marginea 
printre ruine și 
nături, cei doi
apropie pentru 
oară unul de altul ca 
îndrăgostiți ; episodul 
dramatic al despărțirii 
lor și, în sfîrșit, memo
rabila secvență de la 
închisoare cînd, în’re 
suprafețele albe ale pe
reților din „vorbitor", 
eroii frăiesc momentul 
unei supreme comuniuni 
spirituale. Cei doi pro
tagoniști, Claudia Car
dinale și George Cha- 
kiris, dezvăluie nuanțat 
și cu mare exactitate 
caracterele principale
lor personaje.

sec- 
în care, 
orașului, 
dărăpă- 

tineri se 
prima

autocamioane deschise, 
că nu de autocamioane 
ci de autobuze".

Ce fac controlorii?
nu se returnează cetățenilor. Acest 
lucrj/ ni-1 sesizează, printre alții, 
FLOREA NEDELEA și STANA MA
TEI, din comuna Balta Sărată, re
giunea 
biletele 
gănești 
tobuzul 
lor n-a 
autogara, deși nu le-au înapoiat 
banii, nu au fost de acord ca bi
letele să fie folosite a doua zi. E 
de la sine înțeles că cine uzează 
de asemenea procedee incorecte 
trebuie tras la răspundere. i

Unele scrisori semnalează că se 
vînd bilete de autobuz, dar ești 
nevoit să călătorești în... autoca
mion cu sau fără prelată. „Pe dis
tanța Bistrița-Cușma (25 km), ne 
relatează CONON GRIGA, călă
torii sînt deserviți de un...autoca
mion. In ciuda repetatelor recla
mații, nu s-a luat nici o măsură".

Argeș, care au rămas cu 
eliberate de autogara Dra
in buzunar, deoarece au- 
care merge spre comuna 
oprit în stație. Cei de, la

Cum sună un refren 
rutier

Cîteodată, din
tificări, I.R.T.A.
răspuns ce pare de necombă
tut : „Cursele se suspendă deoa-

arsenalul de jus- 
furnizează un

Ce fac controlo- 
dintre scrisorile 
amintesc de a-

Poșta redacției aduce și scrisori 
care, broșate laolaltă, ar putea al
cătui o destul de voluminoasă 
condică de reclamații împotriva 
comportării lucrătorilor de la 
I.R.T.A. „La autogara Găești am 
așteptat două ore autobuzul, ne 
scrie CONSTANTIN DRÄGAN. Am 
consemnat acest lucru în condică, 
îndrăzneală care mi-a atras insul
te din partea impiegatului de miș
care Șt. Marin“'.

Dar controlul î 
rii I.R.T.A. 7 Una 
sosite la redacție
cești salariați ai I.R.T.A., cărora le 
incumbă răspunderi bine cunoscu
te. Cum și le îndeplinesc unii con
trolori ? Iată un exemplu : „Pe ruta 
Grigorești-Cîmpia Turzii, ne sesi
zează MARIN ȘTEFAN din Bra
șov — s-au urcat în autobuzul nr. 
50742 (la data de 21.XI.65) doi con
trolori (de ce doi deodată 7). S-au 
recomandat taxatoarei : Rusu și 
Matei — și au început să-i caute 
nod în papură. Se aflau în stare de 
ebrietate. Călătorii care au încercat 
să ia apărarea taxatoarei au fost . 
insultați de cei doi cheflii“.

* *
Surprizele pe care le pot avea călătorii porniți la drum cu 

autobuzele I.R.T.A. ar trebui să fie de mult cunoscute și preîntîm- 
pinate de conducătorii acestor întreprinderi, cărora ar trebui să 
le fie mereu prezente cerințele publicului: Mai multă grijă pentru 
starea tehnică a vehiculelor, tovarăși care răspundeți de orga
nizarea transportului în comun între orașe și sate 1 Respectați-vă 
propriile angajamente — graficul orar, contractele cu întreprin
derile, abonamentele. Exercitați un control sistematic pe trasee, 
desfâșurați o muncă educativă eficace în rîndurile personalului. 
Pe scurt : asigurați o cît mal bună deservire a călătorilor.

din care nu reiese și pregătirea 
zootehnică.

Pentru o mal bunâ formare a 
specialiștilor în creșterea anima
lelor apar deci necesare analiza 
și îmbunătățirea actualelor planuri 
de învățămînt ale facultăților de 
medicină veterinară, mai ales în 
ceea ce privește disciplinele de 
profil, în scopul stabilirii unei pro
porții mai juste între disciplinele 
de zootehnie și cele de medicină 
veterinară.

Desigur, pentru a se aborda șl, 
cu atît mai mult, soluționa toate

aspectele referitoare la îmbunătă
țirea profilului specialistului în 
creșterea animalelor, pregătit în 
institutele agronomice, este nevoie 
de un studiu temeinic și multilate
ral, de consultarea Unui cerc larg 
de specialiști. Dezvoltarea econo
miei socialiste, realizarea sarcini
lor sale de perspectivă impun for
marea unor specialiști cu o largă 
și temeinică pregătire fundamen
tală, capabili să rezolve la un ni
vel tehnic ridicat problemele zoo- 
veterinare pe care le pune pro
ducția.

(Urmare din pag. I)

un act de bravură perso
nală, un record de capaci
tate care să dea măsura u- 
nui singur om, ci un act so
cial de energie și de ta
lent în care își află expre
sia numai o colectivitate. 
Și totuși, oamenii, făurarii 
acestor impunătoare edifi
cii industriale, îți vorbesc 
despre ele cu bucuria inti
mă a unor constructori de 
viori, cu satisfacția majoră 
a edilului pentru care crea
ția e act personal. Date 
tehnice, realizări și perfor-

autorii ei

manțe în diferite sectoare 
de muncă îți sînt înfățișate 
cu bucurie și 
dacă valoarea 
fă specialitate

— La Dej
Inovație importantă, înfige- 
rea pilofilor s-a făcut prin 
forare combinată cu bate
re... La Baia Mare, dispozi
tivul pentru manevrarea o- 
chiurilor mobile la ferestre, 
conceput de ing. Pleșa, a 
adus întreprinderii o eco
nomie...

Rețin că au fost prezen
tate, numai în acest an, 
peste 50 de inovații, că

emotie, chiar 
lor de stric- 
îfi scapă : 
s-a aplicat o

0 OLD SHATTERHAND 
pentru ecran panoramic : Patria.
0 COLINA : Republica.
© LEGEA OSPITALITĂȚII : CI
NEMATECA — 10; 12; 14.
S MUNCILE LUI HERCULE 1 
Luceafărul, București, Feroviar, 
Melodia, Modern.
® CREDEȚI-MA, OAMENI : Ca
pitol, Pacea.
e OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop (ambele serii) : Festi
val, Excelsior.
0 FATA LUI BUBE ; Victoria, 
Gri vița.
® CINE-I CRIMINALUL? — ci
nemascop : Central (completare 
De la pescari adunate).
o AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Lumina, Bucegi (la ambele com
pletare Plante acvatice), Tomls 
(completare Două creioane).
® REBELUL MAGNIFIC : Union 
(completare Marile emoții mici).
« POVESTEA LUI ALIOȘA — 
CROITORAȘUL CURAJOS — 
PĂPUȘARII — CUCURIGU - 

, MOTANUL PESCAR : Doina.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : 
Doina, Buzeștl (la ambele com
pletare La carnaval),
© CREIONUL 
TILNIRE CU
MĂRTURIILE
Timpuri Noi.
« ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
— cinemascop : Giulești (comple
tare Păpușarii), Miorița (comple
tare Tot mal sus), Volga.
O JUDEX : Cultural (completare 
Tot mai sus).
© 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE ; înfrățirea între popoare 
(completare Diavolii).
0 WINNETOU — cinemascop : 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop : Dacia.
0 A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABA : Crîngași.
0 ULTIMA VACANȚĂ : Unirea. 
O ÎN COMPANIA 
LINDER : 
Plonieria nr.
(completare 
nate).
0 CINEVA 
IUBEȘTE : 
Știați că ?...).
0 DUMINICA LA NEW YORK 
Munca, Cotroceni, 
o VESELIE LA ACAPULCO î 
Popular (completare Poveste cu 
cartonașe).
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : 
Arta, Floreasca (completare 
volii), Flamura (completare 
versuri picturale).
0 DINCOLO DE BARIERA : 
șilor, Drumul Sării (la ambele 
completarea YR cere decolare). 
0 UNORA LE 
Cosmos.
0 PĂDUREA
— cinemascop
Viitorul
nr. 6/1965)
0 FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI: 
Colentlna (completare Surorile 
Press).
0 FEMEIA NECUNOSCUTA : 
Rahova (completare Calitate în 
cantitate industrială).
© NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Pro
gresul (completare Pionieria nr. 
6/1965).

. .© SAMBA • Lira .. (completare 
Vezi, rîndunelele se duc).

PLACE JAZUL :
C. POENÄRU

Dla- 
Uni-

LUI MAX 
(completare 

Ferentari
Flacăra 

6/1965),
De la pescari adu-

ACOLO SUS MÄ
Vitan (completare

SPINZURÂȚILOR
(ambele serii) : 

(completare Plonieria

Mo-

LUI
NICOLAE LABIȘ

SUCEAVA (coresp. „Scîn- 
teil"). — Duminică au avut loc 
la Mălin, locul de naștere al 
lui Nicolae Labiș, manifestări 
consacrate împlinirii a 30 de ani 
de la nașterea poetului. Au par
ticipat reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, ai 
Uniunii Scriitorilor, ai revistelor 
literare din întreaga țară, mun
citori forestieri și țărani munci
tori din comună, familia poetu
lui.

La căminul cultural din loca
litate s-a deschis cu acest prilej 
o expoziție care cuprinde cărți, 
manuscrise și obiecte ce au a- 
parținut poetului. Tot aici s-a 
dezvelit un bust al lui Labiș. In 
sala de spectacole a căminului a 
avut loc o șezătoare literară, la 
care tineri poeți și actori ai Tea
trului de Stat din Botoșani au 
recitat din versurile lui Labiș.

Firește că în reperto
riul cinematografelor nu 
pot figura numai capo
dopere. Dar cel puțin la 
fel de firesc este ca or
ganele de difuzare să 
vegheze ca producțiile 
mediocre ori submedio
cre să nu devină domi
nante în programul unei 
singure săpfămîni și ca 
filmele cele mai bune să 
se bucure de un regim 
de difuzare preferen
țial. lată însă că, în po
fida repetatelor semna
lări critice apărute în 
presă, aceste cerințe 
elementare continuă 
să fie încălcate. Se 
poate, evident, discuta 
dacă e firesc ca ecranul 
panoramic al cinema
tografului „Patria" să 
fie de afîfa vreme o- 
cupaf de pseudo-vesful 
sălbatic unde evoluea
ză temerarul prieten 
alb al pieilor roșii — 
Old Shatterhand ; dar

O scenă din filmul sovietic „Credețî-mă, oameni", care rulează pe ecra
nele noastre

EXCEPȚIE SĂU REGULĂ?

© Teatrul de Operă șl Balet : 
BAL MASCAT — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) ; CLIPE DE VIA
ȚA — 19,30.
0 Teatru Mic : DOI PE Un BA
LANSOAR — 19,30.
e Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : RĂDĂCINI — 20.
0 Teatrul sàtiric-muzicâl ..C. 
Tănase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str.
LUI ȚĂNDĂRICĂ — 15, BĂIA
TUL ȘI VÏNTUL - 17, (sala din

I Calea Victoriei) : KATIA ȘI CRO-. 
CODILUL — 15. EU ȘI MATERIA 
MOARTĂ — 20,30.

Academiei) : NAZBÎTIILE

dacă, în același timp, ci
nematograful vecin — 
„Republica" — găzdu
iește o altă peliculă de 
aceeași factură, ba chiar 
și mai proastă („Ul
tima cavalcadă spre 
Santa Cruz"), arbifrariul 
programării iese clar în 
evidență. La începutul 
săptămînii trecute ecoul 
împușcăturilor din „far 
west’ se făcea auzit în 
multe dintre sălile cine
matografelor centrale, 
însoțit de scenele „tari” 
ale foarte slabului film 
polițist „Expresul Faris- 
Mönchen" prezent și el 
pe afișul a nu mai puțin 
de trei cinematografe. 
Pe ecranele noastre au 
rulat și filme de aventuri 
reușite, de pildă „Ulti
mul tren spre Gun Hill”. 
Ceea ce nemulțumește 
este nu genul filmelor 
citate ci calitatea lor, a-

glomerarea producțiilor 
slabe.

Caracteristic pentru 
lipsa unor criterii seri
oase în această materie 
ni se pare regimul a- 
plicaf filmului „Fata lui 
Bube". în timp ce „Ul
tima cavalcadă spre 
Santa Cruz" a fost pre
zentată în premieră pe 
ecranele a cinci cine
matografe (între cai-e 
„Republica", „Bucu
rești", „Excelsior”), „Fata 
lui Bube” a rulat doar 
în două săli, între care 
una singură „de 
mieră" : „Luceafărul". 
Trebuie adăugat că, în 
ciuda afluenței și suc
cesului de public, fil
mul a fost scos din pro
gramul acestui cinema
tograf pentru a fi înlo
cuit cu o foarte nai
vă „superproducție", 
„Muncile lui Hercule", 
a cărei principală (dar 
involuntară) calitate

pre-

că, frizînd paro
li înveselește pe 
spectatori. Exem- 
de mai sus nu con- 

re-

unii 
piui 
stituie o excepție ; 
lafiv recent, un alt film 
de 
fost 
Și 
cut 
vat din pricina unei pro
gramări necorespunză
toare. Ar putea fi citate 
și alte cazuri asemănă
toare, mai noi sau mai 
vechi. Ceea ce lipsește 
nu sînt, din păcafe. 
exemplele, nici argu
mentele, ci măsuri cu a- 
devărat eficiente, menite 
să asigure o programare 
judicioasă, echilibrată a 
filmelor, în care să se 
țină seama de criteriul 
calității, de contribuția 
pe care filmul esfe 
chemat s-o aducă la e- 
ducarea estetică a ma
relui public.

bună calitate, „A 
odată un moș 

o babă”, a tre- 
aproape neobser-

O 19,00 — Jurnalul televiziunii 
(I) © 19,15 — Emisiune pentru ti
neretul școlar : Sfîrșit de tri
mestru ; pentru cel mici, filmul 
„Trei iepurași" ® 20,00 — Colec
ții șl colecționari, 
jucării © 
economică 
blouri pe 
Teatru în 
OAMENI 
ginald Rose 0 
televiziunii (II), Sport, 
meteorologic.

® 20,00
Colecție .ie

20,30 — Telecronica
a 21,00 — Trei ta- 
săptămînă © 21,15 — 

studio : DOISPREZECE
FURIOȘI — de Re- 

22,45 — Jurnalul
Buletinul

vremea
Cum a

M. P.

Ieri .în țară : Vremea s-a men
ținut umedă șl a continuat să se 
încălzească. Cerul a fost acoperit 
devenind variabil tn jumătatea 
de sud-vest a țării. Au căzut 
precipitații locale, mal frecvente 
în Transilvania șl Moldova, els 
au fost sub formă de ploaie șl 
burniță, exceptînd nordul Moldo
vei și regiunea de munte unde 
s-au semnalat lapovlță șl ninsoare. 
Vîntul a suflat slab cu intensifi
cări pînă la tare în regiunea de 
munte. Temperatura aerului la 
orele 14 era cuprinsă între minus 
1 grad la Bacău. Bîrlad șl Adjud 
și 11 grade la Sînnlcolaul Mare, 
Răuțl și Oravlța. Ceața a persis
tat în Muntenia. Dobrogea 
Moldova. Tn aceleași regiuni azi 
dimineață s-a produs polei.

Cum va fi

construcției la Dej, Oradea, 
Baia Mare și în afîfea alfe 
locuri.

Aș nota aici, subsumîn- 
d-o marilor satisfacții, Și o 
mîhnire de constructor, o 
mîhnire nemărfurisifă, și 
poate că tocmai de aceea 
consemnabilă. De 
constructorii, zidari, 
gheri, fierari-befoniști, 
răsese lucrarea înainte 
obiectivul industrial să 
fre în funcțiune, din chiar 
clipa cînd partea construc
tivă a fost terminată și pre
dată beneficiarului. Bucuria 
primei șarje, satisfacția ro
tundă a primului produs ob
ținut, satisfacție ce încunu
nează adeseori o muncă 
de ani, aparține — cum e 
și firesc — fot beneficia
rului, dar de cele mai mul
te ori îh lipsa Constructoru
lui care s-a mutat, cu unel-

alte șantiere, 
bazele unui 
Cine a bătut 
Cine a scos 
de pămînt?

La Oradea, pe șantierul u- 
zinei de alumină, i-am gă
sit mereu la panoul de o- 
noare pe inginerul Valen
tin Scolobiut, pe zidarul A- 
lexandru Rusu, pe instala
torul Artimon Lupeanu, pe 

Stelian 
Ghioncel, cel mai vechi 
meșter din întreprindere, 
supranumit „directorul ge
neral al fier-befonului". 
l-am regăsit pe mulți din
tre aceștia la Baia Mare și 
îi voi regăsi desigur pe 
noile șantiere care se 
deschide în viitor.

Am citat numai cîțiva 
dintre cei 6 000 de munci
tori constructori din aceas
tă întreprindere, răspîndifi 
pe șantierele transilvane. 
Am pomenit numai pe cîți
va dintre cei aproape 200 
de ingineri și maiștri care 
conduc efectiv ofensiva

s-au aplicat în producție 
36, că economiile rezulta
te prin aplicarea lor se ri
dică la suma de peste 
2 000 000 de lei. Reținem 
bucuria, pasiunea, seriozi
tatea acestui colectiv de 
constructori, care și-a pus fierar-betonistul 
semnătura pe zidul cîforva 
dintre cele mai importante 
construcții industriale din 
Transilvania.

Pe mulți dintre construc
torii și inginerii acestei în
treprinderi i-am cunoscut 
pe șantiere. La Tîrnăveni 
am întîlnif echipa de dul
gheri a meșterului Francise 
Sfiger, reînfîlnind-o 
pe schele, la Slatina, 
inginerii Pavel Chirilă 
George Steroiu, pe mește
rul zidar Ion Cocian, pe 
dulgherul Bajo Dombi loan 
i-am înfîlnit, mereu frun
tași, pe șantierul de la Dej.

fele lui, pe 
unde pune 
nou început, 
primul țăruș ? 
prima cupă 
Cine a pus prima cărămidă, 
sau a urcat pe umerii lui, la 
o mare înălțime, prima 

obicei grindă de metal ? Cei sfri- 
dul"..... ; -
pă-
ca
in-

vor

apoî
Pe 

i ?'

gafi nu mai răspund la a- 
pel, i-am citat doar pe cîți
va, ei fac aceleași operați’ 
în altă parte. în alt colț de 
țară, lăsînd 
de a prim' 
lor rămași 
poți supăra 
e meseria, 
satisfacțiile 
strop de nostalgie, aceasta 
aureolează înfr-un anume 
fel satisfacția, o face ma’ 
profundă.

Aflîndu-mă la centrala 
întreprinderii. în Cluj, am 
simțit direct cum se concen-

mandaf altora 
felicitările, ce
pe loc. Nu te 
pe nimeni, așa 
Iar cînd între 
ei intră și un

trează, în cele cîteva bi
rouri, întreaga tensiune a 
răspunderilor, de la marile 
mișcări și deplasări de for
țe, pînă la amănunte. Tînă- 
rul inginer Nicolae Veza. 
directorul acestei întreprin
deri, 
ra o 
buie 
loc'f 
a întreprinderii, 
nind direct, alune’ cînd 
cazul, cu soluțiile pe 
le impune lupta.
trucția e o iuptă, cu nepre
văzutele ei, dar și cu marile 
satisfacții pe care numai 
constructorii și luptătorii le 
pot gusta. Ei, constructorii, 
adică luptătorii, sînt cei ca
re înalță orizontul civiliza
ției noastre contemporane, 
și m-am bucurai să-i regă
sesc pe constructorii clu
jeni la o nouă cofă.

departe de a destășu- 
muncă de birou, tre
să stăpînească nemij- 
toată harta strategică 

interve-
e

care 
Iar cons-

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 șl 23 decembrie a.c. Tn 
țară : Vreme 
mai ales la
lui. Ceru! va fi noros. Vor cădea 
ploi slabe.
nordui țării.
18 potrivit
tic Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 șl 6 grade, 
iar maximele între zero și 10 
grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă 
mai ales la începutul Intervalu
lui. Cerul va fi noros. Va ploua 
slab. Vînt potrivit din vest. Tem
peratura va scădea ușor Ia sftr- 
șitul intervalului. Ceață dimi
neața.

relativ călduroasă 
începutul intervalu-

mai frecvente în 
Vînt slab pînă 

din sectorul ves-
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La jumâtalea întrecerii feminine

primul loc
CU 0 VICTORIE

CUM AM DEPĂȘIT
Finalul primei părți a campiona

tului feminin de volei a adus față 
in față formațiile bucureștene Rapid 
și Dinamo, fruntașele clasamentului. 
Ținind seama de comportarea ante
rioară și de lotul mai numeros de 
care dispun se părea că dinamovis- 
tele pornesc favorite. Cu toate a- 
cestea, ele au fost învinse detașat. 
Scor final: 3—1 (15—9; 15—7;
10—15; 15—8) pentru echipa Rapid, 

, care astfel și-a mărit considerabil 
șansele pentru a păstra titlul de 
campioană.

Jucătoarele de la Rapid (din rîn- 
dul lor s-a detașat Eugenia Rebac) 
au făcut multă risipă de energie, do
vedind o putere de luptă superioară 
și capacitate de concentrare în mo
mentele decisive,

Derbiul a oferit un spectacol 
atractiv, aplaudat in repetate rîn- 
duri. Totuși, față de valoarea echi
pelor, meciul a corespuns numai 
parțial, deoarece dinamovistele au 
evoluat majoritatea timpului sub 
așteptări, manifestînd o 
rată emotivitate. Miza 
rii, decisivă în disputa 
întâietate, nu poate justifica aceas
tă „cădere", știut fiind că lotul 
dinamovistelor cuprinde jucătoare 
cu o bogată experiență.

Merită menționată părerea an
trenorilor N. Meadu (Rapid) și 
Gh. Constantinescu (Dinarno) că, în- 
tîtnpinînd in restul etapelor o re
zistență scăzută din partea adver
sarelor, în mod practic doar cele 
două formații își dispută titlul. Din 
păcate, diferența valorică dintre for
mațiile amintite și „restul plutonu
lui" dăinuie cam de multă vreme, 
iar prezența unor măsuri eficace din 
partea forului de specialitate nu se 
prea observă. Se pare că e vorba de 
o insuficientă îndrumare a tinere
lor talente către echipele diviziona

exage- 
întîlni- 
pentru S-a încheiat

Ieri, la campionatele naționale de tenis de masa

Cine va luptaPregătirile selecționabilllor
în finală?

C. DIAMANTOPOL

HOCHEI

Rapid—Dinamo. La blocaj — rapi- 
distele

BASCHET

DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL
• Rezultate din prima 

zi a turneului interna
tional masculin de 
handbal, care are loc in 
orașul Dessau (R.D.G.) : 
Zab Dessau-Aj ax Co
penhaga 21—19 (10—7); 
Dynamo Halle-Dinamo 
Bacău 19—17 (9—7).

contînd

la hand- 
Sk. Leip-

• întîlniri 
pentru „Cupa campioni
lor europeni" 
bal : feminin : 
zig-Swift Roermond (O- 
landa) 8—6 (4—2). (în
vingătoare în primul 
meci ou 6—3, echipa din 
Leipzig s-a calificat pen
tru turul următor) ; 
masculin : Rik Göteborg- 
Operatie 55 Haga 21—20 
(11—11); Grasshopers 
Zürich-Rapid Viena 20— 
12 (13—7); DHFK Leip- 
zig-Dudelange Luxem
burg 27—9 (10—5).

• La Berlin, în meci 
retur contînd pentru 
„Cupa Europei" la box, 
6-au intîlnit reprezenta
tivele R. D. Germane și

Cunoscutul pugilist italian Nino 
Benvenutti și-a apărat titlul 
campion mondial — clasa 
niori" al categoriei „mijlocii 
învingîndu-l la puncte pe compa
triotul său Sandro Mazzinghi. în 
1957, la Praga, Benvenutti a deve
nit campion european amator la 
categoria „mijlocie mică”, iar la 
J. O. de la Roma a cucerit medalia 
de aur. Boxerul italian intenționea
ză acum să-l întîlnească pe campio
nul mondial oficial al categoriei, 
nigerianul Dick Tiger. Benvenutti 
este cunoscut amatorilor de box 
din țara noastră din cadrul meciu
rilor România—Italia. Fotografia îl 
înfățișează pe Benvenutti (stîngaj 
în timpul meciului cu Mazzinghi.

re și de o insuficientă pregătire în 
cadrul cluburilor.

Celelalte jocuri feminine, pro
gramate ieri in Capitală, s-au în
cheiat cu înfrîngerea pe teren pro
priu a formațiilor Metalul (1—3 cu 
C.S.M. Sibiu) și C.P.B. (2—3 cu Fa
rul). Partida masculină Dinamo- 
Știința Galați, deși a luat sfirșit cu 
victoria, așteptată de altfel, a dina- 
moviștilor (scor final 3—0), a scos 
in evidență jocul curajos al studen
ților gălățeni. Iată și alte rezultate 
din țară — masculin: Farul Con- 
stanța-Rapid București 1—3 ; Tracto
rul Brașov-Steaua 
Cluj-Minerul Baia 
feminin : Partizanul
Știința Cluj 3—0 ; Penicilina Iași- 
Știința Craiova 3—1.

3—1 ; Știința
Mare 3—0 ;

roșu-Brașov-

campionatul 
balcanic

Echipa noastră reprezentativă 
de hochei își urmează planul de 
pregătire în vederea participării 
la campionatul mondial (grupa B), 
programat în martie 1966, în Iu
goslavia. Sîmbătă și ieri, ea a sus
ținut două noi jocuri de verificare, 
întîlnind de data aceasta o adver
sară mai puternică decît cele cu 
care a jucat în sezonul actual — 
formația „Sibiri“-Novosibirsk din 
prima categorie a campionatului 
sovietic.

în primul meci, selecționata 
noastră, cu formația completă, a 
prestat un joc bun, punindu-și în 
valoare calitățile de viteză și for
ță, și a realizat un rezultat satisfă
cător: 3—3. Aseară însă, în cel 
de-al doilea meci, antrenorii Fla- 
maropol și Tiron au procedat la u- 
nele modificări în formație, necesi
tate de indisponibilitatea cîtor- 

au 
pri- 

la

R.P. Polone. Gazdele 
învins cu 12—8. Și 
mul meci, disputat 
Gdansk, revenise boxeri
lor din R. D. Germană. 
Reprezentativa Poloniei 
s-a calificat însă pentru 
semifinalele competiției, 
întrucît A.I.B.A. (Asocia
ția internațională de box 
amator) a omologat pri
ma partidă 
de... 20—0 
sportivilor 
oarece in 
Germane 
boxeri in virstă de peste 
21 de ani — fapt interzis 
de regulament.

cu rezultatul 
In favoarea 
polonezi de- 
echipa R. D. 

evoluaseră

• Echipa de hochei 
pe gheată Hc Klagenfurt 
a dispus ou 5—1 de for
mația Dozsa Ujpest 
Budanesta, intr-un meci 
contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni".

• Meciul retur Ț.S.K.A. 
Moscova-Worwarts Ber
lin, contînd pentru „Cu
pa campionilor europeni" 
la baschet masculin, a

revenit sportivilor sovie
tici cu scorul de 88—57 
(44—21). învingători și 
in primul meci (87—66), 
ei s-au calificat pentru 
turul următor al compe
tiției.

• Formațiile masculi
ne de baschet ale Fran
ței și Poloniei, aflate in 
turneu în S.U.A., au sus
ținut un meci la New 
York. Baschetbaliștli po
lonezi au cîștigat cu 
60—47 (35—20).

• La Val d'Isère (Fran
ța) a început competiția 
de schi pentru cupa 
„Henry Oreiller". Proba 
de coborîre a fost câști
gată de francezul Jean 
Claude Killy cu timpul 
de 2T7"4/100, urmat de 
elvețianul Hans Peter 
Rohr — 2T7”88/100 și 
francezul Léo Lacroix — 
2T7”92/100.

• La concursul inter
national de atletism ce 
se desfășoară la Havana,

Amatorilor de tenis 
de masă din Capitală 
li s-a oferit ocazia — 
prin returul campiona
tului național pe echi
pe, desfășurat la Flo- 
rèasca — să asiste la 
evoluția fruntașilor ă- 
cestui sport. învingă
toare au ieșit forma
țiile favorite : Progre
sul București la femei, 
C.S.M. Cluj la bărbați. 
Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu și Ca- 
trinel Folea, compo
nentele echipei campi
oane, n-au avut de în- 
tîmpinat o rezistență 
mai serioasă din par
tea adversarelor, cîști- 
gînd la zero toate par
tidele. întrecerea e- 
chipelor masculine s-a 
disputat sub semnul 
evidentei superiorități

a garniturii clujene. 
Cei mai puternici ad
versari ai campionilor 
— Colegii lor din for
mația secundă — nu au 
putut Să dea o replică

ȚENIȘ 
DE JWÄSÄ

mai viguroasă. Au fost 
înregistrate și citeva 
surprize : înfrîngerea 
campionului țării, A- 
dalbert Reti, la tînărul 
bucureȘtean Gelu Pă
un, eșecurile suferite 
de Bodea (membru al 
lotului național de se
niori) în fața lui Păun, 
Sîndeanu, M. Anto
nescu, ale lui Sen-

va titulari, dar mai ales în scopul 
de a încercă ô Série de rezerve, 
încercările acestea s-au dovedit 
neinspirate; rezervele (Sofian, 
Cordubăn, Tarei, Andrei) n-âu dat 
deloc satisfacție. Jocul întregii e- 
chipeț. 
noștri 
tență 
5—2 ;

s-a dezorganizat, hocheiștii 
nemaiputînd opune rezis- 
necesară. Scor : 9—4 (2—0 ; 
2—2) în favoarea oaspeților. 

La sfîrșitul acestei săptămîni, e- 
chipa României pleacă la Budapes
ta unde (în-zilele de 26, 27 și 28 de
cembrie) va participa la tradițio
nala competiție „Cupa Dunării“. 
Acolo va avea prilejul să-și mă
soare forțele cu două dintre vii
toarele sale adversare de la cam
pionatul mondial, formațiile Un
gariei și Iugoslaviei, și, în plus, cu 
o echipă în plină ascensiune — 
selecționata Bulgariei.

sprinterii cubanezi au 
realizat două noi re
corduri naționale : 20" 
5/10 la 200 m — Enrigue 
Figuerola, și 23"8/10 la 
200 m femei — Migueli- 
na Cobian. Proba de 
aruncarea discului (fe
mei) a revenit sportivei 
maghiare Dr. Kleiberne 
cu performanța de 53,20 
m, iirmätä de Anita 
Hentschel cu 51,34 m. 
Alte rezultate : greu
tate bărbați : Gutșchin 
(U.R.S.S.) 18,24 m; suli
ță bărbați : Kuisma (Fin
landa) 80,92 m ; săritura 
în lungime femei : Mary 
Rand (Anglia) 5,72 m.

• Renumitul atlet 
Kipchoge Keino (Kenya) 
a făcut la Sydney o ten
tativă de corectare a 
recordului mondial in 
proba de 2 mile. încer
carea n-a reușit, Keino 
fiind cronometrat în 
8'25”2/10. Recordul mon
dial al probei este de 
8’22"6/10 și aparține 
francezului Michel Jazy. 

tivani la Valid (Tirgu 
Mureș), juniorul Pa
ndit (București), de 
Cobîrzan la Simin 
(Reșița).

Concomitent cu com
petiția pe echipe a 
avut loc și ' un. concurs ■ 
eliminatoriu, dotat cu 
„Cupele României" la 
probele de simplu (bă
ieți și fete). Ciștigă-' 
tori : Maria Alexan- ■ 
dru și Dorin Giurgiucă. . 
Mana Alexandru a 
ocupat primul loc fă
ră dificultăți, nepier- 
zînd nici un set. 
Finalista Eleonora Mi- 
halca a eliminat-o cu 
2—0 pe Ella Constan
tinescu. La băieți, 
Giurgiucă a reușit de 
data aceasta să-l de
pășească pe Reti cu

O dată cu desfășurarea întîlni- 
rllor Muscelul Cîmpulung—Steaua 
și Dinamo—‘Farul, se cunosc echi
pele finaliste ale campionatului 
republican de box. Sîmbătă la 
Brașov, echipa Steaua a învins cu 
scorul de 25—14 echipa din Cîm
pulung Muscel. în cea mai specta
culoasă partidă, Al. Murg și I. Ne
gru au terminat la egalitate. Cam
pionul țării la categoria muscă, C. 
Ciucă (Steaua), și-a făcut debutul 
la „cocoș“, învingîndu-l net la 
puncte pe V. Popa. C, Niculescu 
(Steaua) nu l-a putut învinge pe 
Gh. Manea, cu care a terminat ne- 
decis, iar în meciul „greilor“, 
Ghiorghioni—Ivan, oficialii au 
pronunțat, de asemenea, o decizie 
de egalitate.

Aseară, amatorii de sport bucu- 
reșteni au urmărit în sala Flo- 
reasca întîlnirea dintre campioana 
țării, Dinamo București, și Farul 
Constanța. Pugiliștii dinamoviști 
au repurtat victoria cu scorul de 
23—16. De la învingători s-au re
marcat D. Davidescu, C. Stanev, 
V. Antonio și I. Olteanu. D. Ră- 
gălie (Farul) l-a învins prin ko pe 
Cövaliov.

Finala competiției, meciul Dina
mo București—Steaua, va avea loc 
sîmbătă 25 decembrie în sala Flo- 
reasca din Capitală.

(Agerpres)

PRAGA

Plenara C. C. al P. C. Plenara C.C. al P.M.U.P.
din Cehoslovacia

PRAGA 19 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., în zi
lele de 16 șl 17 decembrie a avut 
loc la Praga plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care a dezbătut 
proiectul de teze ale celui de-al 
XIII-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia. Raportul cu privire la a- 
ceste teze a fost prezentat de Jiri 
Hendrych, membru al Prezidiului 
și secretar âl C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia.

A fost adoptată o hotărîre în ca
re sînt aprobate tezele cu privire 
la pregătirea celui de-al XIII-lea 
Congres al

Pe baza 
O. Cernik, 
de Stat a
Central a analizat programul eco
nomic și proiectul planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
anul 1966, pe care l-a aprobat. A 
fost trasată sarcina elaborării unei 
scheme a programului politicii e-

Partidului.
raportului prezentat de 
președintele Comisiei 

Planificării, Comitetul

„Cupa campionilor europeni

DINAMO A DEBUTAT I
Postăvarul

în grupa de la Zilina (R. S. Ceho
slovacă) a „Cupei campionilor eu
ropeni“ la polo pe apă, echipa Di
namo București a învins cu scorul 
de 8—3 echipa Legia Varșovia. Za- 
han, cel mai eficace jucătot al e- 
chipei dinamoviste, a marcat 4 
puncte. Ferencvaros Budapesta a 
întrecut cu 8—1 formația ceho
slovacă Slovan Piestany.

Rezultate înregistrate în celelal
te grupe : Barcelona : Clubul nau
tic Barcelona-Etnikos Pireu 6—4 ; 
Partizan Belgrad-Cercul nautic 
Marsilia 11—1; Dortmund: T. C. 
Amerssort (Olanda)-S. C. Duisburg 
5—4 ; Pro Lecco Genova-K.S.N. 
Bruxelles 6—1.

Aseară, la Tirana, s-a încheiat 
ediția 1965 a campionatului balca
nic de baschet masculin, la care 
au participat selecționatele Alba
niei, Bulgariei, Iugoslaviei, Româ
niei și Turciei. Titlul de campioa
nă a revenit puternicei formații iu
goslave, neînvinsă in competiție, 
în ultima zi de întreceri, reprezen
tativa țării noastre a dispus de cea 
a Albaniei cu scorul de 70—65 
(33—32).

Clasament : L Iugoslavia — 
campioană balcanică; 2. Bulgaria; 
3. Turcia; 4. România; 5. Albania.

★
BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — 

Selecționata feminină de baschet a 
asociației Start din Polonia a susți
nut în localitate două jocuri ami
cale cu combinata asociațiilor Vo
ința din Brașov și București. Cele 
două partide au oferit întreceri 
spectaculoase, satisfăcătoare din 
punct de vedere al nivelului teh
nic. Jucătoarele noastre au mani
festat mai multă siguranță îndeo
sebi în acțiunile 
menționat însă că randamentul lor 
a fost mai bun — de fiecare dată 
*— doar în prima repriză. Avanta
jul acumulat de ele în această pe
rioadă le-a asigurat, de altfel, vic
toria finală, deși în ambele me
ciuri sportivele poloneze au avut 
finișuri puternice.

Rezultatele dublei întîlniri : 47—32 
(31—9) și 51—32 (26—8) în favoa
rea baschetbalistelor noastre. Ar
bitrajele au fost asigurate de Z. 
Wojcik (Polonia), D. Stroie și S. 
Pălici (România).

sub panou. De

pronosport
1

Concursul din 19 decembrie 1965

Cagliari—LaZio (3-0) 1
Fiorentina—Napoli (0-0) X
Lanêrossi—Foggia (0-0) X
Roma—Brescia (1-1) X
Sampdoria— Internazionalé (0-5) 2
Spăl—Atalanta (3-1) 1
Torino—Bologna (2-4) 2
Varese—Catania (1-2) 2
Modena—Catanzaro (2-2) X
Novara—Potertza (3-0) 1
Pisa—Genoa (1-1) X
Verona—Livorno (0—0) X
Milan—Juventus (2-1) 1

conomice în cadrul pregătirilor 
pentru Congresul partidului.

în cadrul plenarei, Comitetul 
Central a dezbătut, de asemenea, 
problemele pregătirii întreprinde
rilor și organelor centrale în ve
derea aplicării primelor măsuri ale 
noului sistem de conducere a eco
nomiei naționale.

Sesiunea Adunării
Naționale

La 18 decembrie, au început lu
crările celei de-a IX-a sesiuni a 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace. Punctul principal pe or
dinea de zi îl constituie proiectul 
de lege cu privire la planul de dez
voltare a economiei naționale și 
bugetul de stat pe anul 1966.

INDICATORII
(Urmare din pag. I) 

a fost întoc- 
încît să cores- 
bine necesită- 

Intrucît la noi 
ce

lui“-București și în alte fabrici si
milare pentru a-și însuși procesele 
tehnologice executate cu mașini și 
utilaje moderne. Ne-am format ast
fel un nucleu puternic de munci
tori, maiștri și tehnicieni capabili 
să deservească cu pricepere noile 
mașini și utilaje.

Firește că problema perfecționă
rii cadrelor nu se rezolvă odată cu 
intrarea in producție a noilor insta
lații. Am avut ulterior în vedere 
organizarea de cursuri de ridicare 
a calificării și de specializare a 
muncitorilor pe sectoare și me
serii ; tematica 
mită în așa fel 
pundă cît mai 
ților producției, 
se știe cu mult timp înainte 
produse vor fi asimilate și introdu
se în producția de serie, la cursuri
le de ridicare a calificării s-au pre
zentat lecții nemijlocit legate de 
procesele tehnologice ale fabricării 
noilor tipuri de mobilă.

Organizarea superioară, pe baze 
științifice, a producției și a muncii 
a constituit pentru noi una dintre 
principalele pîrghli pentru folosirea 
integrală a capacităților de pro
ducție. într-o vreme, anumite piese 
nu soseau în mod ritmic la 
montaj și apăreau stagnări pe 
fluxul tehnologic. Cu ajutorul 
unor colective largi de specia
liști din întreprindere s-au în
tocmit studii, stabilindu-se măsuri 
eficiente pentru evitarea „gîtui- 
rilor“ la unele operații și faze de 
lucru. în prezent, noi lucrăm pe 
loturi de garnituri cu toate piese
le componente. Realizarea produc
ției este urmărită piesă cu piesă, 
pe bază de grafice, de la croirea 
Pe 
aceste operații, 
fluxului tehnologic, urmărirea se 
face atît pe loturi, cît și pe garni
turi. Printr-o evidență clară a pro
ducției în fiecare sector, s-a reu
șit să se asigure zilnic la montaj 
reperele necesare, să se realizeze 
ritmic, zi de zi, numărul planificat 
de garnituri.

încă de la început, fabrica a fost 
dotată cu utilaje perfecționate și 
s-âu aplicat cele mai noi tehnolo
gii de fabricație. Dar tehnica pro
gresează necontenit, apar mereu 
noi tehnologii mal eficiente. Iată 
de ce am solicitai cadrelor tehni
ce din fabrică să studieze tot ce 
apare nou în tehnica fabricării mo
bilei și să găsească soluții pentru 
introducerea metodelor avansate 
în secțiile noastre de producție. 
Concludentă în acest sens este evo
luția procedeelor de finisare a mo
bilei. în primii ani, în fabricile 
noastre s-a folosit metoda de fini
sare cu nitrolac, care necesită mul
tă muncă manuală. Pe baza unor 
experiențe fructuoase, am trecut la 
folosirea lacurilor poliesterice. Efi
cacitatea acestei noi tehnologii s-a 
constatat în scurtă vreme : calita
tea mobilei s-a îmbunătățit, fini
sajul a devenit mult mai rezistent 
și, ceea ce este deosebit de impor
tant, s-a putut trece la mecaniza
rea operațiilor, productivitatea 
muncii sporind cu aproximativ 40 
la sută. Dar nu ne-am oprit aici, 
în acest an, am introdus un pro-

loturi pînă la șlefuire. După 
în continuarea

VARȘOVIA

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția P.A.P., 
au luat sfîrșit lucrările plenarei 
C.C. al P.M.U.P. consacrate exami
nării principalelor probleme ale 
dezvoltării comerțului exterior în 
anii 1966—1970. în raportul Birou
lui Politic consacrat acestei proble
me se arată că în anii 1951—1965 a 
avut loc o largă dezvoltare a rela
țiilor comerciale externe ale Polo
niei. în anul 1965 schimburile au 
crescut de 3,4 ori în comparație cu 
anul 1950. Importurile au crescut 
mai mult decît exporturile. Un ritm 
înalt a cunoscut dezvoltarea schim
burilor comerciale cu țările socia
liste.

între anii 1961—1965, se arată în 
raport, tendința generală a modifi
cărilor în structura exporturilor a 
constat într-o creștere a ponderii 
mașinilor și utilajelor, precum și 
a bunurilor industriale de consum, 
în condițiile unei restrîngeri con
comitente a exporturilor de com
bustibil, materii prime și materiale, 
în schimburile comerciale cu țările 
capitaliste dezvoltate — se spune în 
raport — Polonia a continuat să 
dețină poziția de exportator de ma
terii prime și produse agricole.

Sarcinile principale ale comerțu
lui exterior în perioada 1966—1970

PROIECTAȚI
cedeu mai perfecționat de finisare 
a mobilei cu lacuri poliesterice — 
și anume metoda denumită de spe
cialiști „ud pe ud“. S-a obținut 
astfel un nou și important spor de 
productivitate la această operație
— de circa 30 la sută — și s-au 
înlăturat defectele care mai apă
reau cînd aplicam procedeul ante
rior. Procedee tehnologice avan
sate s-au introdus și în secția ta
pițerie.

Calitatea produselor șl lărgirea 
gamei de sortimente au stat și stau 
în permanență în atenția colecti
vului nostru. în ultimii ani am in
trodus în fabricația de serie nu
meroase modele noi, cu linii mo
derne și finisaje exterioare și in
terioare superioare, folosindu-se 
pe scară largă plăci aglomerate și 
plăci fibrolemnoase. A crescut 
mult producția de mobilă tapisată
— scaune, canapele, fotolii — la 
care se folosesc, de asemenea, ma
teriale noi — cauciucul spongios, 
poliuretanul, arcurile „Elasta“, a- 
vînd calități superioare față de 
materialele clasice. Numai în pri
ma jumătate a acestui an au fost 
proiectate și realizate 20 de gar
nituri de mobilă noi. Garniturile 
au fost bine apreciate la multe ex
poziții din țară și din străinătate. 
Mobila fabricată în întreprinde
rea noastră este mult cerută 
la export și acesta a constituit 
un motiv în plus ca ea să fie fa
bricată la un înalt nivel calitativ 
și livrată în condiții ireproșabile.

în anul viitor, primul an al nou
lui cincinal, colectivului nostru îi 
revin sarcini sporite. Producția 
urmează să crească cu peste 13 la 
sută, ceea ce echivalează cu mai 
mult de 2 700 de garnituri conven
ționale de mobilă. Putem spune că 
noul an ne găsește pregătiți. 
Au fost perfecționate diferite 
tehnologii, iar pentru noile pro
duse s-au elaborat mostre și 
s-au stabilit tehnologiile de fabri
cație și S.D.V.-urile cu care vor fi 
executate. Ținînd seama de ciclul 
de fabricație, am lansat încă din 
luna septembrie în producție lo
turile care vor fi livrate în primele 
zile ale anului 1966. în prezent, ele 
se află la finisaj. De pe acum se 
creează stocul de piese și de sub- 
ansamble necesare la montaj pen
tru toată luna ianuarie.

întregul nostru colectiv consi
deră experiența acumulată drept 
o bază pentru realizări și mai im
portante în ridicarea nivelului acti
vității economice a întreprinderii 
în anul viitor, potrivit sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului.

TELEGRAME
Cu ocazia celei de-a V-a aniver

sări a Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, Consi
liul Central al Sindicatelor, Uniu
nea Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților și Consi
liul Național al Femeilor din Repu
blica Socialistă România au adre
sat telegrame de solidaritate orga
nizațiilor similare din Vietnamul 
de sud.

esa 

prevăd creșterea importurilor și o 
modificare a structurii lor. în a- 
ceastă perioadă, vor crește impor
turile de mașini și utilaje, ceea ce. 
este cerut de înfăptuirea progra
mului de modernizare a economiei 
naționale a țării. Exporturile de 
produse industriale finite urmează 
să crească în 1966—1967 cu 34 la 
sută și să atingă în 1967 o proporție 
de 57 la sută din valoarea globală 
a exportului. Exporturile de pro
duse agroalimentare se vor reduce 
în 1967 cu 19 la sută față de anul 
curent, iar ritmurile de creștere a 
exporturilor de combustibil, mate
rii prime și materiale vor fi mo
derate. Se prevede dezvoltarea 
rapidă a comerțului cu statele 
socialiste.

în încheierea dezbaterilor pe 
marginea raportului Biroului Poli
tic a luat cuvîntul Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Plenara a adoptat o hotă
rîre cu privire la sarcinile princi
pale în domeniul comerțului exte
rior. în legătură cu informarea pre
zentată de Wladyslaw Gomulka 
despre întîlnirile cu conducătorii 
altor partide, care au avut loc în 
ultimul timp, plenara a aprobat po
ziția reprezentanților P.M.U.P. la 
aceste întilniri.



După dezbaterea problemei: „Acțiuni pe plan regional

în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între

statele europene aparținînd unor sisteme social-politice

diferite"

Comitetul Politic a adoptat
in unanimitate rezoluția

inițiată de

O

U

NEW YORK — Trimisul special Agerpres, Nicolae lonescu, trans
mite : Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat sîm- 
bătă seara, în unanimitate, rezoluția privind „Acțiuni pe plan regional 
tn vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele eu
ropene aparținînd unor sisteme social-politice diferite”, propusă de de
legația Republicii Socialiste România. Dezbaterile care au avut loc în 
legătură cu această problemă, în cadrul cărora au luat cuvînful repre
zentanții a aproape 30 de țări, au prilejuit sublinierea unanimă a spri
jinului cu care a fost primită la O.N.U. această inițiativă a României 
și importanța ei pentru cauza consolidării păcii în Europa și în lumea 
întreagă.

„Sintern deosebit de satisfăcuți 
că inițiativa luată de delegația ro
mână de a propune adoptarea u- 
nei rezoluții speciale în problema 
aflată în discuție a fost primită cu 
o înțelegere atît de largă în Co
mitetul nostru — a declarat delega
tul Iugoslaviei, DANILO LEKICI. 
Cu atît mai mult — a spus el — cu 
cit ea vine din partea unei țări 
vecine, cu care iugoslavia între
ține relații foarte prietenești. Ini
țiativa delegației române trebuie 
să fie salutată, deoarece se referă 
la dezvoltarea colaborării între 
statele Europei, unde găsim exem
plul cel mai expresiv și direct al 
existenței unor sisteme social-po
litice diferite“.

Reprezentantul Danemarcei, FRO- 
DA JAKOBSEN, a spus că „scopul 
rezoluției prezentate din inițiativa 
României este nu numai de a a- 
trage atenția O.N.U. asupra pro
ceselor care, în ultimii ani, au îm
bunătățit relațiile dintre statele 
europene, ci, în același timp, de a 
afirma încrederea fermă că aceste 
procese pot și trebuie să fie con
tinuate".

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
Angliei, C. P. HOPE, a declarat că 
țara sa se consideră ca făcînd 
parte din Europa și este deosebit 
de interesată în problema ridicată 
de delegația României. „Știm, a 
spus el, că scopul prezentării a- 
cestei probleme este îmbunătăți
rea relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene și, de a- 
ceea, în acest spirit, aprobăm re
zoluția care a fost prezentată“.

Reprezentantul R. P. Ungare, 
PETER MOD, a declarat: „Coope
rarea țărilor europene, consolidarea 
păcii și securității în Europa este 
una din garanțiile păcii mondia
le. Iată’ de ce, delegația ungară a- 
cordă o importanță deosebită 
dezbaterilor actuale ale Comitetu
lui politic și, de aceea, ea se află, de

COMUNICAT COMUN SOVIETO ALGERIAN
MOSCOVA 19 (Agerpres). — în 

comunicatul comun dat publicită
ții la Moscova în legătură cu vi
zita în U.R.S.S. a lui Houari 
Boumediene, președintele Consi
liului național al Revoluției și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Algeriei, se arată că se dezvoltă cu 
succes colaborarea dintre Algeria și 
U.R.S.S. în diferite domenii și se 
subliniază că relațiile dintre cele 
două țări corespund intereselor 
vitale ale popoarelor lor. Repre
zentanții celor două țări au sta
bilit măsurile în vederea îndepli
nirii acordurilor bilaterale înche
iate, acordînd o mare însemnătate 
lărgirii continue a comerțului re
ciproc avantajos.

în comunicat se subliniază că 
vederile celor două guverne în 
problemele situației internaționa
le discutate au coincis sau au fost 
apropiate. U.R.S.S. a apreciat po- 

ALGER 19 (Agerpres) .— Mi
nisterul Afacerilor Externe al Al
geriei a anunțat că această țară a 
hotărît ruperea relațiilor diploma
tice cu Anglia, în conformitate cu 
rezoluția adoptată la sesiunea ex
traordinară de la Addis Abeba a 
Consiliului ministerial al O.U.A., 
consacrată problemei rhodesiene.

Algeria este, astfel, cel 
nouălea stat african, după Gui
neea, Tanzania, Ghana,

asemenea, printre coautorii proiec
tului de rezoluție care a fost pre
zentat“.

„Propunînd înscrierea pe ordi
nea de zi a Adunării Generale a 
problemei pe care o examinăm în 
prezent — a declarat reprezentan
tul Franței, ROGER SEYDOUX — 
România a ținut să exprime con
vingerea că orice îmbunătățire a 
relațiilor dintre state pe plan re
gional va contribui la îmbunătăți
rea relațiilor internaționale în an
samblul lor. la crearea unei atmos
fere favorabile păcii în lumea în
treagă, la securitatea internațio
nală și la reglementarea proble
melor importante internaționale 
încă nerezolvate“. „Delegația fran
ceză, a spus el, consideră că pro
iectul de rezoluție vine la timp și 
ea îl va sprijini convinsă că a- 
ceastă rezoluție indică țărilor eu
ropene calea dictată de realitățile 
politice actuale“.

„Guvernul suedez salută iniția
tiva României de a aduce proble
ma cooperării europene în fața 
Adunării Generale. Sîntem fericiți 
de. a ne fi alăturat delegației ro
mâne și altor delegații în calitate 
de coautori ai proiectului de re
zoluție care se află acum în fața 
noastră“ — a declarat reprezentan
tul Suediei, SVERKER ASTROM.

Arătînd că problema care se 
discută din inițiativa Republicii 
Socialiste România „are o impor
tanță principială deosebită“, care 
„afectează nu numai problemele 
europene“, reprezentantul R.S.S. 
Bieloruse, E. SKOBELEV, a subli
niat : „Delegația R.S.S. Bieloruse 
consideră că rezoluția inițiată de 
România trebuie examinată cu a- 
tenție în Organizația Națiunilor 
Unite, deoarece ea este strîns le
gată de pacea generală, de secu
ritatea generală a popoarelor“.

De asemenea, delegațiile Afga
nistanului, R. P. Bulgaria, Daho- 
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SCURTE ȘTIRI
mărfuri pe anul 1966 și a unor 
acorduri care prevăd lărgirea co
laborării dintre U.R.S.S. și Mali.

continue activitatea de mediere 
4 martie 1964.

Manitoba din Canada, a avut loc o 
demonstrație de protest împotriva 
manevrelor militare vest-germane pe 
teritoriul canadian.

LONDRA. Săptămînalul britanic 
„Sunday Times" relatează că Wilson 
ar fi propus președintelui Johnson, în 
cursul recentei lor întîlniri, constitui
rea unei forțe comune „la est de 
Suez“, in care să fie incluse efective 
britanice, amerioane, australiene și 
neo-zeelandeze. Săptămînalul afirmă 
că premierul britanic l-ar fi informat 
pe președintele S.U.A. că Anglia nu 
mai este în măsură să facă fată sin
gură obligațiilor asumate în regiunea 
Oceanului Indian, deși dorește să-și 
păstreze „rolul mondial".

NEW YORK. Adunarea generală a O.N.U. a adoptat sîmbătă cu 47 de vo
turi o rezoluție în problema cipriotă, în care se arată că Republica Cipru 
are dreptul de suveranitate și independență deplină, fără vreun amestec 
sau intervenție din afară. Documentul cere tuturor statelor să respecte su
veranitatea, unitatea, independența și integritatea teritorială a Ciprului _ și 
recomandă Consiliului de Securitate să-și 
a O.N.U. în conformitate cu rezoluția

litica de neutralitate pozitivă și 
neangajare promovată de Algeria, 
iar partea algeriană a apreciat 
contribuția importantă a U.R.S.S. 
în lupta pentru consolidarea păcii 
internaționale. Cele două părți au 
condamnat cu hotărîre interven
ția S.U.A. în Vietnamul de sud și 
agresiunea împotriva R. D. Viet
nam. Ele au declarat că sprijină 
întru totul poziția guvernului R.D. 
Vietnam și Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

U.R.S.S. și Algeria — se spune 
în comunicatul comun — sprijină 
lupta de eliberare a popoarelor 
din Asia, Africa și America La
tină. Cele două părți s-au pronun
țat cu fermitate pentru izgonirea 
de urgență a clicii ciankaișiste de 
la O.N.U. și pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze în această organizație. 
U.R.S.S. și Algeria au declarat că 
se pronunță pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru realiza
rea unei înțelegeri privitoare la 
interzicerea folosirii 
cleare, pentru crearea unor zone 
denuclearizate.

Conducătorii sovietici au accep
tat invitația lui H. Boumediene 
de a vizita Algeria.

MEXICO. Camera deputaților din 
Congresul național al Mexicului a 
aprobat în unanimitate proiectul de 
lege prezentat de președintele Gus
tavo Diaz Ordaz, prin care se inter
zice amestecul capitalului străin în 
activitatea băncilor particulare din 
țară. Conducătorii celor mai puter
nice partide politice din Mexic au 
sprijinit inițiativa guvernului.
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mey-ului, Ghanei, Irakului, Izrae- 
lului, Liberiei, Nigeriei, Pakista
nului, Siriei, R.S.S. Ucrainene și 
ale altor țări au atras atenția asu
pra influenței favorabile pe care 
rezoluția inițiată de România o 
poate avea și asupra situației din 
alte regiuni ale lumii și au salu
tat importanta inițiativă a dele
gației române.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul ambasadorul MIHAIL HA- 
ȘEGANU, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia la O.N.U. După ce a mulțumit 
călduros tuturor delegațiilor care 
au sprijinit această propunere, re
prezentantul țării noastre a decla
rat :

„Ecoul favorabil pe care l-a a- 
vut această inițiativă și spiritul 
constructiv care se degajă din 
dezbateri demonstrează importan
ta și actualitatea problemei de 
care ne ocupăm.

Sintern convinși că relațiile din
tre țările europene, întemeiate pe 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și alege singur căile dez
voltării lui sociale, politice și eco
nomice, a suveranității și inde
pendenței naționale, a egalității în 
drepturi și avantajului reciproc 
corespund intereselor tuturor a- 
cestor popoare și reprezintă, în a- 
celași timp, o contribuție la cauza 
păcii și Colaborării internaționale“.

Rezoluția, a subliniat Mihail Ha- 
șeganu, „urmărește să promoveze 
procesul de destindere în Europa, 
înaintarea treptată, pas cu pas, 
spre o securitate mai mare, spre 
o coexistentă între state bazată pe 
încredere, respect și avantaj re
ciproc.

înlăturarea neîncrederii dintre 
statele Europei și ameliorarea cli
matului politic în această regiune 
a lumii înseamnă, așa cum pe 
drept cuvînt au subliniat în 
dezbaterile noastre delegațiile care 
au luat cuvîntul, o contribuție la 
crearea unui climat propice pen
tru abordarea problemelor care nu 
și-au găsit încă soluționarea, fi
ind astfel de o mare importanță 
pentru pacea și securitatea in
ternațională“.

Proiectul de rezoluție a fost adofj- 
tat prin aclamații de către partici- 
panții la lucrările Comitetului po
litic al Adunării Generale. Acest 
document urmează, potrivit norme
lor procedurale, să fie supus apro
bării Adunării Generale.
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MOSCOVA. Delegația guverna
mentală 
Attaher 
nanțelor 
făcut o vizită în U.R.S.S., a plecat 
la 19 decembrie spre patrie. Tra
tativele sale la Moscova ,s-au în
cheiat prin semnarea protocolului 
privitor la livrările reciproce de

a Mali condusă de 
Maiga, ministrul fi- 
și comerțului, care a

tur de scrutin 
al alegerilor prezidențiale 
Rezultatele parțiale sosite 
pîna la ora închiderii ediției

Ieri a avu! loc în Franfa al doilea fur de scrutin pentru alegerile prezi
dențiale. Potrivit rezultatelor cunoscute pînă la ora la care închidem ediția, 
dinfr-un total de 19 412 922 de voturi exprimate, generalul de Gaulle 
ținut 10 641 984 voturi (55 la sută), iar François Mitterand — 8 770 938 
sută). Numărătoarea voturilor continuă.

După cum se știe, aproape 29 
milioane de francezi au fost che
mați la urne pentru a doua oară în 
decurs de 15 zile pentru a alege pe 
noul președinte pentru următorii 
șapte ani, deoarece primul tur de 
scrutin de la 5 decembrie s-a sol
dat cu balotaj. Din totalul voturi
lor exprimate, generalul de Gaulle 
obținuse la primul tur 10 828 521 
voturi, respectiv 44,6 la sută, iar 
François Mitterand 7 694 005, res
pectiv 31,7 la sută. Restul voturilor 
au fost repartizate între ceilalți pa
tru candidați scoși acum din com
petiție.

Votarea de ieri s-a desfășurat în 
aceleași condiții ca și la primul tur 
de scrutin cu deosebirea că de 
astă dată alegătorii au trebuit să 
se pronunțe pentru generalul de 
Gaulle, actualul președinte, sau 
pentru François Mitterand, clasați 
primii la 5 decembrie.

Votarea a început în întreaga 
țară la orele 8 dimineața. De Gaulle 
a votat dimineața la Colombey-les 
Deux Eglises, iar Mitterand, tot îna
inte de prînz, la Chateau-Chinon 
unde este primar. In ansamblu, 
pînă la ora prînzului, la Paris și 
în suburbiile sale se înregistrase 
o participare electorală ușor infe
rioară față de cea de la 5 decem
brie: 22 la sută la Paris comparativ 
cu 24 la sută, iar în suburbiile sale 
24 la sută în loc de 29 la sută. In 
provincie situația a fost foarte va
riabilă. In prima jumătate a zilei, în 
unele regiuni s-a votat într-o pro
porție ceva mai mare ca la 5 de
cembrie, iar în altele ■ 
a fost ușor inferior. Secțiile 
tare s-au închis la orele 20 la Pa
ris și în marile orașe din ] 
cie, iar în comunele mai mici 
departamentele și teritoriile „de 
peste mări’ la orele 19.
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IBONN 19 (Agerpres). — Cance

larul Erhard a părăsit duminică 
Bonnul, plecînd pe calea aerului în 
Statele Unite. Intr-un interviu a- 
cordat înainte de plecarea în S.U.A. 
postului de radio vest-gërman 
„Deutschland-Funk“, Erhard a ară
tat că vizita sa la Washington tre
buie să servească, în momentul în 
care data unei reforme a N.A.T.O. 
se apropie, în special punerii la 
punct împreună cu guvernul ame
rican a unor concepții comune pri
vind problemele strategiei militare.

KARACI. După cum anunță a- 
genția Reuter, peste 3 000 de pes
cari și-au găsit moartea în urma 
unui ciclon care a devast'at coasta 
Pakistanului de est săptămîna tre
cută.

PARIS. Pictorul Picasso a pără
sit la 19 decembrie spitalul în 
care, în luna octombrie, a fost su
pus unei operații. Starea sănătății 
lui Picasso, după cum a declarat 
el însuși, este bună.

OTTAWA. în
din localitatea

fata taberei militare 
Schamo, provincia

franța Al doilea

făcutDespuierea scrutinului s-a 
de data aceasta mult mai repede 
din cauza numărului restrîns al 
candidaților — doi în loc de șase. 
Primele rezultate au început să fie 
cunoscute la orele 20,30, fiind 
transmise pe măsura centralizării 
lor la radio și televiziune. Este 
pentru prima oară în istoria Fran
ței cînd corpul electoral trebuie să 
se pronunțe de două ori pentru de
semnarea președintelui.

Al. GHEORGHIU
Prin telefon.

CINCI ANI DE LUPTE EROICE
Se împlinesc astăzi cinci ani de la crearea Frontului Național 

de eliberare din Vietnamul de sud — etapă importantă în lupta 
eroică a poporului sud-vietnamez împotriva trupelor saigoneze și 
agresiunii americane, pentru

Se I 
război purtat împotriva

părea că după îndelungatul 
i milifariștilor 

japonezi și a colonialiștilor francezi, 
viaja va reintra în vadul său normal, 
că harnicul și neînfricatul popor viet
namez va fi lăsat să-și orînduiască 
treburile potrivit propriei sale voinje. 
Acordurile semnate la Geneva ga
rantau suveranitatea, independenta și 
integritatea teritorială a Vietnamului. 
Dar aceste acorduri au fost în
călcate iar Vietnamul de sud 
a fost transformat cu timpul în
fr-o vastă bază militară a S.U.A. 
Locul colonialiștilor francezi a fost 
treptat preluat de americani, care au 
înscăunat la Saigon o clică reac
ționară de marionete. Astfel, la sud 
de paralela 17 — care potrivit a- 
cordurilor de la Geneva reprezintă o 
linie de demarcație vremelnică între 
cele două parti ale Vietnamului — 
a fost instaurat un regim de teroare : 
închisori, „sate strategice" de tipul 
ghetourilor fasciste, o campanie ge
nerală de crunte represiuni. Este una 
dintre cele mai sumbre pagini din 
istoria Vietnamului. Refuzul sistematic 
al autorităților din Vietnamul de sud 
de a organiza alegeri în conformita
te cu acordurile de la Geneva, para
lel cu intensificarea terorii, au dus la 
o agravare maximă a situației. în 
aceste condiții, în sud s-au organi
zat cele dintîi formații de rezis
tentă al căror nucleu l-au constituit 
grupele locale de autoapărare.

20 decembrie 1960. Ulițele unuia 
din primele safe eliberate se trans
formaseră în adevărate culoare ale 
unui imens amfiteatru. Difuzoare ins-
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Patrioțl 
n ornezi 
planul

sud-vlet- 
pregătesc 
unei noi 

bătălii

A sosit transportul 
de alimente. Lo
cuitorii din regiu
nea platourilor 
înalte, ca de altfel 
întreaga populație 
civilă din zonele 
eliberate, sprijină 
activ pe ostașii 
Frontului Național 

de Eliberare

D
NEW YORK. 101 profesori 

din șapte universități ale Sta
telor Unite au dat publicității 
o declarație în care se spune : 
„Condamnăm cu hotărîre a- 
gresiunea americană din Viet
nam și sîntem împotriva re
crutării tinerilor în armată". 
Profesorii universitari au tri
mis o altă scrisoare șefului 
serviciului de recrutare, gene
ralul Louis Herschey, în care 
condamnă reprimarea demonr 
strațiilor de protest și mobili
zarea tinerilor pentru a fi tri
miși în Vietnam.

a ob- 
(45 Ia

La Santo Domingo

Proteste împotriva „barierelor 
lor patronilor albi din 
acest oraș, care prac
tică discriminarea ra
sială.

Participanții la miș
carea de protest cer să 
fie lichidată bariera de 
culoare, să se acorde 
negrilor posibilități e-

NEW YORK. — în 
seara zilei de 18 de
cembrie, la Fayette 
(statul Mississippi) a 
avut. loc un marș de 
protest împotriva dis
criminărilor rasiale.

Această demonstra
ție a marcat prima zi 
a boicotării magazine- 

libertate și independență.

fatale în copaci prelungeau ecoul 
cuvintelor înflăcărate rostite înfr-o 
sală devenită neîncăpăfoare. Aici, la 
adăpostul junglei protectoare avea 
loc conferinfa de constituire a Fron
tului National de Eliberare din Viet
namul de sud — eveniment de în
semnătate istorică în viata populației 
sud-vietnameze.

Crearea Frontului National de Eli
berare a insuflat un puternic avînf 
mișcării populare. Presa occidentală 
denumește unitățile forjelor patriotice 
„Vietcong", ceea ce înseamnă : co
muniști vietnamezi. In realitate, Fron
tul National de Eliberare grupează 
sub drapelul său 23 de partide și or
ganizații de masă de diverse tendin
țe politice și confesiuni religioase — 
de la Partidul democrat, reprezeniînd 
pături ale burgheziei nationale și 
Partidul popular revoluționar, pînă 
la „Mișcarea pentru autonomia re
giunilor muntoase", la organizații 
ale țăranilor, de femei și tineret etc. 
în prezent F.N.E. controlează patru 
cincimi din teritoriul sud-vietnamez cu 
o populație de zece milioane locui
tori. Caracterul larg reprezentativ al 
F.N.E. ilustrează legăturile sale indes
tructibile cu poporul — izvorul invin
cibilității. Cînd unii cad în în
cleștarea cu dușmanul, alții le 
iau locul. încercările interventio- 
nișfilor americani — exper(i în 
„războiul psihologic” — de a rupe a- 
ceste legături au fost zadarnice. Fron
tul National de Eliberare întruchi
pează aspirațiile naționale ale între
gului popor din Vietnamul de sud.

SANTIAGO DE CHILE. Confe
derația muncitorilor de la minele

BUENOS AIRES. In provincia Tucuman, principala regiune producătoa
re de zahăr a Argentinei, situația devine tot mai încordată, ca urmare a nea- 
chltării pe ultimele jiatru luni a salariilor muncitorilor de la fabricile de 
zahăr.. în diferite orașe ale provinciei au loc mitinguri și demonstrații de 
protest. Ziarul „Nation" anunță că muncitorii de la compania „Asucarera 
Tucuman" au devastat sediile acestei companii.

continuă manifestațiile împotriva staționării trupe 
lor străine pe teritoriul țări!

de culoare"
gale cu cele ale albi-* * 
lor la angajarea la lu
cru, să se manifeste o 
atitudine umană față 
de populația de culoa
re care în orașul Fa
yette este de 3 ori mai 
numeroasă decît cea 
albă.

neea, Tanzania, Ghana, Mali, 
R.A.U., Congo (Brazzaville), Mau
ritania și Sudan, care rupe rela
țiile cu Marea Britanie, datorită 
faptului că aceasta nu a luat mă
suri ferme împotriva regimului 
rebel din Rhodesia.

• CAIRO 19 (Agerpres). — Am
basada Kuweitului din Cairo a fă
cut cunoscut că guvernul țării sale 
a rupt relațiile economice cu Rho
desia și a interzis continuarea li
vrărilor de petrol, 
w

este exponentul voinței sale și uni
cul său reprezentant legitim.

Frontul National de Eliberare și-a 
cucerit un mare prestigiu, se bucură 
de un larg sprijin pe plan interna
tional. El întrefine relații cu organi
zații din numeroase Jări și este re
prezentat într-un număr însemnat de 
organizații cu caracter mondial 
F .S.M., F.M.T.D., U.I.S., Consiliul
Mondial al Păcii etc.

Călit în focul unei îndelungate lup
te, poporul din Vietnamul de sud s-a 
ridicat ca un singur om împotriva 
așa-numifului „guvern” de la Saigon 
și a protectorilor săi americani. Este 
știut că sub pretextul „sprijinu
lui” solicitat de „guvernul” saigonez 
— care în realitate reprezintă cama
rila militară, un grup de ofițeri corupji 
ce se succed prin rotafie la palatul 
guvernamental — Statele Unite au irti- 
plantat pe teritoriul Vietnamului de 
sud un imens mecanism de război.

Deși efectivul trupelor S.U.A., dota
te cu armament modern, atinge în 
prezent cifra de 175 000, forje
le patriotice dau lovituri fot 
mai puternice unifăfilor americano-sai- 
goncze. Dong Xoai, Chu Lai, Bien .. 
Hoa, Da Nang, Piei Me sînt numai 
cîteva din localitățile marilor bătălii 
din anul acesfa. In cei cinci ani de 
lia crearea sa, F.N.E. a eliberat zorje 
întinse - în punclele-cheie din sudul 
Vietnamului. De fapl, marionetele 
de la Saigon își exertifă autoritatea 
doar asupra unor mici „insule", în 
special în jurul bazelor militare amé- 
ricane. Expresia „cele mai grele 
pierderi de la începutul ostili
tăților" a început să devină sf Ș- 
reofipă în declarațiile oficialităților a- 
mericane, aproape după fiecare mare 
acțiune inițială de Frontul National de 
Eliberare. Aceasta confirmă o dată în 
pluj că pe măsură ce angajarea mili
tară a Statelor Unite devine tot mai 
mare, forjele patriotice sud-vietnamé- 
ze dau riposte din ce în ce mai pu
ternice agresorlor.

F.N.E. împletește lupta de elibera
re, sarcina centrală, cu acțiunile de 
reconstrucție a regiunilor eliberate. 
Chiar în condițiile deosebit de grele 
ale războiului împotriva infervenfio- 
niștilor americani și trupelor marione
tă, în zonele eliberate se desfășoară 
un vast program de reconstrucție. în 
ciuda urgiei napalmului, a torentelor 
de foc pe care le revarsă inferven- 
fionișlii americani, în aceste regiuni 
încolțesc mugurii unei viefi noi. Re
forma agrară, una din problemele fyn- 
damenfale ale revoluției nafional-de- 
mocrafe, a fost în parte rezolvată. Ță
ranii au primit pînă acum două mili
oane hectare de pămînf. Au fost 
lărgite sistemele de irigații. în re
giunile eliberate funcționează apro
ximativ 5 000 de școli de cultură ge
nerală, mii de unifăfi sanitare.

Lupta eroică a poporului din Viet
namul de sud, sub conducerea Fron
tului National de Eliberare, se bucură 
de sprijinul și ^solidaritatea deplină a 
poporului român, care condamnă cu 
hotărîre agresiunea S.U.A. și cere să 
se respecte prevederile acordurilor 
de la Geneva din 1954, să fie retrase 
țoale trupele americane și satelite din 
Vietnam, să înceteze acjiunile agresi
ve împotriva R. D. Vietnam, să se 
respecte dreptul poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, fără vre
un amestec din afară, corespunzător 
voinței și intereselor sale.

Dumitru ȚINU

de cupru din Chile a dat' publici
tății o declarație, în care se arată 
că, deși greva celor 17 000 de mi
neri chilieni a luat sfîrșit, minele 
continuă a fi ocupate de forțele 
guvernamentale. Declarația cere 
guvernului să respecte promisiu
nea de a se revizui legislația re
feritoare la societățile care ex
ploatează cuprul chilian. Se cere, 
de asemenea, guvernului să re
nunțe la măsurile represive împo
triva greviștilor.


