
Biblioteca Cent-' a , 
Regional 

Hunedoara-Pev-i Proletari din toate țările, uniți-vă!

wjcinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XX, Seria II, Nr. 4851 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 19 decembrie 1964

Cu planul anual îndeplinit A. in

IN PAG. A II-A
• Inscripții pe poarta 

Noului An (versuri de 
Adrian Păunescu $1 Ni- 
chlta Stănescu)

• Carnet cinemato
grafic : „Șapte ani de 
căsnicie"

IN PAG. A IU-A
• Cum învață meca

nizatorii ?

• SPORTconstrucția

COMUNICAT
In legătură cu apropiatele alegeri pentru Marea Adunare Națio

nală și sfaturile populare, Frontul Democrației Populare urmează să-și 
constituie Consiliul Național alcătuit din reprezentanți ai P.M.R., sindi
catelor, organizațiilor cooperatiste, de tineret, de femei, ai asociațiilor 
științifice și culturale și altor organizații obștești.

Ședința de constituire a Consiliului va avea loc miercuri 23 de
cembrie 1964, ora 10 a.m., în sala mică a Palatului R. P. Romîne.

• La 18 decembrie, MINISTERUL ECONO
MIEI FORESTIERE a îndeplinit planul anual la 
producția globala și marfă.1 Pentru a cincea oara 
consecutiv în perioada șesenalului, muncitorii din 
această ramură realizează înainte de termen sar
cinile anuale de producție.

Folosirea din plin a capacităților de producție 
și utilizarea pe scară largă a unor tehnologii mo
deme de fabricație au permis colectivelor între
prinderilor din industria lemnului să înregistreze 
în acest an o creștere față de realizările anului 
trecut cu 44 la suta a producției de plăci aglome
rate și fibrolemnoase, cu 18 la sută a acelei de 
mobilă și placaj, precum și sporuri însemnate la 
cherestea, uși, ferestre, parchete etc.

• Pînă la 18 decembrie, 30 de întreprinderi din 
INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI 
au raportat îndeplinirea sarcinilor de producție, 
prevăzute pentru anul în curs. Printre acestea 
sînt unități importante, ca Uzinele de tractoare 
din Brașov, Șantierele Navale din Oltenița, Fa
bricile de rulmenți din Bîrlad și Brașov, Uzinele

mecanice din Buzău și Suceava, „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț, Atelierele de reparat material ru
lant din Pașcani etc.

• UZINELE CONSTRUCTOARE DE MA
ȘINI DIN REȘIȚA unde se produc unele dintre 
cele mai mari agregate energetice din țară și-au 
îndeplinit în ziua de 18 decembrie, planul anual 
de producție și o dată cu acesta și angajamentul 
pe anul 1964.

Și COLECTIVUL RAFINĂRIEI ONEȘTI din 
regiunea Bacău a îndeplinit cu 13 zile mai de
vreme planul anual de producție.

• BAIA MARE (de Ia corespondentul nostru). 
— Pînă la 18 decembrie, 35 de întreprinderi și 
unități economice din regiunea Maramureș au ra
portat îndeplinirea înainte de termen a planului 
anual. Printre acestea se află Combinatul chimico- 
metalurgic, Uzina „1 Mai“-Femeziu, exploatările 
miniere Săsar și Herja, întreprinderile forestiere 
Vișeul de Sus, Satu Mare și altele.

Ing. PETRE STURZU: „Stabili
tatea și calitatea imaginii ultime
lor tipuri de aparate s-au îmbună

tățit mult".

rotundă

a „Scînteii

tineretului

despre

calitatea
Ing, EMIL DRAGOMIR: „Mă aur- 
prinde totuși un lucru. In uzină 
se rezolvă cu succes problemele 
mari, de construcție, și se negli

jează amănuntele".

noului dig de
CONSTANȚA (de 

la corespondentul no
stru)

Colectivul între
prinderii de construc
ții hidrotehnice din 
Constanța a început 
de mai multe zile 
construirea digului 
de larg, unul din cele 
două diguri care vor 
delimita noul port 
maritim. Coloanele de 
autobasculante trans
portă piatră din ca
riera Ovidiu pe șo-

șeaua special 
truită, iar pe 
a sosit prima 
tură de tren încărcat 
cu blocuri de piatră 
de cite 40 de tone 
fiecare. Pînă acum 
s-au transportat pen
tru construcția noului 
dig 20 000 tone de 
piatră. Pentru așeza
rea blocurilor de pia
tră naturală și din 
beton, constructorii 
au început montarea 
unei macarale-pod,

cons- 
șantier 
garni-

larg
care are o putere de 
ridicare de 40 tone. 
Ea va avea înălți
mea de 30 de metri 
și brațul lung de 50 
metri, fiind coman
dată automat de la 
un tablou. De ase
menea, macaraua va 
avea o instalație elec- 
trosonică cu ajutorul 
căreia se va putea 
urmări și verifica 
permanent mersul lu
crărilor de construc
ție a părții subacva
tice a digului.

Vine vacanța!

Ing. GHEORGHE ZAMFIR: „Ca 
responsabil de proiect, ! împreună 
cu colegii mei, m-am străduit si 
concep un aparat la nivelul celor 

mai bune tipuri".
Foto : N. STELORIAN

vacanța este aștep- 
ftata. O așteaptă 
*cu nerăbdare pe- 
|ste trei milioane 
țde elevi ai patriei. 
;De la cei care vor 
petrece prima lor 

vacanță din'viața de școlar — 
„voinicii" ’’dintr-a I — pînă la 
cei care își vor lua rămas 
bun de la ultima lor vacanță 
de iarnă din viața de elevi. 
Acum așteaptă cu emoție ca 
tovarășii învățători și diriginți 
să însemneze în carnetul de 
școlar, răsplata muncii din 
cele trei luni de școală. Mulți, 
foarte mulți vor avea bucurii, 
le vor face bucurii părinților 
ducîndu-le * '
școlari cu medii mari, semn 
că au fost

Vacanța vine să le ofere 
elevilor un popas pentru odih
nă. Ea îi va invita pe cei pes
te 3 milioane de oaspeți ai săi 
să-și pună frumos, pe masa de 
lucru, ghiozdanul și cărțile, și-i 
va îndemna la odihnă, să prin
dă puteri noi pentru viitoarea 
etapă școlară — trimestrul al 
H-lea.

Deci, ceasul nu va mai suna 
în zori, nu vor mai fi teme de 
pregătit. 24 de ore la dispozi
ția voastră, a școlarilor ! Vi le 
oferă vacanța și tot ea vă face 
zeci de propuneri îmbietoare, 
îndemnîndu-vă să puneți bine 
în balanță cit timp afectați 
somnului, cit distracției, cît 
lecturii.

Mai întâi, vacanța vă invită 
să stați mai mult în aer liber, 
să vă pregătiți patinele, sania, 
schiurile. In timpul cursurilor 
școlare trebuie sâ stați mai 
mult in clasă și în camera ce 
lucru. Acum. profitați! Lua- 
ți-vă rucsacul in spate șx. îm
preună cu colegii, porniți !n 
fnmcaseie drumeții și excursii 
de Lamă. Cele mai frumoase 
stapnni. locuri pitorești și tu
ristice din țară, ca Sinaia, 
Psenealul. Bușteni — Valea 
Prahovei întreagă se va declara 
Valea Vacanței Smlare. și vă 
va oferi, cu siguranță multora 
dintre voi priveliști de neurtat. 
o bogăție de impresii despre 
noutățile pe care le veți ve
dea: orașe, construcții, șar tinere, 
mari combinate, locuri inc- 

Irice, minima to priveliști dăl
tuite de mina omului și de na
tură. Deci, la drum. Sau caeă 

■ n-o porniți la drum, mergeți
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în dar carnetele de

silitori.

cursurile de săniuțe, de pati
naj, de schi, chiar și la joaca 
cu bulgări de zăpadă (dacă 
bine-înțeles iarna va fi darni
că în zăpadă). Și mergeți 
la spectacole — vă propune 
vacanța, la muzee, expoziții, 
filme. Vi se vor oferi nu
meroase astfel de prilejuri de 
a vă întîlni cu arta, de a vă 
îmbogăți mintea și sufletul cu 
valoroasele ei opere. Nu 
pierdeți nici o ocazie de a lua 
contact multilateral cu dome
niile culturi, căci, repetăm, 
doar vacanța este atît de dar
nică în timp liber, pe care îl 
puteți afecta, fiecare, prefe
rințelor, nenumăratelor voa
stre preferințe.

Vacanța vă amintește însă 
că una din preocupările voas
tre, în aceste zile, să fie lec
tura, recuperarea „restanțe
lor" din timpul trimestrului 
cînd, ocupați cu lecțiile, n-ați 
putut citi prea mult. Dedicați 
în fiecare zi lecturii timpul 
care i se cuvine. Veți avea pri
lejul unei odihne active, folo
sitoare pentru dezvoltarea ori
zontului de cultură generală.

Ați uitat serbările, frumoa
sele serbări școlare? — vor 
spune elevii. Nu, nu le-am ui-

tat. Știm că le pregătiți de pe 
acum. Zilei de 30 Decembrie 
— sărbătoririi aniversării Re
publicii 
serbări, șezători pionierești 
în care cîntecul, versul, dan-J 
sul vor înmănunchia bucu
ria celei mai tinere gene
rații de a trăi într-o patrie li-\ 
beră, socialistă. Acestora li se ’ 
vor adăuga, cu siguranță, vizi- ' 
tele în întreprinderi, la locuri 
istorice, muzee, întîlnirile cu 
activiști de partid și de stat? 
cu personalități științifice și 
culturale, cu ajutorul cărora . 
veți face incursiuni de neuitat 
în cartea vie, plină de pildui
toare învățăminte.

Dar cîte nu se pot face în- 
tr-un club de vacanță ; simpdf 
zioanele, reuniunile tovără
șești, carnavalurile, vor avea 
desigur, adeziunea voastră, a 
tuturor elevilor. Vreți să dan
sați, să vă distrați împreună 
cu colegii, ca-n vacanță? Pri
lejuri veți avea. Organizați 
cît mai multe reuniuni în care 
să cîntați, să dansați, să or
ganizați jocuri distractive.

„Scînteia tineretului"

îl veți dedica.

(Continuare în pas. a IlI-a)
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— Bine, bine, băiatule. Bra
vo 1 Bravo.» I Șl odată cu 
aceste încurajări părintești, 
maistrul transmite ucenicu
lui încet, încet, întregul 
meșteșug al meseriei. (Foto
reporterul a surprins această 
imagine la Electromotor Ti
mișoara, secția 10 motor. 
Maistrul este Emerich Bel- 
grasch, iar ucenicul -r ele
vul în anul II al școlii pro
fesionale, Gheorge Popi).

Foto : ION CU CU

Modificarea unor prevederi 
ale Decretului

privind serviciul militar
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne a hotărît 

modificarea unor prevederi ale Decretului nr. 468/1957 privind 
reglementarea serviciului militar.

Durata serviciului militar — obligatoriu pentru toți cetățenii 
Republicii Populare Romîne — a fost stabilită la 1 an și 4 luni 
pentru militarii în termen de toate armele, în afară de cei în
corporați la marina militară și la navele de grăniceri, pentru 
care durata acestuia este de 2 ani. Absolvenții instituțiilor de 
învățămînt superior sau ai altor instituții de invățămînt stabi
lite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri, îndeplinesc serviciul 
militar în școli militare de ofițeri de rezervă sau în unități mi
litare, timp de 8 luni.

Sînt stabilite, de asemenea, formele în care cetățenii țării în
deplinesc serviciul militar, limitele de vîrstă pentru cadrele 
permanente, drepturile militarilor în termen, ale elevilor din 
școlile militare, ale subofițerilor, maiștrilor militari și ofițerilor 
activi, cele ale rezerviștilor pe timpul concentrării, precum și 
obligațiile organizațiilor socialiste ai căror angajați sînt chemați 
să îndeplinească serviciul militar sau pentru rezolvarea unor 
probleme legate de acesta.

Zilele Ion
In regiunea CrișanaIn regiunea Crișana au avut 

loc numeroase manifestări cultu- 
ral-artistice consacrate comemo
rării marelui scriitor Ion Crean
gă- La Oradea și Ineu au avut 
loc sesiuni științifice, la care au 
participat peste 400 de cadre di
dactice, studenți, oameni ai mun
cii din aceste localități. De ase
menea, in numeroase comune ca 
Sintana, Chișineu-Criș, Harghita 
ți altele au acut loc șezători și 
seri literare, conferințe, expoziții 
de cărți, concursuri „Cine știe, 
răspunde" pricind viața și opera 
lui Ion Creangă.

Pentru micuții spectatori Tea
trul de păpuși din Oradea pre
zintă in aceste zile un ciclu de 
spectacole cu poveștile lui Ion 
Creangă: Harap Alb, Capra cu 
trei iezi, Punguța cu 2 bani, iar 
actorii Teatrului de Stat prezin-

Creanga"
tă la cluburile muncitorești pro
grame de lecturi artistice din 
opera scriitorului.

★
Cu prilejul „Zilelor Ion Crean

gă", în sala Teatrului de Stat 
din orașul Bacău, a fost organi
zat vineri un simpozion cu tema: 
„Ion Creangă, marele povestitor 
al poporului romîn“.

Un simpozion cu tema „75 de 
ani de la moartea povestitorului 
Ion Creangă" a mai avut Boc și 
la clubul studențesc al Institu
tului pedagogic de 3 ani din lo
calitate.

Expuneri despre viața și opera 
scriitorului moldovean s-au ținut 
în aceste zile în localitățile Bo- 
zieni, Filipești, Ion Creangă, So- 
frăcești, Ruginoasa și altefe din 
raionul Roman.

(Agerpret)

imagine - marca

■
 rima secvență a imaginii — 15 iulie 1961. Specialiștii Uzinei

„Electronica" recepționează, la capătul benzii de montaj, cel 
. dinții televizor realizat la noi în țară. Televizorul poate fi vă
zut și astăzi in expoziția uzinei. Dar alături de el se afla acum 
alte 14 tipuri. Producția de televizoare a cunoscut, în acești 
patru ani, o puternică dezvoltare. Privești această mică expozi
ție și îți dai seama cîte eforturi s-au depus și se depun în uzină 

pentru realizarea unor televizoare de cea mai bună calitate. Acum patru ani 
s-a pornit de la zero. Astăzi se produc în uzină 65 000 de televizoare anual. 
Toate tipurile de aparate introduse în fabricație în acești ani au atins și 
depășit performanțele reperelor de referință. Televizoarele aflate acum in 
producție — E 43 și E 47 — se situează, din punct de vedere al performanțe
lor, la nivelul celor mai bune aparate care se construiesc în țări cu tradiție 
în acest domeniu.

Ce-am mai putea adăuga acestei succinte cronici a celor 4 ani ? Nici vor
bă, mai întîi faptul că uzina, în urma experienței dobîndite, poate realiza 
televizoare și mai bune, care să satisfacă pe deplin cerințele mereu 
sporite, dar și mereu mai exigente ale cumpărătorilor. Vă veți convinge de 
aceasta, urmărind, împreună cu noi. discuțiile purtate la „masa rotundă" 
organizată de ziarul nostru la Uzina „Electronica". La masa noastră rotundă 
participă reprezentanți ai Direcției generale tutelare din M.I.C.M., ai Minis
terului Comerțului Interior, ai unităților de reparat televizoare „Radio- 
Progres" și, bineînțeles, ai Uzinei „Electronica".

In numele 
telespectatorilor...
RED.: Citind ewmteie de s*s» 

cititorii se gindesc probabil la jarr.xJe 
intrată în uz: „Vă madțvnim pexxru— 
Și la masa noastră rotundă se nortește 
în numele telespectatorilor, se aduc și 
mulțumiri, dar se aduc — după cxn 
veți vedea și reproșuri.

Ing. EUGEN COBAN, șeful grupei de 
control și recepție a M.C J.: „Noi, re
prezentanții comerțului, constatăm de Ia 
o zi la alta îmbunătățirile care se aduc 
televizoarelor. Acest lucru ne bucură. 
Constatăm însă și unele deficiențe. Gă
sim la recepție televizoare care, deși au 
unele defecte de fabricație, uzina le 
prezintă grupei de recepție. Este lim
pede că organele noastre resping ase
menea produsa.

Def acțiunile constatata la televizoa
rele resp.nse se împart fci ccuă mari 
șnpe: 1) oefecțiur.; care se datoresc 
reglajului incorect in faarria de lucru 
șt 2- defecțiuni accidentale care apar 
în drumul oe la -■—-Hataj pmi la re
cepție. Primele s:nt ce> mai impor
tance și asupra lor am sâ insist mai 
mult. Acestea au — cupă părerea mea — 
o singura csuxa. Tehnologia de reglaj 
existentă la ora amuaiâ nu este nici 
corectă și nici bine însușită- Să mă ex
plic. Instrucțiunile de reglaj sint incom
plete ; eie nu-i orientează pe muncitori 
asupra principalelor fenomene de re
glaj. Apoi, chiar așa cum sînt, ele n-au 
fost afișate la locul de muncă. Chiar și 
unii tehnicieni, cînd televizorul ajunge 
la ambalaj, nu știu sâ execute reglajul 
și, uneori, în loc să regleze aparatul 
ÎL_ dereglează !

Receptivitatea uzinei, la sesizările 
noastre, este foarte greoaie. Se întâm
plă ca un lot să fie respins la control 
și a doua oară. Nu este normal să se

petreacă acest lucru. Ce dovedește a- 
ceasta ? Prima dată a fost — să zicem — 
o întâmplare. Dar cînd același lot îți 
vine la recepție cu aceleași deficien
țe nu mai e vorbă de întîmpla
re. Este vorba de lipsă de respect față 
de marca fabricii.

în esență — după cum se vede — 
sînt probleme care se pot rezolva. Aș 
vrea să-mi spun și eu părerea acum. în 
primul rînd, introducerea în fabricație 
a unui nou tip de televizor să fie în
soțit de o documentație tehnologică 
completă și pusă la punct (să se întoc
mească instrucțiuni complete de reglaj 
și control în bandă ; să se verifice re- 
productibilitatea reglajelor și a perfor
manțelor etc.). în al doilea rînd, să se 
asigure o specializare strictă a munci
torilor la operațiile-cheie. La același 
banc de reglaj, spre exemplu, să nu se 
facă și reglajul sunetului și al imaginii, 
în al treilea rînd, controlul tehnic de 
calitate să stabilească defectele fiecărui 
lot de produse, să analizeze operativ,

împreună cu secția, cauzele .pare le-au 
generat, și să ia măsuri de prevenire în 
viitor.

Uzina are toate condițiile să realizeze 
aparate care să stea cu cinste alături 
de cele mai bune televizoare fabricate 
în alte țări".

„Radio -Progres“ 
transmite...

Intre uzină și beneficiar apare, de 
multe ori, un intermediar — „fl^dio- 
Progresul" — unitate care asigură re
pararea televizoarelor în termenul de 
garanție. Aici se constată cel mai bine

Ing. ION POPESCU 
CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)



—— Inscripții —— 
pe poarta Noului An

Cîntec de Adrian Pâunescu 
și Nichita Stănescu Puternice

de deschidere
Cînd curentat cu sunete e aerul 
acestor oblice zăpezi pe reliefuri vii 
și avalanșele atîtor ore 
smulg lirele fierbinți din mîini 
ea armele din panoplii,

nu mai încap nervurile în frunze 
de-atîta sevă cîtă zace-n trunchi 
și se vor stîlpi la cer, coloane infinite 
cu bolta și pămintul în triunghi,

și nici secunda-n oră nu rămîne 
cu sensul limitat de un cadran 
ci crește-n toate lucrurile cu mirar 
Minutul e cu secolul contemporan.

Și nu roți sînt încinse pe osii 
ci drumuri
în foamea lucrurilor, de distanțe. 
Mărit pe lucruri cade soarele 
ca în ocheane dilatatele nuanțe.

Și-o aură se-alege pentru suflet 
din noile repeziciuni ce ard în lucruri inegale 
asemenea luminii stîrnite de izbirea 
felinei ape în baraje de hidrocentrale.

Și-n avalanșa care smulge lirele fubțir. 
cu patimă din mîini 
precum sînt smulse către viitor 
zile și nopți — din săptămînî

E-o mare împletire de destine biruind 
însinguratul ins al lucrurilor proprii 
și-un unic viitor adună orele in el 
cum se unesc intr-o privire ochit

Iar noi, poeți orgolioși ai sentimentelor 
atîta de diverse, de iuți in luptă suplă, 
rezemători de lumi pe fiecare coardă, 
înrămurăm o liră dublă.

De-a lungul orizontului tras lingă umăr 
tot ce pe-o liră nu se poate spune 
noi sprijinim pe două coloane vertebrale 
ca pe doi stîlpi, înalta tensiune.

Voci și coruri
Să vină fiecare să-și perinde 
destinul de la iarbă pin* la cei eârunți 
ca într-o dragoste in care se pune la vedt 
un relief al inimii, cu munți.

Aicea, în focarul acestei mari «nații 
ca pe-o rotundă scenă vizibilă doar ea 
să vină fiecare, in coruri strins, on < ? 
ca un trimis de la o stea.

El însuși vocii sale să își fie 
sîmbur, chemat de ritmice geneze 
și uneori, prin melodie să străba. 
și fruntea lui, ca să viseze.

Șir de adolescenți
Ei au venit cu frunze mari pe umeri 
intimidați de aripa crescînd continuu — 
Drept umbră de la soarele copilăriei 
oare apune limpezindu-le destinul.

Cîte-o pricepere de aer disparată 
le-nfoaie brusc cu sclipăt de mesteacăn 
sprîncenele mirate, iar ochiul stăpinește
— zeu tinăr — intr-un jilț de-albastru cearcăn

Ei foarte îndrăzneți într-o timiditate suplă 
fațete sînt, cu licăr imaterial 
sub care-și joacă magmele nerevărsate 
întîia tensiune spre cristal.

Profil în fugă
La Argeș, între munți hotăritori 
între încolăcite peisaje, 
l-am urmărit pe un scafandru 
în veșnic-viitoarele baraje.

Aproape nu l-am recunoaște 
de l-am vedea obișnuit, 
atît de mult profilul lui în fugă 
ne-a colorat cu eroism și cu zenit

Suia de-asupra noastră și cobora sub no. 
ca-ntr-o fîntînă, strălucind agil 
și parcă totuși se clădea barajul 
pe mult-alergătorul lui profil.

Vorbește oțelul voci de mineri
Eu sînt o suprafață de soare, pe pămînt, 
viu populat cu gesturi schimbate în căldură ; 
cum sufletul de sine se rupe-naintind 
eu mă despart de coama mea de zgură.
Văd ochii mari ai lumii deschiși asupra mea 
Atunci plonjez în corzile de lire 
și în viori dau țipăt și nașterea mi-e grea 
cînd mă transform în sunet nervos și strălucire.

Ei și-au coborît inimile, Ia mare adincime 
in memoria de piatră a pămîntului, vii, 
ca niște stîlpi sint umbrele lor în afară 
la aspra lumină din galerii.

Și foșnet bărbătesc de ramură aplecata 
spre propriile ei rădăcini pînă jos 
au gesturile lor care trec prin materie 
vizibil, ca munții prin aer pe timp răcoros.

Netremurate mîini cu zale de azbest 
magnetic mă înclină-n forme fixe 
îndepărtatul meu temei celest 
toridul alb mi-1 mută in eclipse.

Și-nstrăinat de mine însumi sînt, 
in țesătura lumii legind nașteri de stele, 
iar marile cuptoare in care ard strigind 
îmi par o amintire a rădăcinii mele.

Dunărea
Donirei e «ai» 
înnoptat! ilb 
înnoptată icmta» 
intre munți tulbur-, 
ți cer 
intre arbori graTi 
ți stelele țepeaae 
ale iernii.

Dunărea alunecă

<u grupuri mari 
de copii » adolescent- 
călătorind Bn ți ra>- 
de parcă
*-ar revărța in 
afluenții ei.

Sondă nouă
Ei aleargă de bwne atît dc reped? 
iada le răanin ia urmă culorile 
ea un fir de Haă deșirat

Seeda • noaă. jetul 
aleargă m ța, 
ță-axit de repede incit eakirue

■t-1 mai ajung

Pilot de încercare

D sugar stă iusre ar* 
ea Karra iu flrrg dneBăd 
Mare» rt ese laud 
ți ancară aM la brâă

FI râgw nă taur» ar*

Iarna semințelor

ÎN IMAGINE

Ei lucrează în sala de mașini a pămîntului 
la osia lumii, de minereu, 
la locul de unde pornește mișcarea 
în sine și-n spațiu solemn și mereu.

Iar bătăile inimii lor sînt bătăile 
de zi-noapte, de xi-noapte, de zi 
ale timpului in care rotirea pămîntului 
dezvoltă ocheane de galerii.

Ei și-au coborit la mare-adincime 
intimplârile bărbătești ale gindului. 
Fără-ndoialâ, chiar ei sint aceia 
care-au pus in mișcare 
sala de mașini a pămîntului !

Portret de activist
El are-o tinerețe lăudată de primăvară 
Semințele irump pe traiectorii areate 
cind le intimpină el printre culorile 
reînviate.

Timplele lui simt venirile ritmice 
ale anotimpurilor din pămînt, 
D.n visatul A FI al naturii 
el știe să-l nască pe SÎNT.

Cu toate amintirile lui și emoțiile 
legate de pămintul adine, scăpărător, 
activistul de partid e poarta sobră de suflet 
deschisă in viitor.

Scrisoare 
către pescarii 

din oceane
Vă scriem de sub pavăza lunii decembrie 
intr-o noapte Inn^ă de 1a paralela 45 
sperind că fiecare vers pe eare-1 gindiir 
apasă cu palma iui uriașă de silabe 
valurile de dinaintea voastră 
netezindu le:

Fie ea printre aceste versuri 
să sară in sus peșta
al căror nume tocă na l-am aflat, fa 
ea in acest .O" al sarigătulu 
să găsiți xbăitoda -se
ea-ntr-o plasă de pescuit 
pești frumoși, fie
să vă revedem oMtop g srsB»

tandre nume de femeie. fie ea 
Anul Nou să vă aducă • recoltă 
bogată, de pește eeeamc.

Ritm republican

MARCA „ELECTRONICA*
(Urmare din pag. 1)

„pulsul" calității. Aici se formează o 
imagine completă asupra comportării, 
în exploatare, a produselor prurtînd 
marca „Electronica". Să ascultăm, așa 
dar, părerea unor specialiști ai „Radio- 
progresului".

Ing. PETRU STURZU : „Stabilitatea 
și calitatea imaginii ultimelor tipuri 
de aparate s-a îmbunătățit mult. Nu se 
deosebesc cu nimic de cele ale unor 
televizoare apreciate din alte țări. Asi
gurarea acestor performanțe mă face să 
afirm că uzina mai are multe posibili
tăți pentru îmbunătățirea calității pro
duselor sale.

Noi am constatat, în timpul repara
țiilor, unele neglijențe de montaj — 
mai ales de lipire a diferitelor piese. 
Sînt lucruri mărunte dar astea fac te
levizorul să nu funcționeze... Reclama- 
ții mai multe se primesc la televizorul 
„Cosmos 3“. La acesta, unele suban- 
samble nu sînt corespunzătoare din 
punct de vedere calitativ. Noi am sesi
zat de mai multe ori acest lucru și uzi
na ne dă același răspuns : „Nu sîntem

noi de vină. Așa le primim de la 
furnizorii externi".

DUMITRU GH. tehnician: „Calita
tea unui televizor se verifică cel mai 
bine în perioada de garanție. In acea
stă direcție uzina face foarte puțin. 
Produsele — în special televizorul 
„Cosmos 3“ — nu sînt însoțite de docu
mentația tehnică. După ce poți face 
controlul unui aparat, cînd ești chemat 
de posesor, dacă nu ai schema tehnică 
a acestuia ? S-a introdus din august în 
comerț televizorul „Cosmos 3“. Ei bine, 
nici pînă astăzi noi nu dispunem de 
piesele de schimb pentru executarea 
întreținerii și reparării aparatelor a- 
flate în termenul de garanție. Iată cum 
uneori marca „Electronica" poate pri
mi calificative nefavorabile din partea 
beneficiarilor pentru lucruri care nu 
țin de calitatea aparatelor".

CORNEL NĂSTASE, tehnician: „Per
sonal, apreciez calitatea televizoarelor 
fabricate de Uzina „Electronica". Poate 
că ele ar fi putut să aibă o execuție 
mai bună, performanțe mai ridicate, 
dacă, într-un timp atît de scurt, nu se

introduceau în fabricație o diversitate 
așa de mare de tipuri. Noi producem 
televizoare numai de 4 ani și am exe
cutat un număr de tipuri mai mare de
cît al unor țări cu tradiție. Asia cred 
că a cauzat uzinei. S-a aflat mereu în 
fața unei organizări, unei experimen
tări. Mai puține tipuri ar fi putut fi și 
mai bine perfecționate*.

Ing. EMIL DRAGOMIR : .Nimic de 
zis — ultimul tip de televizor E 43 are 
performanțe certe. Imaginea și sunetul 
sînt mult mai bune ca la cele anteri
oare. Mă surprinde totuși un lucru. In 
uzină se rezolvă cu succes probleme 
mari, de construcție și se neglijează a- 
mănuntele. Ce părere își formează un 
cumpărător despre televizorul pe care-1 
cumpără astăzi și care, după citeva ore. 
nu mai funcționează. El este tentat să 
creadă că televizorul nu este b in. Omul 
n-are de unde să știe că ce: care l-au 
montat au făcut legăturile fără pic de 
răspundere. Aș vrea ca uzina să rețină 
că cele mai frecvente deficiențe, de 
acest fel, apar la plăcile videoson. Sîn
tem, în schimb, complet nemulțumiți de 
calitatea condensatorilor electrolitici. 50 
la sută din electrolitici ori se rup ori

Z:mbe: la iyj ~e::i altitudine! Zîmbel de satisfacție și mulțumire totodată, pentru acei care 
s-au îngrijit să le construiască școala aici, în îndepărtata Poiană a Mărului, raionul Caran- 
s . pe ei, cei mici — fiii muncitorilor de la exploatarea forestieră — să mai

s::cbc:ă zilnic obositoarele distanțe pînă la cea mai apropiată școală.
Foto : AGERPRES

„ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE"
O ipostază surprinzătoare a 

autorului intensei drame care 
fusese Apartamentul: Billy 
Wilder — autor de comedie. 
Dacă n-ar fi folosit pentru a- 
precierea atîtor mofturi fals 
inovatoare, am putea spune 
că regizorul american „moder
nizează" comedia clasică de 
situații, maturizîndu-i resur
sele analitice pînă la vivisec
ția strălucitoare a unui me
diu, a unei mentalități curen
te și a unui tip uman generat 
de o literatură erotică facilă 
răspîndită în occident.

Avatarurile estivale ale re
dactorului editurii comerciale 
de acest gen sînt comprimate 
într-o pilulă acidă ce conține, 
atît vitamina hrănitoare, cît 
mai ales altele, nocive, carac
teristice unui frecvent „modus 
vivendi". Wilder se amuză, cu 
inteligență și ascuțit spirit 
critic de tot ce vede (și vede 
multe în scurtul itinerar ne- 
wyorkez) : de restaurante — 
pensiune cu regim vegetal 
strict, indicat pe număr de 
calorii sub care n-ai voie să 
te ridici de la masă ; de ospă
tărița sexagenară ce propagă 
cu înfocare avantajele „pacifi
catoare" ale nudismului; de 
titlurile unor tratate „științifi
ce" de psihoanaliză ce devin 
în versiunea editorului senza
ționale romane despre „Sex și 
violență" cu poze incitante de 
fecioare tiranizate de bărbatul 
ajuns „la vîrsta periculoasă a 
instinctului refulat* ; de recla
mele surâzătoare de la televi
ziune pentru pasta de dinți, 
reclame vii, însoțite de texte 
„poetice" cîntate de o „sexy": 
am mîncat la prînz ceapă și 
seara usturoi, dar el nu va 
ști niciodată pentru că am fo
losit miraculosul dezodori- 
zant.^ etc. etc. De la „Inami
cul public" cu Fernandel, 
n-am mai călătorit, atît de 
confortabil într-o metropolă de 
peste ocean cu toate „distrac
țiile" ei cotidiene. Dar cea mai

„senzațională" descoperire 
de-a lungul spiritualului re
portaj turistico-psihologie nu 
este imaginația fertilă a edi
torului (căruia i-a plecat 
nevasta în vilegiatură lă- 
sîndu-1 pradă tuturor tenta
țiilor verii în citadelă) „imagi
nație pe ecran lat cu sunet 
stereofonic" ce provoacă erou
lui numeroase încurcături iar 
spectatorului delicioase mo
mente comice — ci personajul 
jucat de Marylin Monroe cu 
o grație și o ingenuitate rară. 
Ea compune stasul unei tinere 
prostuțe, hrănite numai cu 
cărți pornografice și filme de 
groază — gen „Monstrul și 
fata" ori „Tiranul din lagu
na neagră", discuri cu Johny

Carnet 
cinematografic

Hollyday, reclame de cosme
tică de la televiziune și cam 
atît. Înainte de a o cunoaște 
editorul și-o imagina coborînd 
romantic la el în casă, într-o 
somptuoasă rochie de seară, 
fascinată de muzica tumultu
oasă a lui Rahmaninov, dar 
în realitate fata apare dega
jată, într-o pijama decoltată, 
și se instalează comod pe co
vor ronțăind zgomotos cartofi 
prăjiți fără să se sinchiseas
că de tulburătorul „concerto". 
Cu aceeași dezinvoltură îi de
clară că preferă să asculte un 
twist care îi furnică pielea 
sau îi arată, deloc jenată, 
poza în costumul Evei pe care 
i-au făcut-o reporterii de la 
U.S. Camera. Deși afirmă lu
cruri revoltătoare, fata asta 
ciudată „made în California", 
care se simte rușinată nu pen
tru că a fost surprinsă de un 
bărbat făcîndbaie, ci fără pe

se tadoeie. fltaft lucruri mărunte. Dai 
eăe ac o importanță mare. Fac, de pil
da. o frecvența reparațiilor la televi- 
zoareîe .Electr urzica" să fie mare. Cu 
toate că, in ansamblu. televizoarele 
noastre sin bune. E adevărat însă că 
unele televizoare, -Azur" și „Tonitza", 
au și performanțe slabe. Uzina a dove
dit o slabă exigență cind a introdus în 
fabricație aceste televizoare. Perfor
manțele lor — la data asimilării — 
erau deja depășite. Pe piață, un tele
vizor care nu este realizat după ulti
mele cerințe ale tehnicii, nu este bun".

RED. : Am dori acum ca tovarășii de 
la uzina, ascultind aprecierile și tot
odată observațiile făcute să arate ce 
măsuri s-au luat și se vor lua pentru 
îmbunătățirea neîncetată a calității te
levizoarelor.

Au cuvintul 
proiectanții

Ing. GHEORGHE ZAMFIR, proiec
tant responsabil al televizorului E 43: 
„Voi încerca pentru început să spun 
doar opiniile mele de proiectant al te
levizorului E 43.

Ca responsabil de proiect, împreună 
cu colegii mei. m-am străduit să pro
iectez un aparat la nivelul celor mai 
bune televizoare cunoscute pînă în pre
zent Am studiat tipurile cele mai mo
derne fabricate în alte țări, am făcut 
comparație între performanțele unora 
și ale altora și numai după aceea am

trecut la elaborarea proiectului. Afirm, 
fără a greși, că produsul uzinelor noa
stre este comparabil, și în unele cazuri 
chiar superior, performanțelor pe care 
le au tipurile similare din țări cu o 
veche tradiție în electronică.

Consider că televizorul proiectat de 
colectivul nostru putea să aibă perfor
manțe mai bune — mă refer la cali
tatea inițială a imagine! și a sunetului 
— dacă timpul afectat proiectării nu 
ar fi fost atît de scurt. Spun inițială 
pentru că unele îmbunătățiri au fost 
aduse după aceea, în perioada de exe
cutare a prototipului și a seriei zero.

Dacă avem în vedere faptul că grupa 
de proiectare este formată din ingineri 
tineri, fără experiență în proiectare și, 
mai ales, în proiectarea de televizoare, 
timpul în care s-a realizat acest nou 
televizor îl putem considera record.

Desigur că termenul prea scurt — 
dar fără îndoială și o deficiență în or
ganizarea muncii — a făcut ca pregăti
rea fabricației să nu se facă în bune 
condiții, ca produsul să ajungă pe banda 
de lucru fără o documentație tehnică 
pusă complet la punct Rezultatul ? In
ginerii tehnologi și-au însușit foarte 
greu și incomplet tehnologia acestui 
televizor și, ca atare, contribuția lor ca 
specialiști, pentru asigurarea asistenței 
:chnice, n-a fost prea substanțială. „Go
lul" acesta s-a resimțit în fabricarea 
acestui televizor. Dar sîntem, prin mă
surile luate, pe drumul cel bun și-1 
vom depăși.

Ing. EUGEN CHICOȘ, inginer șef de 
concepție. „Conceperea și executarea 
televizorului propriu E 43 a fost un 
examen greu pentru colectivul nostru.

dichiură, nu poate fi socotită 
„imorală", ci doar „amorală" 
pentru că pur și simplu nu 
cunoaște legi de conduită și se 
ghidează numai după instincte 
așa cum au învățat-o, cu sîr- 
guință unită, toate best-seller- 
urile literare ori tele-cinema- 
tografice. Nonșalanța cu care 
se invită să doarmă în apar
tamentul cu aer condiționat 
al vecinului rămas singur (pu- 
nîndu-1 pe acesta în cea mai 
gravă încurcătură din cariera 
de bărbat ce nu și-a înșelat 
niciodată nevasta) nu te poate 
scandaliza, de vreme ce fata 
— practică — nu urmărește 
decît planul inofensiv ; să-și 
schimbe domiciliul prea căl
duros cu unul mai comod. 
Spontaneitatea, degajarea, lip
sa de orice prejudecăți, nu o 
împiedică însă să știe să se 
oprească la vreme ca să nu 
distrugă o căsnicie bine suda
tă. Sentimentalismul ei îndu
ioșător din final, cînd îl tri
mite pe bărbatul cumințit la 
soție, jinduind și ea, ca orice 
fată, după un soț tandru și 
mai ales fidel, nu contrazice, 
dimpotrivă întregește acest 
contradictoriu tablou moral al 
unei generații nu atît rele cît 
alimentate cu tot soiul de 
droguri spirituale nocive. Pen
tru tînăra provincială, totul 
în capitală e „distins" : (nu 
cunoaște alt termen de apre
ciere a lucrurilor inedite) ven
tilatorul răcoritor și șampania 
cu cartofi prăjiți, lenjeria ți
nută în frigider și bărbatul 
însurat care, în fine, n-o s-o 
mai ceară de nevastă ca toți 
ceilalți. Wilder și Monroe au 
realizat cu geniu un tip mo
dern din păcate atît de răs- 
pîndit în occident. Lor li se 
adaugă verva comică a inter
pretului lui Richard, Tommy 
Ewell, actor spontan, nuanțat, 
de un haz irezistibil în toate 
situațiile, mai ales în cea mult 
rîvnită, visată cu ochii des
chiși, de bărbat asaltat, care 
trebuie să reziste ca un martir 
la toate atacurile femeilor. E 
aici, admirabil demontat, tot 
mecanismul psihologic al ob
sesiei erotice provocată pe de 
o parte de complexele bărba
tului nici prea tînăr nici prea 
seducător și stimulată de a- 
valanșa literaturii de senzație 
pe care o parcurge zilnic la 
editură. Cu ajutorul a două 
personaje, al unui singur decor 
și al multor dialoguri și mono- 
loguri inteligente, Wilder de
monstrează că se poate face 
film care să solicite aproape 
tot timpul interesul spectato
rului.

ALICE MANOIU

Vedere parțială a serei de 
flori din Galați

Foto: D. FLCREA

A trebuit să ne încercăm priceperea și 
puterile cu țări care aveau experiență 
bogată în acest domeniu. La noi în 
uzină s-au montat mai mult televi
zoare cu seturi de piese străine care 
cereau eforturi numai din partea teh
nologilor. Timpul de proiectare și pre
gătire a fabricației trebuia în aceste 
condiții să fie mai mare.

RED.: Părerea dv., tovarășe inginer, 
ni se pare întemeiată. Dar, după cite 
cunoaștem, termenul de proiectare se 
stabilește prin planul tehnic. Iar acesta 
este avizat pe baza propunerilor făcute 
de uzină. Atunci, cine-i de vină ?

Ing. EUGEN CHICOȘ : „Noi am sta
bilit într-adevăr termenul de proiec
tare. Cu experiența noastră în con
strucția de televizoare, nu puteam apre
cia mai bine. Am greșit, iar cînd ne-am 
dat seama era prea tîrziu ca să mai 
amînăm termenul. Am fost nevoiți ca 
toate îmbunătățirile și modificările ce
rute de beneficiar să le facem'în timpul 
de executare a seriei zero și pînă la 
intrarea ei în fabricație de serie",

RED.: Prezența unor tovarăși de spe
cialitate, interesați pentru îmbunătăți
rea calității televizoarelor, face ca dis
cuțiile la „masa rotundă" să fie uneori, 
contradictorii, aprinse. Să le urmărim 
cu atenție, atît pe cele de astăzi cît și 
pe cele din numărul de mîine al ziaru
lui nostru, pentru că — după cum vom 
vedea — toate converg către aceleași 
concluzii. Uzina are încă mari posibili* 
tați pentru realizarea unor televizoare 
cu performanțe tehnice ridicate, de « 
calitate superioară.



SPORT • SPORT
Astă seară in sala Floreasca

Finala campionatului
republican de box

Astă-seară, de la 
ora 19, în sala sportu
rilor de la Floreasca 
amatorii de box din 
Capitală vor putea 
urmări finala campio
natului republican 
care aduce în ring e- 
chipele bucureștene 
Dinamo și Steaua. In- 
tîlnirea suscită un in
teres deosebit, dat 
fiind că în componen
ța celor două forma
ții evoluează cei mai 
buni boxeri din țară. 
Dinamo a cucerit 
pînă în prezent de 5 
ori cupa, iar Steaua

numai o dată în 1962. 
Din program se des
prind îndeosebi 
tîlnirile : Ciucă 
Davidescu ; Dincă 
Gîju și Mariuțan

în-

Monea 
cat. se- 
avea ca

Gheorghioni. 
movistul Ion 
va evolua la 
migrea și va

Intîlniri internaționale
ale handbaliștilor

Duminică, sala Flo
reasca din Capitală 
găzduiește una dintre 
cele mai interesante 
întîlniri internaționale 
handbalistice ale anu
lui. Pentru a 6-a oară,1 
selecționata masculină 
a țării noastre întîl- 
nește puternica repre
zentativă a R.S. Ceho
slovace.

Partida do duminică 
prezintă un interes 
deosebit, dat fiind fap
tul că se întîlnesc 
două dintre cele mai 
puternice formații ale

Campionatul republican de șah

Gheorghiu, 
torie

Aseară s-au 
jucat partidele 
cuprinse în cea 
de-a 13-a rundă 
a campionatului 
republican mas
culin 
Liderul 
neului, ____
obținut o vic- 

dauna lui

ele șah.
tur-

Florin
a

prețioasă în-- •--
„Cupa Dunării" 

la hochei pe gheață
9 Competiția internațională 

de hochei pe gheață „Cupa Du
nării" a continuat vineri la Sofia 
cu disputarea meciului dintre se
lecționatele orașului București 
și Budapesta. Hocheiștii bucu- 
reșteni au obținut victoria cu 
scorul de 7—5 (3—4 ; 2—1 ; 
2—0). Punctele echipei noastre 
au fost realizate de Ferenczi (3), 
Bașa, Szabo I, Ștefanov și Szabo 
II. Astăzi, echipa Bucureștiului 
întâlnește reprezentativa orașului 
Belgrad, iar mîine pe cea a ora
șului Sofia.

PE SCURT
• Turneul internațional-iulger de 

handbal feminin desfășurat la Ber
lin a fost cîștigat de echipa S. C. 
Empor Rostock care în finală a 
învins cu scorul de 9—7 (3—4) e- 
chipa R.S.S. Ucrainene. Pentru 
locurile 3—4 S. C. Leipzig a dis
pus cu 5—4 (4—1) de T.S.C. Ber
lin, r ' ~
Rapid 
13—2 
Praga.

Pe locul 5 s-a clasat echipa 
! București învingătoare cu 

(5—2) în jocul cit Slavia

(Urmare din pag. I)

Ești darnică, vacanță ! Pe 
cei mici îi chemi la carna
valuri, în jurul pomului de 
iarnă, în școli, la care „Moș 
Gerilă“ va împărți daruri 
și... îndemnuri la o învățătură 
mai spornică. Voi, cei mici, 
împreună cu tovarășii profe
sori și învățători, cu instructo
rii de pionieri, întîmpinați-1 
cu serbări frumoase, cu cîn- 
tec, dans și poezie. în jurul 
bradului, frumos împodobit, 
să fie o adevărată sărbătoare 
a pomului de iarnă. Școlarii 
vor petrece clipe plăcute la ca
sele pionierești, unde zilnic, 
vor trebui să se desfășoare 
cele mai fumoase și îndrăgite 
acțiuni pionierești.

Iar pe voi, cei mari — elevi 
ai școlilor medii, profesionale 

adversar probabil pe 
M. Nicolau. La cat. 
ușoară, în echipa 
Steaua va boxa cam
pionul țării Ion Dinu. 
Adversarul său ur
mează să fie I. Miha- 
lik sau M. Dumitres
cu. In cazul că Miha- 
lik va evolua la semi
nal jlocie, atunci el se 
va întîlni cu Șt Po- 
poacă sau M. Anghel, 
Dumitrescu primind 
replica lui Dinu. For
mațiile definitive vor 
fi cunoscute numai 
după efectuarea cîn- 
tanilui, care va avea 
loc astăzi dimineață.

ționali reputați ca Tro
jan, Beneș, Havlik, 
Duda și alții.

Jocul va începe Ia

handbalului mondial, 
în echipa noastră — 
cîștigătoare a ultime
lor două ediții ale 
campionatului mondial
— vor juca printre
alții •: Redl, Ivănescu, 
Hnat, *' " •
Oțelea 
Mircea

în
R. S Cehoslovace — 
clasată de două ori pe 
locul doi (1958 și 1961J 
și de două ori pe locul 
trei (1954 și 1964) Ia 
campionatele mondiale
— vor evolua intema-

Mozer, Nodea, 
și Costache

II. -
reprezentativa

ora 19 și va fi con
dus de arbitrul elve
țian Adolf Lerch.

(Agerpres)

Pavlov, în timp ce Victor 
Ciocîltea, deși a jucat cu piesele 
albe, a fost învins de Soos, 
pierzînd din nou contactul cu 
„plutonul" fruntaș al clasamen
tului. Iată și rezultatele celorlalte 
partide: Szabo — Reicher 1—0; 
Pușcașu — Bozdoghină remiză; 
Gavrila — Voiculescu 1—0 ; 
Partoș — Radovici remiză; 
Neamțu — Stanciu 1—0; Miti- 
telu — Gunsberger remiză; 
Alexandrescu — Șuta remiză.

Clasament: 1. — Gheorghiu
9.5 puncte; 2. — 3. Soos, Szabo
8.5 puncte; 4. — 5. Radovici, 
Neamțu 8 puncte etc.

CINEMATOGRAFE

20,30).

9,30,

MARIA — rulează 
CASA 
lează

ru-
Buzești (orele 

Rahova (orele 
DIAVOLUL 

la Lucea
ți,45; 14)

ÎN PLINĂ VARĂ rulea- 
Dacia (orele 9,30; 

16; 19,30). ZIUA FE-
— cinemascop — rulea-

VINE VACANȚA!
și tehnice — vacanța vă in
vită de Anul Nou, împre
ună cu colegii și tovarășii 
profesori, la tradiționalele re- 
velioane școlare, pentru care 
vă veți întrece în a vă pregăti 
reciproc surprize, numere di
stractive, pline de haz, în a 
crea o atmosferă de veselie și 
optimism, așa cum se cade să 
fie de un An Nou școlăresc. 
Luați-vă la întrecere pentru 
cel mai frumos revelion ! Cei 
care plecați la sat, la părinți, 
alăturați-vă tinerilor din co
mună, întîlniți-vă cu ei la că
minul cultural, pe
în sală, ajutați la pregătirea 
activităților, care 
placul vostru, al tuturor.

Există o experiență atît de 
bogată și multilaterală îneît 
este imposibil să enumerăm 
tot ceea ce veți putea face în 

scenă sau

să fie pe

Fabrica de jucării „Bucuria 
copiilor" din Capitală exe
cută pentru cei mici peste 
40 sortimente de jucării. In 
această lună s-au pus în fa
bricație noi modele de jucă
rii. In fotografie: tinâra 
Viorica Ionescu lucrează la 
montarea unei noi jucării

Foto: AGERPRES

Cum învață mecanizatorii?
„Cum asigurați învățămîn- 

tului agrozootehnic pentru me
canizatori eficacitatea maxi
mă ?“. Am adresat această în
trebare cîtorva, directori și in
gineri din 
am primit 
punsuri.

S.M.T., de la care 
următoarele răs-

SACHELARIE 
mecanic Ia

PAVEL
inginer 
S.M.T. Greci, regiunea

Argeș

— Un accent deosebit vom 
pune pe cunoașterea următoa
relor mașini: tractorul U 650, 
presa de balotat paie, combina 
de cereale și semănătoarea 2 
SPC 2. Anul acesta am avut 
unele necazuri în exploatarea 
tractorului U 650. Ele nu țin 
de calitatea mașinii, care este 
foarte bună, ci de faptul că 
unii dintre mecanizatorii noș
tri nu cunosc bine din ce se 
compun unele ansamble, cum 
ar fi cel al cutiei de viteză, 
instalația electrică etc, și nici 
modul de funcționare. E sur
prinzător că aceste probleme 
nu sînt cuprinse în mod co
respunzător în programa ana
litică. Faptul acesta nu împie
dică ci, dimpotrivă, obligă pe 
fiecare lector să dezvolte acele 
capitole din cadrul cursului, 
care sint impuse de specificul 
fiecărei stațiuni în ceea ce pri
vește gradul de pregătire a 
mecanizatorilor.

Ing. AUREL PARIȘ 
ecanic șef Ia S.M.Tmecanic șei —

Segarcea

— Un ciclu de lecții va fi 
afectat aprofundării unor pro
bleme economice : prețul de 
cost și elementele sale, căile 

vacanță pentru ca să vă sim
țiți bine, să trăiți din plin zi
lele vacanței. Apelați la aceas
tă experiență și nu fiți numai 
spectatori. Știm că vă place să 
fiți și organizatori, că doriți să 
contribuiți, ca organizatori, 
alături de tovarășii profesori, 
de comitetele U.T.M., de in
structorii de pionieri la pregă
tirea unor activități specifice 
școlii, orașului, comunei, pen
tru ca totul să se realizeze cît 
mai bine, pe placul vostru, iar 
acțiunile de vacanță să se îm
pletească armonios. înainte 
de a pleca în vacanță, întîl- 
niți-vă în clase, discutați des
pre programele de vacanță, 
alegîndu-vă din acestea acțiu
nile la care să participați.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M., ală
turi de secțiile de învățămînt,

Primiri

la Consiliul

de Miniștri
La 16 decembrie, Gogu Ră

dulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit pe Marcelo Fernandez 
Font, ministrul comerțului ex
terior al Republicii Cuba, Be
nigno Regueira, viceministru, 
și Manuel Yepe Menendez, 
ambasadorul Republicii Cuba 
la București, cu care a avut o 
convorbire prietenească.

*

Vineri 18 decembrie, Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, a 
primit în audiență protocolară 
de prezentare pe șeful Repre
zentanței Comerciale a R.F.G., 
York von Wartenburg.

(Agerpres)

împotriva persecuțiilor rasiale, 
antidemocratice, și antimuncitorești 

din R. S. A.
în legătură cu persecuțiile 

rasiale, antidemocratice și 
antimuncitorești din Republi
ca Sud-Africană, Consiliul 
Central al Sindicatelor din 
R.P. Romînă a adresat o tele
gramă de protest primului- 
ministru al R.S.A., Werwoerd. 
Subliniind că sindicatele, oa
menii muncii din țara noastră 
condamnă cu tărie măsurile 
de discriminare rasială, anti- 

de reducere etc. Anul acesta, 
pentru prima dată, am stabilit, 
pe brigăzi, un plafon maxim 
de cheltuieli ce pot fi făcute 
pentru menținerea în stare de 
funcționare a mașinilor. Re
zultatul : cheltuielile nu nu
mai că nu au fost depășite, 
dar mașinile au fost în așa 
fel îngrijite îneît starea lor 
tehnică este acum foarte 
bună. Așa, de pildă, cu ocazia 
reparațiilor curente, pentru 
un plug, la care devizele teh
nice prevăd un consum de 
piese și materiale de 630 lei, 
lucrările de punere la punct 
au costat numai 131 lei.

In desfășurarea cursurilor 
o pondere mare vor avea de
monstrațiile practice. Cînd 
vom explica, de pildă, despre 
instalația electrică, după lec
ție vom merge la posturile la 
care se repară acest ansamblu 
unde mecanicii vor arăta con
cret care sînt defecțiunile ce 
apar mai frecvent. Se vor 
arăta, firește, deficiențele în 
exploatare care au dus la ace
ste defecțiuni, precum și mo
dul de prevenire a lor sau de 
remediere. La fel vom proce
da la toate lecțiile. Este, de 
altfel, o metodă care am apli
cat-o și anul trecut, cu bune 
rezultate, apreciată de meca
nizatorii noștri.

Ing. FLOREA GHINEA, 
mecanic șef la S.M.T. 

Greci

— Anul trecut am avut u- 
nele deficiențe și greutăți în 
organizarea învățămintului a- 
grozootehnic pentru tracto
riști. Pregătirea mecanizatori
lor cuprinși în 5 cercuri s-a 
desfășurat aici, la centru, pa
ralel cu reparațiile. Ne-am

U.C.F.S., comitetele pentru 
cultură și artă, O.N.T. să se 
îngrijească ca programele de 
vacanță să fie cît mai bine 
realizate, să pună la dispoziția 
voastră cluburi, săli de spec
tacole, biblioteci, tot ceea ce 
este necesar pentru a pomi în 
drumeție. Și să vegheze ca to
tul să se desfășoare în bune 
condiții.

Deci, să așteptăm ziua de 22 
decembrie. Vacanța, prietena 
voastră vacanța, va sosi. Cu- 
vîntul vostru de mulțumire 
pentru cel căruia îi datorați 
frumusețea copilăriei, adoles
cenței și tinereții — Partidul 
— va fi cu siguranță exprimat 
în rezultatele mereu mai bune 
pe care le veți obține la învă
țătura în viitoarea etapă șco
lară.

Și acum, vacanță plăcută !

•

Vineri seara, în sala Palatu
lui R. P. Romîne a avut loc o 
manifestare cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a cinematogra
fiei noastre socialiste. A fost de 
față tov. Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de stat 
pentru cultură și artă. Cu acest 
prii’ej au vorbit Mihnea Gheor
ghiu, președintele Consiliului Ci
nematografiei și regizorul Victor 
Iliu, președintele Asociației Ci
neaștilor. Vorbitorii au exprimat 
recunoștința lucrătorilor din ci
nematografie pentru condițiile pe

Sărbătorirea
acad. Dumitru Dumitrescu

I

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani, academicianul Dumi
tru Dumitrescu, secretar-prim al 
Academiei R. P. Romîne, a fost 
sărbătorit vineri la amiază în ca
drul unei reuniuni organizate la 

democratice, îndreptate îm
potriva Congresului Sindica
telor din Republica Sud-Afri- 
cană (S.A.C.T.U.) și a activiș
tilor săi, în telegramă se cere 
cu hotarîre încetarea repre
siunilor și a terorii, anularea 
hotărîrilor de exilare și de în
temnițare a activiștilor 
S.A.C.T.U. și punerea lor 
imediat în libertate.

străduit și noi să facem din 
orele de reparații adevărate 
lecții practice. Ne-a fost însă 
foarte greu deoarece, conform 
planului de învățămînt, azi 
predam despre fontă și oțe
luri (procedee de elaborare) și 
a doua zi mecanizatorii lu
crau la instalații electrice sau 
la diferențial. Cînd se studiau 
teoretic la orele de pregătire 
aceste teme, ei lucrau în ziua 
următoare la cu totul alte re
pere. Nu s-a putut, deci, rea
liza o corelație corespunză
toare între temele predate azi 
și lucrările practice de a doua 
zi.

Red : Dv. aveați însă la re
parații, în fiecare zi, toate re
perele studiate la învățămînt. 
Nu puteau fi folosite pentru 
lecții practice ?

— Foarte rar. Cursurile e- 
rau urmate de peste 150 de 
mecanizatori. Era greu să-i 
putem aduna pe toți la locul 
unde se reparau piesele, sau 
ansamblele studiate în ziua 
precedentă. I-am fi întrerupt 
pe ei de la lucrările curente, 
și am fi stînjenit într-un fel 
și desfășurarea reparațiilor la 
reperele studiate. Și așa, noi 
trebuie să facem eforturi sus
ținute pentru realizarea unor 
lucrări de calitate și pentru 
respectarea termenului stabi
lit în vederea terminării repa
rațiilor. Nu ne putem, deci, 
permite să le mai și întreru- 
pem.

CONST. BARAGAN 
directorul S.M.T. Greci

— La o ședință la regiune 
cineva propunea, pe baza unor 
constatări asemănătoare, ca a- 
aceste cursuri să se desfășoare 
după terminarea reparațiilor.

Un grup de elevi ai Școlii 
profesionale siderurgice din 
Oțelul Roșu în timpul exer
cițiului de gimnastică pentru 

insigna de polisportiv

Televiziune
SIMBĂTĂ 19 DECEMBRIE 

1964

In jurul orei 14,55 — Trans
misiune de la Sofia : Intîlni- 
rea de hochei dintre reprezen
tativele orașelor București și 
Belgrad. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,10 — Pentru ti
neretul școlar: Cîntec și joc. 
19,35 — In fața hărții. 19,55 — 
Armonie și dans, emisiune 
coregrafică. 20,35 — Filmul 
artistic „Vrăjitoarea". 22,10 
— Cîntă orchestra de muzică 
ușoară Edmundo Ros. (V). In 
încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic. 

care regimul nostru le-a creat 
dezvoltării cinematografiei na
ționale și hotărîrea acestora de 
a-și spori eforturile pentru ridi
carea continuă a nivelului ideo
logic și artistic al creației lor.

Au fost prezentate o serie de 
filme de scurt metraj, precum și 
noua producție în două serii în 
culori „Neamul Șoimăreștilor" 
realizată la studioul București de 
regizorul Mircea Dragan, după 
cunoscutul roman al lui Mihail 
Sadoveanu.

(Agerpres)

Casa oamenilor de știință. Au 
participat membri ai Prezidiului 
Academiei, numeroși academi
cieni, cercetători și alți oameni 
de știință și cultură.

Felicitîndu-1, acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne a relevat rodnica 
activitate a sărbătoritului pe tă- 
rîm științific și didactic, și i-a a- 
dresat urări de sănătate și noi 
succese în activitatea lui multila
terală. El a fost felicitat apoi de 
numeroși alți academicieni, mem
bri corespondenți ai academiei și 
de cadre didactice din învăță
mîntul superior.

Răspunzînd, acad. Dumitru 
Dumitrescu și-a exprimat recu
noștința față de partid și gu
vern pentru condițiile create oa
menilor de știință și hotărîrea de 
a-și pune și pe mai departe în
treaga putere de muncă în slujba 
desăvârșirii operei de construire 
a socialismului în patria noastră.

(Agerpres)

Și noi am opta pentru această 
propunere. Am avea astfel 
posibilitatea ca în prima pe
rioadă să ne concentrăm toate 
forțele asupra reparațiilor, iar 
după terminarea lor să ne în
dreptăm atenția către învăță- 
mîntul agrozootehnic. Ne gîn- 
dim să organizăm cele 5 
cercuri în trei centre : aici, la 
Găești și la Slobozia, dînd 
astfel posibilitatea oamenilor 
să fie mult mai aproape de 
casă. Pînă atunci se termină 
și concediile, iar în privința 
lecțiilor practice, se găsesc 
suficiente ansamble, piese și 
repere și la aceste centre. în- 
tr-o perioadă scurtă, să aibă 
loc lecțiile teoretice diminea
ța, iar după-amiaza demon
strații practice. Se poate ast
fel asigura pregătirii un con
ținut corespunzător.

Ing. 
GHEORGHE MANCIU 

S.M.T. Segarcea

— Noi chiar de la început 
am organizat învățămîntul 
agrozootehnic pentru mecani
zatori paralel cu efectuarea 
reparațiilor. Anul acesta vom 
proceda la fel. Știm, se ridică 
obiecții că e greu să te ocupi 
și de reparații și de învăță
mînt. Și totuși, părerea noas
tră este că așa se pot însuși 
cel mai bine noile cunoștințe; 
reparațiile se desfășoară cu 
continuitate, iar calitatea lor 
n-are de ce suferi, dimpotrivă. 
Adică există o interacțiune 
strînsă între procesul de în
vățămînt și cel de reparații.

Apoi mai intervine încă un 
element. Nu poți stabili cu 
certitudine data cînd vor fi 
terminate reparațiile. Dacă a- 
cestea vor întîrzia (din lipsa 
unor materiale foarte impor
tante) și ai lăsat învățămîntul 
să-1 desfășori după acestea, 
cînd îl mai ții?, primăvara? 
Nu vor fi niște lecții de mân
tuială ?.

La noi vor funcționa anul 
acesta două cercuri: unul

CAN-CAN — film pentru ecran 
panoramic rulează la Patria (orele 
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15).
CLIMATE — cinemascop rulează 
la Republica (orele 9,30; 12,30; 16; 
18,45; 21,30), Festival (orele 9; 12; 
15; 18; 21). COCOȘATUL (orele 
9,30; 11,45; 14), după amiază — 

_ I " la Flamura.
NETERMINATĂ 

la
15,45; 18; 21,15),
16; 18,15;
DEȘERTULUI rulaază 
fărul (orele
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior (ore
le 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Modern (orele 10-, 12; 14,15; 16,30; 
18,45-, 21). ȘAPTE ANI DE CÂS- 
NICIE — cinemascop rulează la 
București (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Feroviar (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (orele 
9,45; 12, 14,15» 16,30; 18,45; 21). 
Tomis (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). DOI ÎN STEPĂ ru
lează la Capitol (orele 10; 12;
14; 16,30; 18,30; 20,30), Giu- 
lești (orele 10; 12; 14; 16;
18; 20). COMOARA DIN VADUL 
VECHI rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30). 40 DE MINUTE
PÎNĂ ÎN ZORI — cinemascop 
— rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; *
Adesgo (orele 15,30;
20,30),  Flacăra (orele 16; 
20). MUSAFIRI CIUDAȚI 
MUNTELE DE GHEATĂ rulează la 
Lumina (orele 9,45; 12; 14-, 16,15; 
18,30; 20,45), Pacea (orele 16; 18-,
20) . VESELIE LA ACAPULCO ru
lează la Central (orele 9,30; 11,45; 
14» 16,15; 18,45» 21). COMISARUL 
MAIGRET SE ÎNFURIE rulează la 
Union (orele 14,30» 16,30» 18,45»
21) . PROGRAM PENTRU COPII — 
(dimineața orele 10; 11,30) — HA-

20,30), 
18; 
18; 
PS

Formația de dansuri a Fa
bricii de confecții și tricotaje 
„București*. Repetiția gene

rală a unui nou dans

ev ’
W ««*

anul III, cu 126 de membri, 
iar celălalt anul I cu 118 me
canizatori. Lecțiile se vor ține 
înainte de începerea progra
mului de lucru. Pentru a se 
asigura continuitate în ceea 
ce privește trecerea de la ex
punerea teoretică la demon
strația practică, am luat mă
sura ca fiecare mecanizator 
să-și însoțească tractorul în 
procesul de reparații la fie
care post de lucru. Lecțiile 
despre agrotehnica diferitelor 
culturi se vor ține după ter
minarea reparațiilor. Pentru 
acestea ne rămîne timp sufi
cient.

★
Sînt părerile cîtorva condu

cători și specialiști din S.M.T., 
în rîndul cărora am între
prins ancheta noastră, din 
care rezultă preocupările ace
stora pentru efectuarea la 
timp a lucrărilor de reparații 
și îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale mecanizatori
lor. Nu ne propunem să dam 
o soluție discuțiilor contro
versate în legătură cu timpul 
cînd e mai bine să se organi
zeze cursurile: înainte, para
lel sau după reparații.

Direcția generală S.M.T., 
căreia ne-am adresat, a subli
niat necesitatea ca fiecare sta
țiune să organizeze invățâmin- 
tul agrozootehnic pentru me
canizatori așa cum propria ex
periență a dovedit că este mei 
bine.

Sînt, totuși, cîteva elemente 
noi care pledează pentru orga
nizarea cursurilor paralel cu 
reparațiile. Prin dotarea sta
țiunilor de mașini și tractoare 
cu tot mai multe utilaje, sint 
acum numeroase S.M.T. care 
au 400, 500 și chiar mai mulți 
mecanizatori. Nu pot fi, deci, 
folosiți toți odată nici la repa
rații, ©ici la cursuri. Soluția 
cea mai bună ar fi organiza
rea învățămintului în serii, 
astfel incit in timp ce unii sînt 
la cursuri, ceilalți să fie la re
parații, acest proces desfășu- 
rindu-se pe baza unei rotații 
bine stabilite.

TARI (ambele serii) — după-amia- 
ză — rulează la Doina (orele 16»
19.30) . HAINE APROAPE NOI —
cinemascop rulează Ia înfrățirea 
(orele 13» 15,30; 17,45» 20). DRA
GOSTE LA ZERO GRADE rulează 
la Cultural (orele 15; 17; 19» 21). 
Cosmos (orele 16» 18,15; 20,30). 
1944 __ XX — 1964 RAID
PRIN CINEMATOGRAFIE — UN 
SURIS 
ză la 
12.45;
RICIRII
ză la Grivița (orele 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Arta (orele 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45). VII ȘI 
MORȚI rulează la Crîngași (orele 
15,30; 19,30). STRĂINUL — cine
mascop (ambele serii) — rulează 
la Unirea (orele 16; 19,30), Progre
sul (orele 15,30; 19). HAT ARI
(ambele serii) rulează la Arta 
(ora 10). GHINONISTUL rulează 
la Vitan (orele 16; 18,15; 20,30),
Miorița (orele 10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20). ÎNCURCĂTURĂ 
BLESTEMATĂ rulează la Munca 
(orele 13,30; 16; 18,30; 21,30), Vii
torul (orele 15; 17,45; 20,30), Co- 
troceni (orele 15; 17,45; 20,30).
SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ 
lează la Popular 
15,30; 18,15; 20,30). 
PLAT LA MILIȚIE 
Moșilor (orele 
HAMLET — cinemascop — rulea
ză la Volga (orele 10; 13; 17; 20). 
IVAILO rulează la Floreasca (ore
le 16; 18,15; 2(),30). GHEPAR
DUL — cinemascop (ambele serii) 
— rulează la Ferentari (orele 
15,30; 19). 30 DE ANI DE VESE
LIE rulează Ia Lira (orele 10,30;
15; 17; 19; 21).

ru-
(orele 10,30;

S-A ÎNTÎM- 
rulează la 

16; 18,15; 20,30).

din Iugoslavia
L« imitația GC. al U.T.M., 

ieri a sosit în Capitală o delega
ție a Uniunii Tineretului din Iu
goslavia, condusă de tovarășul 
V. Tomanovicî, membru al Se
cretariatului C.C. al U.TJ^ care 
va face o vizita de prietenie în 
țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
tov. Ștefan Bîrlea, secretar al 
C.C. al U.T.M„ de membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.M.

Informații
La 17 decembrie Marcelo Fer

nandez Font, ministrul comerțu
lui exterior al Republicii Cuba, 
și persoanele care l-an însoțit în 
vizita fâqutâ în țara noastră, an 
părăsit Capitala.

★
La Ministerul Afacerilor 

Externe, a fost semnată vineri 
o convenție sanitar-veterinară 
intre R. p. Romînă și Republi
ca Austria.

Convenția reglementează 
condițiile sanitare care tre
buie îndeplinite la importul și 
exportul de animale și produ
se animale între cele două 
țări.

★
O delegație a Companiei ca

nadiene a Expoziției universale 
din 1967 care va avea loc la 
Montreal, a făcut o vizită de 
două zile în țara noastră. Dele
gația a fost alcătuită din domnii 
Pierre de Bellefeuille, director al 
departamentului de expozanți al 
companiei și W. N. A. Chipman, 
reprezentantul serviciului de ex
pozanți.

La 17 decembrie delegația a 
fost primită de conducerea Ca
merei de Comerț a R. P. Romîne.

înainte de a părăsi țara, oas
peții S-au întilnit cu ziariști ro- 
mîni în cadrul unei conferințe 
de presă.

(Agerpr««)

Cum vor funcționa

piețele și magazinele
Pentru asigurarea aprovizionării 

populației în vederea sărbătoririi 
revelionului unitățile comerciale, 
halele și piețele vor funcționa în 
zilele de 20 $1 27 decembrie, potri
vit necesităților locale, după pro
gramul unei zile obișnuite.

In zilele de 29 și 30 decembrie 
programul va fi prelungit potrivit 
cerințelor locale cu 1—2 ore la 
prînz sau seara. în ziua de 31 de
cembrie, orarul de funcționare a 
unităților comerciale organizate 
într-un singur schimb va fi pre
lungit cu o oră. In ziua de 1 ia
nuarie 1965 toate magazinele vor 
fi închise cu excepția unor unități 
de desfacere a pîinii din Capitală 
care vor funcționa cu program re
dus iar sîmbătă 2 ianuarie ele vor 
fi, de asemenea, închise cu excep
ția unităților de desfacere a pîinii, 
laptelui și a tutungeriilor, care vor 
fi deschise în cursul dimineții cel 
mult 4 ore. Duminică 3 ianuarie 
vor funcționa numai unitățile din 
sectorul de produse alimentare 
care în mod obișnuit au program 
de duminică. în această perioadă 
unitățile de alimentație publică 
vor funcționa cu program obișnuit, 
cu excepția color care vor organi
za revelionul, și care, în ziua de 
31 decembrie vor putea să-și înce
teze activitatea mai devreme, iar 
în ziua de 1 ianuarie 1965 vor 
putea să-și înceapă activitatea mai 
tîrziu.

Pentru aprovizionarea corespun
zătoare a unităților cu mărfuri se 
va prelungi orarul de funcționare 
și la depozite. în funcție de ne
voile locale.

(Agerpres)



Sesiunea O. N. U.

Lucrările PE SCURT
Adunării Generale

NEW YORK 18. — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățea- 
nu, transmite: La ședința de 
vineri dimineață a Adunării 
Generale a O.N.U., în cadrul 
dezbaterilor generale, au luat 
cuvîntul reprezentanții Con- 
go-ului (Brazzaville), Bulga
riei și Boliviei.

Ministrul de externe al Con- 
go-ului (Brazzaville), Charles 
Ganao, s-a referit pe larg la 
problema congoleză condam- 
nînd intervenția de la Stan
leyville. După ce a subliniat 
marea însemnătate a comer
țului internațional și a colabo
rării economice, Ganao s-a 
referit la conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, exprimîndu-și spe
ranța că spiritul cooperării 
între țări se va dezvolta tot 
mai mult și va duce la creș
terea nivelului de viață în 
țările recent eliberate. Ganao 
s-a pronunțat pentru restabi
lirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U.

Luînd apoi cuvîntul, minis
trul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, a

vorbit despre îmbunătățirea 
relațiilor cu celelalte țări bal
canice. subliniind că eforturile 
țării sale sînt îndreptate spre 
transformarea Balcanilor in
tr-o regiune a cooperării eco
nomice și culturale, a păcii. 
Subliniind necesitatea înche
ierii unui tratat cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
una din sarcinile principale a 
tuturor statelor membre, el a 
arătat că un pas in această 
direcție trebuie făcut prin 
prevenirea răspindirii armelor 
nucleare, prin încheierea unui 
acord care să prevadă acest 
lucru.

Referindu-se la situația din 
Congo, el a cerut să se pună 
capăt imediat intervenției 
străine. In continuare, dele
gatul bulgar a arătat necesi
tatea ca actuala sesiune a 
Adunării Generale să adopte 
soluții care să ducă la aboli
rea rapidă a tuturor rămășițe
lor colonialismului.

In încheiere delegatul bul
gar s-a pronunțat pentru res
tabilirea drepturilor legirme 
ale R. P. Chineze la O2».U.

Cbtna, hdr

Dineu oferit de tovarășul C. Mănescu
NEW YORK 18. — Trimisul 

special Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite :

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ro
mîne ,a oferit joi un dineu la 
sediul Misiunii permanente a 
R.P. Romîne la O.N.U. Au par
ticipat A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Ivan Bașev, minis
trul afacerilor externe ai R.P. 
Bulgaria, Abbas Aram, minis
trul de externe 
N. Fedorenko, 
permanent al

al Iranului, 
reprezentantul 
U.R.S.S. la

O.N.U., X Sfevenaoe, repre- 
tenfantul peraMmatf of SLtîJL 
la O.N.U^ reprezenSiatii ner- 
manenți ai Algeriei, Bzlgzriei. 
Iranului. Republjci pre
cum și Irar R^zaval,
tele Comitetului de poLoră 
externi al Cczr.srri Depxztzhxx 
din Chile și Philippe de Sey- 
r.es. Fjbsec.’e.'cr cJ OAL7. 
pentru problemele eccr.zmze 
și sociale.

Din partea romlrti cs parti
cipat Mircea Malița, Muhail 
Hașeganu și Ion Datau.

SALISBURY. — Partidul unit 
Zimbabwe din Rhodesia de sud 
a trimis la 16 decembrie un me- 
r^".1 >:: ■ i pi ini ti Im ministru bri
tanic, Harold Wilson, în care 
cere guvemuTui englez să inter
vină pe Ungă autoritățile sud- 
rriodesiene pentru eliberarea ce
lor 2 000 de deținuți politici 
africani.

Consiliul de Securitate
18 (Agerpres).NEW YORK

— Joi după-amiază, Consiliul 
de Securitate a reluat dezbate
rile în legătură cu incidentele 
de la frontiera siriano-izrae- 
Iiană.

In fața Consiliului se aflau 
două proiecte de rezoluție. Un 
prim proiect de rezoluție, pre
zentat de Maroc, propunea, 
printre altele, Consiliului de 
Securitate să condamne acțiu
nile Izraelului împotriva Siriei, 
ca acțiuni incompatibile cu a- 
cordul de armistițiu, ce contra
vin Cartei O.N.U. și încălcare 
a prevederilor privind înceta
rea focului din rezoluția adop
tată la 15 iulie 1948 de Consi
liul de Securitate. Al doilea 
proiect de rezoluție prezentat 
de S.U.A. și Marea Bri- 
tanie, reia unele propu
neri din proiectul de rezolu
ție marocan, cheamă cele două 
părți să participe din plin la 
activitatea comisiei mixte de 
armistițiu, cere demarcarea 
exactă a liniei de frontieră

în regiunea incidentelor. Pro
iectul de rezoluție americano- 
britanic deplînge apoi repeta
rea acțiunilor militare Ia linia 
de demarcație ririano-izraelia- 
nă.

A fost pui la vot proiectul 
de rezoluție marocan, în fa
voarea căruia s-au pronunțat 
reprezentanții Marocului, Uni
unii Sovietice și Cehoslovaciei. 
Delegații S.U.A., Angliei, Fran
ței, Braziliei, Boliviei, Coastei 
de Fildeș, Norvegiei și ciankai- 
șistul au votat contra, și astfel 
proiectul de rezoluție 
can nu a obținut cele șapte 
voturi necesare pentru adop
tare.

în urma votului, reprezen
tantul Marocului, Ould Sidi Ba
ba, a prezentat unele amenda
mente la proiectul americano- 
englez, cerînd introducerea 
unei condamnări a Izraelului 
pentru violarea teritoriului 
sirian. Reprezentantul Uniu
nii Sovietice a sprijinit a- 
mendamentele marocane.

BELGRAD. — Agenția Ta- 
mug anunță că guvernul iugo
slav a invitat pe Patrick Gordon 
Walker, ministrul afacerilor ex
terne al Angliei, să facă o vizită 
în Iugoslavia anul viitor. Vizita 
va avea loc, probabil, în cea de-a 
doua jumătate a lunii aprilie 
1965.

maro-

MOSCOVA — După cum a- 
nunță agenția TASS în perioada 
dintre 8 și 18 decembrie a fost 
stabilită de 12 ori legătura prin 
radio cu stația automată „Son- 
da-2“. In timpul acestor legă
turi, ?a comenzile emise de pe 
sol, stația automată s-a orientat 
în spațiu față de Pămînt și de 
Soare.

Pentru prima dată, în condi
țiile reale ale unui zbor cosmic, 
a fost executată experimentarea 
reactoarelor electrice cu plasmă, 
instalate pe bordul stației. Ele 
sînt folosite ca dispozitive de di
rijare pentru sistemul de orien
tare.

LONDRA
Printre numeroasele construcții 
modeme ridicate în ultimul 
timp în Berlin, capitala R. D. 
Germane se enumeră și gara 
Alexanderplatz. In iotograiie: 
Un aspect exterior al noii gări 

din Berlin

Din viata și lupta

tineretului lumii
Activitate pentru pregătirea Festivalului

de la
7' a Alger și-a început a 
/ j tivitatea Comitetul i'

Scădere vertiginoasă a cursului

hîrtiilor de valoare
LONDRA 18 (Agerpres). — 

După publicarea raportului Mi
nisterului Comerțului Exterior al 
Marii Britanii asupra deficitului 
balanței comerciale pe hina no
iembrie, transmit agențiile occi
dentale de presă, în City-ul lon
donez s-a semnalat joi o activi
tate febrilă marcată de scăderea 
vertiginoasă a cursului hîrtiilor 
de valoare emise de stat și o 
nouă presiune asupra lirei ster
line. Lucrurile au luat o întorsă
tură atît de serioasă încât a fost 
nevoie de intervenția imediată a 
guvemuTui. Pentru a opri scăde
rea continuă a cursului hîrtiilor 
de valoare, guvernul englez a 
anunțat, prin reprezentantul său 
la City, că este gata să cumpere 
aceste hîrtii. în cercurile de 
afaceri se remarcă că este pen
tru prima dată în istoria City-u- 
lui cînd guvernul englez recurge 
la o asemenea măsură.

Pe de altă parte se relatează 
că s-a recurs din nou la ajutorul’ 
Băncii engleze pentru a salva

lira -sterlini amenințată de scăde
rea cursului hîrtiilor de valoare. 
In acest scop, Banca Angliei a 
cheltuit peste 50 milioane lire 
sterline. Cu toate măsurile între
prinse de guvern joi seara, ope
rațiunile de cumpărare a hîrtiilor 
de valoare emise de guvern au 
încetat aproape în întregime.

La Londra se semnalează că 
în momentul de față este folosit 
în scopul salvării lirei împrumu
tul contractat în luna noiembrie 
de către Anglia de la diferite 
bănci centrale vest-europene și 
americane.

Potrivit relatărilor ziarului 
„Financial Times", zilele acestea 
cercurile financiare din Occident 
examinează condițiile definitive 
ale acordării acestui credit. De 
aceea la Londra se manifestă în
grijorare în legătură cu faptul 
că băncile străine ar putea folosi 
actuala stare de lucruri de Pa» 
bursa din Londra pentru a exer
cita presiuni asupra guvernului 
laburist.

unor împrumuturi britanice

CAIRO: Expoziție
de arhitectură

rominească

I

în
situată 
pitala 
seara expoziția _________ __
Republica Populară Romînă**, 
Expoziția cuprinde panouri cu 
fotografii care prezintă realizări 
ale arhitecților romîni: noi con
strucții în București, vite de pe 
litoral și din alte orașe ale țării, 
întreprinderi și fabrici, institute 
de cercetări și de învățămînt, 
așezăminte social-culturale etc. 
Sînt prezentate, de asemenea, 
cîteva monumente de arhitectură 
romînească din secolele trecute.

La deschidere au luat parte 
Mohamed Abu Nosseir, ministrul 
pentru locuințe și utilități publi
ce, sub patronajul căruia se află 
expoziția, și numeroși oameni de 
cultură din Cairo. Au fost, de 
asemenea, prezenți membri ai 
corpului diplomatic.

Au luat cuvîntul Mohamed 
Abu Nosseir. și ambasadorul R.P. 
Romîne la Cairo, Mircea Nico- 
laescu

Cei prezenți au vizitat apoi 
expoziția, care va fi deschisă 
pînă la 31 decembrie,

clădirea Saray el Nasr, 
în parcul Gezira din ca- 
R.A.U., s-a deschis joi 

,Arhitectura în

1 a Alger și-a început ac- 
/ j tivitatea Comitetul in

ternațional de pregătire 
a celui de-al 9-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților. Membrii Comitetului 
au fost salutați din partea 
C.C. al F.L.N. și guvernului 
algerian de către ministrul 
pentru poblemele tineretului 
și sportului, Sadek Bâtei. „Sîn- 
tem convinși, a spus el, că 
Festivalul de la Alger va con
tinua tradițiile festivalurilor 
precedente și va întări și mai 
mult prietenia și colaborarea 
tineretului din întreaga lume**. 
Ministrul a subliniat că guver
nul algerian vn face tot posi
bilul pentru a asigura succe
sul deplin al festivalului.

Participanții la ședința Co
mitetului au ales un prezidiu 
format din reprezentanți ai 
U.R.S.S., Algeriei, Cubei, R.P. 
Chineze, Franței, Republicii 
Chile, Libanului, R.A.U., Re
publicii Tanzania, precum și 
ai Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, Uniunii 
internaționale a studenților și 
Mișcării studențești africane.

Alger
Comitetul internațional de pre

gătire ăl celui de-al 9-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților a examinat, în ca
drul lucrărilor sale de vineri și 
propunerea delegației algeriene 
cu privire la schimbarea denu
mirii oficiale a festivalului. De
legația algeriană a propus ca 
la lozincile tradiționale ale festi
valului — Pace și Prietenie — 
să se adauge și lozinca — Soli
daritate.

Membrii comitetului au adop
tat o rezoluție în care propun 
următoarea denumire oficială a 
Festivalului — „Cel de-al 9-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților, pentru solidarita
te, pace și prietenie".

Membrii Comitetului au tre
cut apoi la examinarea progra
mului general al festivalului și a 
problemelor financiare. Au fost 
alese trei comisii de lucru — 
pentru pregătirea programului ge
neral al festivalului, acțiunile 
culturale și Comisia pentru pro
blemele studențești.

Din cauza taxelor mari nu pot învăța

Peste jumătate din copiii do 
vîrstă școlară din Sarawak 
— teritoriu inclus în Fe

derația Malayeză — nu au posi
bilitatea să urmeze cursurile șco
lare din cauza taxelor mari per
cepute pentru învățămînt de au
toritățile malayeze.

W. Tan, membru al Consiliu
lui Suprem din Sarawak, a adre
sat un protest guvernului mala
yez împotriva măsurilor discrimi
natorii față de populația din 
această provincie. El a arătat că 
locuitorii nu pot plăti asemenea

taxe pentru învățămînt, iar gu
vernul malayez nu acordă nici o 
atenție cererilor privind introdu
cerea învățămîntului gratuit.

Conducerea celor doua uni
versități din orașul Mel
bourne a anunțat că de la 

începutul anului viitor taxele de 
învățămînt vor fi sporite cu 
aproximativ o treime. Presa aus
traliană anunță că în anul viitor 
vor fi sporite taxele și la uni
versitățile din Sidney.

Situație încordata
a g* • •in Siria

BAGDAD 18 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor postului de 
radio Bagdad, reluate de a- 
genția M.E.N., unități ale bri
găzii a 7-a a armatei siriene 
ar înainta spre Damasc pen
tru a elibera pe ofițerii ares
tați după demisia generalului 
Omran din funcția de vice
președinte al Consiliului pre
zidențial al Siriei. Se știe că 
generalul Omran a fost una 
din personalitățile de frunte 
ale regirriului baasist din Siria 
și a demisionat după o ascu-

țită luptă pentru putere eu 
președintele Consiliului pre
zidențial, generalul Hafez. 
Alte trupe blindate, afirmă în 
continuare postul de radio a- 
mintit, care citează știri sosite 
din Siria, au încercuit capita
la siriană, în timp ce unitățile 
de tancuri credincioase guver
nului iau poziție în diverse 
puncte din Damasc, pentru a 
face față oricărei eventuali- * 
tăți.

Se relatează, totodată, că o 
situație încordată domnește 
în regiunea de sud a țării, 
unde se află staționate trupe 
credincioase generalului Om
ran. Știri din Beirut afirmă 
că generalul Omran, numit 
ambasador la Madrid, nu ar fi 
părăsit Siria, după cum se 
anunțase în mod oficial.

PE SCURT

Comentarii privind ultima sesiune N.A.T.O CONGO
„Șansele găsirii unei soluții 

in criza atlantică

BRUXELLES 18 (Agerpres). 
— In zilele de 15 și 16 decem
brie a avut loc la Bruxelles 
ședința Comisiei mixte pentru 
aplicarea Acordului cultural 
romîno-belgian, semnat la 13 
noiembrie 1963. Lucrările co
misiei s-au desfășurat sub 
președinția lui J. Grauls, mi
nistru plenipotențiar însărci
nat cu relațiile culturale inter
naționale. Delegația romînă a 
fost condusă de I. Oancea, am
basador extraordinar și pleni
potențiar al R.P.R. în Belgia.

Comisia mixtă a stabilit 
Programul schimburilor pe fi
nul 1965 care, printre alte ac
țiuni cultural-științifice, pre
vede acordarea de burse pen
tru specialiști și cercetători, 
schimb de oameni de știință 
și profesori universitari și or
ganizarea unui schimb de ex
poziții. Sînt prevăzute, de a- 
semenea, schimburi în dome
niile muzicii și literaturii, tra
duceri de opere reprezenta
tive din patrimoniul cultural 
al celor două țări etc.

NEW YORK. — După cele două 
intervenții de la sol cu ajutorul 
aparatelor de telecomandă, nava 
americană „Mariner 4", care în 
ultimele zile își pierduse direcția, 
a revenit la orbita stabilită. Ochiul 
electronic de la bord a prins din 
nou lumina stelei Canopus, după 
care nava se orientează în zborul 
ei către planeta Marte.

In prezent, „Mariner 4“ se află 
Ia o depărtare de peste 3 milioane 
nule, urmi nd ca pînă în luna iulie 
a anului viitor, cînd se va apropia 
de Marte și va transmite cu aju
torul televiziunii pe pămînt ima
gini ale acestei planete, să stră
bată aproximativ 325 milioane 
mile.

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Guvernul englez a hotărît să 
amîne restituirea cotei pe acest 
an din împrumuturile făcute în 
S.U.A. și Canada după război, a 
anunțat vineri în Camera Comu
nelor ministrul finanțelor, James 
Callaghan. Această hotărîre a fost 
adusă la cunoștința guvernelor 
S.U.A. și Canadei.

Adoptarea acestei hotărîri a 
fost impusă de dificultățile fi
nanciare cărora trebuie să le facă 
față în prezent Anglia. Ea era 
așteptată de cercurile financiare 
britanice încă de mai multă vre
me. Se afirmă că problema resti
tuirii acestor împrumuturi a fost 
dezbătută și în cadrul întrevede
rilor Wilson-Johnson.

împrumuturile despre care 
este vorba au fost negociate în 
1945, cu scopul de a permite An
gliei să accelereze reconstrucția 
țării. Cota pe acest an se ridică 
la 62 milioane lire sterline. Po
trivit acordului, guvernul englez 
are dreptul ca în anumite condi
ții să amîne restituirea cotelor 
anuale prevăzute. Anglia a bene
ficiat în trecut de două ori de 
acest drept

Amînarea restituirii cotei din 
acest an a împrumuturilor ameri- 
cano-canadiene a provocat ample 
comentarii asupra situației finan
ciare actuale a Angliei. Agenția 
France Presse relevă că „în con
trast cu optimismul oficial, în 
cercurile de afaceri britanice pe
simismul continuă să se adînceas- 
că“. în City circulă cele mai 
diverse zvonuri: că guvernatorul 
Băncii Angliei și-ar fi prezentat 
demisia ; că o altă bancă se află 
în dificultate din cauza retragerii 
capitalurilor (băncile Knowles și 
Foster au și hotărît să lichideze); 
că mai multe birouri de agenți 
de schimb ar fi, de asemenea, 
amenințate cu falimentul, ca ur
mare a scăderii cursurilor la 
bursă ; în sfîrșit, că taxa de scont
a Băncii Angliei va fi din nou' 
sporită.

Deși aceste zvonuri nu sînt 
confirmate, continuă agenția, ele 
contribuie la înveninarea atmos-, 
ferei și fac ca măsurile adoptate 
de guvern pentru redresarea si
tuației să aibă efecte mai reduse. 
Este sigur, în orice caz, că capi
talurile continuă să ia drumul 
străinătății. Lira trebuie din nou 
să fie susținută de Banca Angliei.

ITALIA

ROMA 18 — Coresponden
tul Agerpres, O. Paler, trans
mite :

Nici un candidat nu a întru
nit majoritatea necesară de 
voturi pentru a fi desemnat 
președinte al republicii, nici 
după al cincilea scrutin, des
fășurat vineri seara în ședin
ța comună a celor două ca
mere ale Parlamentului. Re
zultatele înregistrate în acest 
scrutin sînt în linii mari simi
lare cu cele obținute în scru
tinele precedente, cu unele 
mici modificări în plus sau în 
minus.

s-au îndepărtat"

Presa franceză de vineri pu
blică numeroase comenta
rii pe marginea sesiunii 

de iama a Consiliului Ministe
rial al N.A.T.O., care a avut loc 
la Paris. Ziarele consideră că di
vergențele în cadrul alianței at
lantice nu au putut fi solu
ționate.

După cum remarcă ziarul 
„L* Aurore**, „unul din faptele 
importante și inedite — cel mai 
semnificativ al sesiunii atlantice 
— a fost crearea unui veritabil 
directorat atomic din care Fran
ța nu face parte. Reprezentanții 
Statelor Unite, Marii Britanii și 
Germaniei federale — continuă 
ziarul — s-au reunit deja la Paris 
și intenționează să se întîlnească 
in viitor la Bonn, — asistați de 
italieni și olandezi — pentru a 
studia crearea unei forțe nuclea
re atlantice". In legătură cu a- 
cest fapt, „L’Aurore** apreciază 
că este pentru prima dată cînd 
Franța lipsește de la o conferință 
în care se pregătesc măsuri mili
tare comune.

i „L’Humaniti" consideră cd 
„pentru a putea să primească a- 
probarea tuturor miniștrilor 
NA.T.O. a trebuit ca comunica
tul final să fie redactat tn ter
meni foarte generali. Chiar m a- 
ceastă formă, el nu comportă md 
puține aluzii îngrijorătoare cu 
privire la intenția puterilor 
NA.T.O. de a interveni in di
verse regiuni ale Asiei, Africii și 
Americii Latine, precum și tn 
Cipru. Dar asupra chestiunii care 
a fost în centrul atenției — aceea 
a forțelor nucleare multilaterale 
— comunicatul rămîne peste mă
sură de discret. Acest laconism 
reflectă imposibilitatea în care 
s-au aflai miniștrii de a ajunge la 
un acord**.

Referindu-se la conținutul co
municatului final al sesiunii, zia
rul „Combat** scrie: „Reține a- 
tenția tăcerea în jurul chestiunii 
vitale — problemele militare — 
care au devenit piatra de încer
care a alianței atlantice**. Ziarul 
consideră că acest lucru demons
trează într-o măsură suficientă 
divergențele provocate de chesti
unile militare. „Tăcerea — scrie 
ziarul — relevă criza gravă care

alianța, dovedind că 
de la Paris scoate in

afectează 
tntilnirea 
evidență nu numai că nu s-a în
registrai vreun progres în apro
pierea punctelor de vedere, dar 
că și șansele găsirii unei soluții 
sau unui aranjament s-au înde
părtat**. Pe de altă parte, ziarul 
menționează că, ,1a palatul Port 
Dauphine pretențiile vest-ger- 
mane în domeniul armamentului 
nuclear au fost afirmate cu mai 
multă tărie ca oricînd**.

„Paris Jour** scrie: „Majorita
tea experțdor NA.T.O. declarau 
la sfirșitul sesiunii Consiliului 
ministerial: acesta este sfirșitul 
tratatului franco-(vest) german**. 
„Aprecierea este dură, continuă 
ziarul, dar ea reprezintă prima 
concluzie care se poate trage cu 
adevărat de la această întîlnire**.

„Le Figaro** este de părere că: 
„la sfirșitul celor trei zile de 
convorbiri nu s-a înregistrat nici 
un „dezgheț" franco-american 
asupra fondului, ci numai voința 
reciprocă de a se continua dialo
gul**. Pe de altă parte, adaugă 
ziarul, „ar fi ne just să se afirme 
că raporturile franco-(vest) ger
mane sînt mai bune astăzi decit

în momentul in care s-a deschis 
sesiunea consiliului atlantic**. „La 
Nation1*, organul guvernamental, 
apreciază că „acest mic bilanț 
oficial nu relevă preocuparea e- 
sențială a aliaților atlantici care 
consta în special tn menținerea 
intactă a alianței". „A reieșit, to
tuși, fără să se tragă o concluzie 
grăbită, că Washingtonul s-a 
străduit să prezinte proiectul for
țelor nucleare multilaterale ca o 
schema susceptibilă să răspundă 
la cererea vest-europeană de a 
împărți responsabilitatea apărării 
nucleare și nu ca o intenție de 
a impune o soluție pe care aliații 
noștri nu o doreau".

in cadrul

Presa greacă continuă să co
menteze Conferința mi
nisterială a NÂ.TX). de 

la Paris. Intr-o corespon
dență din Paris „To Vima**

(centru) scrie că Grecia a 
obținut cîștig de cauză la se
siunea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., neutralizînd o mane
vră turcă care intenționa să im
pună consemnarea recunoașterii 
acordurilor de la Londra și Zu
rich. Ziarul arată printre altele 
că după eșecul în problema lăr
girii mandatului secretarului ge
neral al N.A.T.O. spre a se găsi 
o soluție a problemei în cadrul 
coaliției atlantice, ministrul de 
externe turc Erkin a cerut ca în 
comunicatul sesiunii Consiliului 
ministerial al NA.T.O., să fie in
dus un paragraf despre respecta
rea acordurilor de la Londra și 
Zurich. Propunerea a fost res
pinsă și comunicatul se limitează 
la menționarea solidarității 
NA.T.O. cu acțiunea O.N.U. și 
a mediatorului său în Cipru.

Ziarul „Elefteria" relevă de a- 
temenea, mir-o corespondență 
din Paris că in comunicatul fi
nd d Conferinței NA.T.O. nu 
este menționat „rolul NA.T.O. 
ca mediator pentru Cipru".

; Zile de „iarnă" în una din insu
ltele [ecuatoriale ale Indoneziei.
In aceste zile temperatura me
die nu este cu mult sub cea în
registrată la noi în anotimpul 
cel mai călduros. în fotograiie; 
Un aspect din insula Sumbawa

SAIGON

Intensificarea acțiunilor 
antiguvernamentale

SAIGON. — Atmosfera politi
că din Saigon devine din ce în 
ce mai încărcată. După demisia 
miniștrilor din cabinetul primului 
ministru Țran Van Huong, acțiu
nile cercurilor budiste s-au inten
sificat, atingînd proporțiile celor 
din timpul lui Ngo Dinh Diem. 
Considerind că demisiile ar pu
tea încuraja opoziția, primul mi
nistru i-a sfătuit pe miniștri 
rămină la posturile lor.

Surse de poliției din Saigon 
au relatat că zece tineri budiști 
au fost arestați, pentru a preîn
tâmpina propaganda antiguverna
mentală in școlile superioare.

să
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V;

Orașul Paulis încercuit
de forțele răsculate

LEOPOLDVILLE. — Unită
țile armatei guvernamentale 
congoleze din partea de nord- 
est a țării sînt supuse unei 
presiuni crescînde din partea 
răsculaților, transmite agen
ția United Press International, 
citind relatări sosite joi la 
Leopoldville. In loc de a in
tensifica campania împotriva 
răsculaților în provinciile din 
nord, continuă agenția, majo
ritatea unităților armatei gu
vernamentale se află acum 
în defensivă. Orașul Paulis, 
situat la aproximativ 220 de 
mile nord-est de Stanleyville, 
este practic încercuit de for
țe răsculate superioare, care 
hărțuiesc în mod constant 
garnizoana din acest oraș, în-

nu-cadrată de un însemnat 
măr de mercenari albi.

Numeroase ciocniri 
semnalate în diverse locuri, 
cu rezultate defavorabile tru
pelor guvernamentale.

Agenția France Presse rela
tează, pe de altă parte, că co
mandantul trupelor de mer
cenari albi din Congo, maio
rul Mike Hoare, ar fi fost de
mis de Chombe și înlocuit cu 
maiorul Jerry Purren. Demi
terea lui Hoare s-ar datora 
declarațiilor sale, considerate 
prea deschise, cu privire lâ 
neputința trupelor guverna
mentale, precum și pretenții
lor sale bănești apreciate de 
către guvernul congolez ca fi
ind exagerate. "*

sînt


