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■
 lanul de stat pentru anul 1965 

prevede pentru agricultură sar
cini importante cu privire la spo
rirea continuă a producției de 
cereale și, îndeosebi, de grîu și 
porumb.

Răspunderi mari în realizarea 
producțiilor stabilite revin mecanizatorilor, din 
stațiunile de mașini și tractoare și gospodă
riile agricole de stat. Sînt create premize 
materiale pentru ca aceștia să poată înde
plini la timp și cu bune rezultate îndatoririle 
ce le revin. Se prevede pentru 1965 extinde
rea, pe mai departe, a mecanizării principa
lelor lucrări agricole. La finele anului se va 
ajunge la 81 500 tractoare fizice, mai mult de 
66 000 semănători, 36 000 combine pentru re
coltat păioase și alte numeroase mașini agrico
le moderne. Se va asigura mecanizarea com
pletă a aratului și semănatului (pe terenurile 
accesibile tractoarelor), mecanizarea completă 
a recoltării cerealelor păioase în G.A.S. și în 
proporție de 75 la sută în cooperativele agri
cole de producție. Efectuarea la timp și la un 
bun nivel agrotehnic a lucrărilor agricole im
pune pregătirea cu grijă a tractoarelor și ce
lorlalte mașini agricole. îndeplinirea planului 
de producție trebuie începută chiar din prima 
zi a anului. Pentru că în multe din regiunile 
țării timpul e bun, e bine ca în această pe
rioadă să se continue efectuarea arăturilor pe 
toate suprafețele rămase nearate din toamnă. 
Totodată mecanizatorii să fie îndrumați spre 
efectuarea altor lucrări cum ar fi : bătutul 
porumbului desfundat, combaterea eroziunii 
solului, stropiri de iarnă în livezi, transpor
turi etc. Se asigură astfel folosirea rațională 
a parcului de mașini și tractoare și se pot 
efectua într-un timp corespunzător o serie 
de lucrări deosebit de importante.

Experiența unităților fruntașe arată că rea
lizarea exemplară a planului de producție 
depinde nemijlocit de felul în care se repară 
și se întrețin utilajele agricole. Acestei acti
vități, hotărîtoare pentru buna desfășurare a 
procesului de producție în agricultură, trebuie 
să i se acorde acum cea mai mare atenție, 
în ultimii ani, prin înfăptuirea măsurilor sta
bilite de partid, stațiunile de mașini și trac
toare, gospodăriile agricole de stat au fost 
dotate cu un număr mare de tractoare și ma
șini agricole. A crescut considerabil și volu
mul de reparații ce trebuie efectuat. Conco
mitent, aceste unități au fost dotate cu nume
roase utilaje și dispozitive de atelier, și-au 
lărgit spațiile pentru reparații. Sînt, prin ur
mare, asigurate condițiile necesare efectuării 
reparațiilor la un nivel calitativ bun. Rezul
tatele vor fi însă cele scontate numai dacă 
se asigură o bună organizare a procesului de 
muncă din ateliere și de la brigăzile per
manente. Pentru a se evita pierderile de timp 
prin deplasări inutile, este bine ca utilajele

la care sînt necesare intervenții mai ușoare 
să fie reparate la sediile brigăzilor perma
nente, de către mecanizatori ajutați de meca
nicii de pe atelierele mobile.

Merită să fie extinsă experiența stațiunii 
de mașini și tractoare Castelul din regiunea 
Dobrogea. care a organizat reparațiile în ate
lier într-un flux tehnologic optim, înzestrînd 
posturile de lucru cu scule și dispozitive spe
cifice fiecărei operații. (Despre procedeele fo
losite de mecanizatorii din această stațiune a 
fost publicat un articol în nr. 6 1964 al revis
tei „MECANIZAREA ȘI ELECTRIFICAREA 
AGRICULTURII"). Din practica multor 
S.M.T. fruntașe s-a desprins utilitatea defal- 
cării planului de reparații pe luni și decade, 
în felul acesta se poate urmări mult mai ușor 
îndeplinirea lui ritmică și se pot sesiza și 
înlătura mai operativ defecțiunile care se 
ivesc într-un compartiment sau altul al pro
cesului de producție. Este bine, de asemenea, 
ca la S.M.T.. G.AS. și în uzinele de repara
ții să fie extinsă, in funcție de nomenclatorul 
stabilit de Consiliul Superior al Agriculturii, 
recondiționarea unui număr mai mare de 
piese, aplicîndu-se tehnologiile de recondițio- 
nare, elaborate pentru fiecare reper in parte. 
Prețul de cost al reparațiilor va fi astfel sim
țitor redus, iar consumul de piese mai mic.

(Continuare m pag. a Uî-a)

Utilaje noi
in fabricație de serie
Uzinele „Steaua 

Capitală, prof: 
rea utilajelor ; 
construcțiilor, 
fabricație de 
duse. Printre 
betonierele cu 
250—500 litri, ca^e lucreaz 
principiul amestecului 
Acestea au randamente 
față de betonierele cu 
libera fabricate pine ccum în 
țară și realizează un amestec 
mai omogen.

Tot la aceste uzine au fost 
realizate de curir.d aparate de 
proiectat mortar, necesare

roșie- din 
ilate în fabrica- 
peniru industria 
cu asimilaV in 
serie noi pro- 
acestea se afiă 
capacități de

forțat, 
mărite 
cădere

mecanizării muncii de finisare 
c construcțiilor, aparate elec
trice de zugrăvit, generatoare 
de aer cald, întrebuințate la 
încălzirea unor spații de lucru 
pe șantierele de construcții și 
macarale ferestre cu care se 
transportă materiale de con
strucții la diferite etaje ale 
blocurilor aflate în execuție.

Alte utilaje noi produse de 
acest colectiv sint incărcă- 
toarele cu grai fer și buldozere 
hidraulice, care pot fi adaptate 
pe noile tractoare Universal- 
650 și 651.

(Agerpres)

Studenții Antica Șotia. Stoi
ca Tică si Iliescu Teodor 
ca și ceilalți colegi ai lor 
din anul V de la Institutul 
agronomic din Capitală, se 
pregătesc intens in vederea 

examenelor

ÎMBUNĂTĂȚIREA TEHNOLOGIEI, RIDICAREA CALIFICĂRII, CONTROL PREVENTIV =

Producție de calitate

Confirmarea comisiilor electorale regionale

și ale orașelor București și Constanța

Economii prin 
muncă 

patriotică
Vedere de iarnă la Piriul

Rece, regiunea Brașov

Cpnsiliul de Stat a confirmat prin Decret comisiile electo
rale regionale și ale orașelor București și Constanța, pentru 

alegerile de, deputați în sfaturile populare, care vor avea loc 
la V jnartie 1965.

De asemenea, printr-un Decret al Consiliului de Stat a fost 
stabilit numărul circumscripțiilor electorale pentru alegerile 
de deputați în sfaturile populare regionale și ale orașelor 
București și Constanța.

Constituirea
Consiliilor F. D. P

în ultimele două săptămîni 
a avut loc constituirea consi
liilor regionale și ale orașelor 
București și Constanța, orășe
nești și raionale, precum și a 
birourilor comunale ale Fron
tului Democrației Populare 
în vederea alegerilor de de
putați

Din 
F.D.P.

de la 7 martie 1965. 
consiliile și birourile 
fac parte zeci de mii

de reprezentanți ai organiza
țiilor locale de partid, ai sin
dicatelor, ai organizațiilor lo
cale ale U.T.M. și de femei, 
lucrători din sectorul agricol 
socialist de stat, membri ai 
cooperativelor agricole de 
producție, oameni de știință, 
ingineri, tehnicieni, militari, 
profesori, învățători.

(Agerpres)

Acțiunile de muncă 
triotică pentru 
cea mai bine 
tă au antrenat 
munele și orașele regiunii Su
ceava. Deputății, împreună cu 
cetățenii, lucrează la sistema
tizarea străzilor, la întreține
rea și construirea de trotuare, 
la amenajarea de parcuri și 
baze sportive, etc. De pildă, în 
comuna Miorcani, raionul Să- 
veni, s-a amenajat de curînd 
un parc pe 40 000 mp. cu alei 
pietruite, 
Pentru iarnă, 
najează pîrtii 
un patinoar, 
frumusețarea 
obținut și cetățenii din comu
nele Sadova, Dîngeni, Ungu
reni, Dumbrăveni și altele.

In cursul anului trecut, au 
participat la muncă patriotică 
peste 675 000 de cetățeni din 
regiune. Au fost întreținute 
peste 800 000 mp străzi și tro
tuare, 1 400 km drumuri loca
le, s-au amenajat și întreți
nut mai bine de două milioane 
mp parcuri și spații verzi.

Valoarea economiilor aduse 
la bugetul sfatului popular re
gional prin munca patriotică 
a cetățenilor se ridică la peste 
36 milioane lei.

pa- 
localitatea 
gospodări- 
toate co-

Foto: AGERPRES
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lWUWI! I abrica de ciment

SB9 Hi!îl de la Comarnic este 
sjfStB i vestită astăzi pe 
jjgFI h | toate șantierele ță- 

! JHrl 11 rii și oriunde este 
llII!.' nevoie de beton se 

pomenește și nume
le ei. Sint cunoscute eforturile 
depuse aici pentru continua îm
bunătățire a calității, mai ales îrt 
obținerea unor cimenturi cu des
tinație specială. La Comarnic se 
fabrică ciment M-400. Tot aici s-a 
experimentat un ciment marca 
600, iar în prezent se lucrează la 
cimentul alb. Indicele de rezis
tență la compresiune al cimentu
lui M-400 a fost îmbunătățit în 
anul trecut cu 10 la sută — adi
că în mod practic a fost realizat 
un ciment „M-440“.

Care au fost căile care au 
condus la aceste rezultate ? în 
întrecerea socialistă colectivul de 
cimentiști a urmărit în permanen
ță mai multe obiective. Două

dintre ele — obținerea unui 
clinker superior și realizarea unei 
măcinări cu rezidiu sub limitele 
STAS-ului — au avut efect direct 
asupra calității produselor. (Tova
rășul Constantin Stăicuț, șeful 
serviciului C.T.C. ne-a informat 
că în anul 1964 nu s-a înregis
trat nici o reclamație cu privire, 
la calitate).

în ceea ce privește atingerea 
celor două obiective trebuie spus 
că un rol deosebit l-au avut mă
surile tehnico-organizatorice. Mul
te dintre ele au avut efect direct 
atunci cînd au fost aplicate dar au 
creat și premize pentru noi îmbu
nătățiri anul acesta, sau, efectul 
lor se răsfrînge direct asupra pro
ducției actuale. La cuptoare, de- 
pildă, diferitele transmisii prin 
curele au fost înlocuite prin re- 
ductoare cu angrenaje eliminînd 
astfel o serie de opriri acciden
tale. Tot aici s-a îmbunătățit ar
derea clinkerului prin perfecțio-

narea sistemului de ventilație și 
introducerea mineralizării. La 
mori, pentru asigurarea încărcă
rii normale s-au confecționat 
corpuri de măcinare și plăci de 
blindaj dintr-un material nou, 
mai rezistent. în felul acesta s-a 
asigurat o măcinare mai omoge
nă, indicii de folosire intensivi 
au crescut: circa 80 la sută 
din cantitatea de ciment dată 
peste plan este un rezultat al 
creșterii productivității muncii. 
Aceste măsuri au ajutat colectivul 
să creeze în întregime stocul- 
tampon pentru perioada de iarnă, 
îmbunătățirea măcinării a dat 
posibilitatea ca în anul acesta să 
se treacă la o rețetă mai bună 
de omogenizare a făinii brute.

De la 1 decembrie a in
trat în funcțiune o nouă 
moară pentru ciment, iar în cu
rînd se va trece la montarea al
teia pentru făină brută. O măsură 
deosebită este și aceea a îmbu-

Cu șase luni
înainte de termen

La Fabrica „Țesă
tura" din Iași s-a 
terminat cu 6 luni 
înainte de data pla
nificată montarea a 
670 de războaie au
tomate produse în 
țară. Noile mașini 
înlocuiesc războa
iele mecanice sim
ple care au funcțio
nat pînă în prezent. 
Efectuarea acestei 
operații cu mult 
înainte de termen 
se datorește bunei 
organizări a muncii 
precum și unei co

laborări strîrise în
tre Fabrica „Țesă
tura" și întreprin
derea de construcții 
și montaje Iași, care 
a executat monta
rea mașinilor.

Folosirea noilor 
războaie de mare 
productivitate per
mite să se realizeze 
țesături de o cali
tate substanțial îm
bunătățită. în acest 
an, pe lîngă Fabrica 
„Țesătura" se con
struiește o nouă fi
latură care va pro

duce fire pieptă
nate. întrebuințarea 
acestor fire va per
mite țesătorilor să 
realizeze produse 
de calitate superioa
ră. Tot în vederea 
obținerii de produ
se de calitate supe
rioară, au fost or
ganizate un număr 
sporit de cursuri de 
ridicare a calificării 
pentru muncitori și 
ajutori de maiștri.

(Agerpres)

pomi și arbuști, 
în parc se ame- 

pentru schi- și 
Realizări în în- 
localităților au

CRONICA
Prime de vechime

La Direcția regională a navi
gației civile Galați continuă în 
aceste zile acordarea premiilor 
de vechime pentru navigatori

în cadrul pregătirilor ce se 
fac în G.A.S. din regiunea 
Galați în vederea lucrărilor 
de primăvară, revizuirea și 
repararea tractoareloi- și ma
șinilor agricole ocupă un loc 
important. în mai multe uni
tăți din Băleni, Vameș, Țigă
nești, parcul de tractoare a 
fost revizuit și reparat în pro
porție de 70-80 la sută, iar la

și docheri. Aproape 2 500 navi
gatori și docheri primesc ase
menea prime.

(Agerpres)

G. A. S. Balințești, Țigănești, 
Bărboși și altele, au fost 
pregătite toate semănători- 
le de porumb și păioase, 
grapele cu disc și cultivatoa
rele. Pînă acum în G.A.S. din 
regiune au fost puse în stare 
de funcționare 702 tractoare, 
856 semănători. 501 cultiva
toare și 422 grape.

Pe noua magistrală a orașului Onești Foto : AGERPRES

ACTUALITĂȚII
Cargou

lansat la apă
De pe cheiul Șantierului na

val din Galați a ridicat ancora, 
plecînd spre portul Constanța, 
cargoul „Deva" de 4 500 tone. 
Aceasta este cea de-a 12-a 
navă de acest fel livrată de 
constructorii gălățeni în abili 
șesenalului, flotei navale ma
ritime. Realizate la un nivel 
ridicat de tehnicitate și echi
pate cu instalații și agregate 
moderne 
serie au 

.cele mai 
\ în pre:
lui gală ean se află în con
strucție 
motonave.

navele din această 
dat rezultate dintre 
bune în exploatare.

;ent, pe cala șantieru-

alte 7 cargouri și 3

NOI
ORADEA (de la 

corespondentul nos
tru). — In localitatea 
Sebiș din raionul Gu- 
rahonț, a luat ființă 
recent un nou S.M.T. 
Noua unitate este do
tată cu 111 tractoare 
și alte mașinii agrico
le. La acestea, în 
cursul anului, se vor 
adăuga încă 45 de 
tractoare, 200 grape 
de diferite tipuri, 20 
sape rotative, 14 re
morci etc. Valoarea 
construcțiilor : atelie
re. remize, garaje, 
cantină și blocuri ad
ministrative se ridică

UNITATI S. M. T.
la 4 368 000 lei. S-au 
creat astfel în raionul 
Gurahonț condiții 
mai bune pentru e- 
fectuarea lucrărilor a- 
gricole la timp și la 
un hun nivel agro
tehnic.

★

□dată cu începu
tul anului, în co
muna Mărăcineni a 
fost înființată o 
nouă stațiune de 
mașini și tractoare, 
a 11-a din regiunea 
Argeș. S.M.T.-ul 
este dotat, pentru 
început, cu peste

200 tractoare, 135 de 
semănători de pă
ioase și porumb, 
cultivatoare, grape 
cu disc, pompe pen
tru stropit pomi 
fructiferi și alte 
mașini și utilaje a- 
gricole. Mecanizato
rii din această sta
țiune își vor desfă
șura activitatea pe 
ogoarele cooperati
velor agricole de 
producție din raioa
nele Pitești. Curtea 
de Argeș, Muscel.

(Agerpres)

nătățirii controlului. Aici, la 
C.T.C., munca a fost în așa fel 
organizată îneît luarea probelor 
din oră în oră la toate instala
țiile principale, la făină brută, 
la clinker, la ciment, au devenit, 
din operații de control cu carac
ter de sondaj general, un control 
activ, cu efect imediat. Adică, 
atunci cînd se ivea vreo dere
glare a instalațiilor, aceasta era 
imediat aflată și deci se putea 
trece pe loc la înlăturarea ei. în 
anul acesta, C.T.C.-ul va extinde 
și controlul suborar (început din 
toamna trecută), pentru a preîn- 
tîmpina cele mai mici variații și 
dereglări de la tehnologia de 
lucru.

Este lesne de înțeles că apli
carea tuturor acestor măsuri, cit 
și a altora care se vor mai lua, 
presupune o bună pregătire pro
fesională a muncitorilor.

Utilajele mai perfecționate 
aduc după sine și procedee teh
nologice mai bune. Aceste pro
cedee noi trebuie însușite te
meinic. Și cei mai mulți 
muncitori care au datoria 
să-și îmbunătățească pregătirea 
profesională sînt tinerii. în anul 
care a trecut au funcționat 
cursuri de ridicarea calificării 
pentru un grup de munci
tori cu meserii diferite. Ur
mărind cum se pregătesc ti
nerii aici și ce efect au în pro
ducție noile lor cunoștințe profe
sionale, s-a constatat că în organi-

V. CONST ANTINESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

In prima zi
Din primele zile ale noului 

an, muncitorii, inginerii și teh
nicienii „Uzinelor sodice Go
vora" au obținut succese în 
realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan.

In secția calcinați au fost 
luate măsuri pentru mai buna 
organizare a muncii, utilizarea 
cu randament sporit a utilaje
lor. Astfel s-a reușit ca în 
prima zi de muncă a noului 
an să se dea peste plan 38 tone 
sodă calcinată, și 129 tone
sodă calcinată superioară. 
Schimbul condus de maistrul 
Nicolae Munteanu a dat peste 
plan 18 tone, înregistrînd ast
fel cel mai mare succes. O în
semnată contribuție a adus 
și schimbul condus de maistrul 
Cornel Găinaru din care s-au 
evidențiat în mod deosebit ti
nerii Gheorghe Negriliu, Ghe- 
orghe Manolache. Petre Lițiu, 
operatori principali, comu
nistul Eugen Marga și alții. 
Și colectivul de la secția sodă 
caustică a reușit să dea in 
acea zi 13 tone produse de ca» 
litatea I.

ION ZABIOIl 
operator chimist



■— Cum se explică acuitatea 
cu care se pun în prezent pro
blemele tehnicii muncii inte
lectuale ?

— Problema ca atare este pe 
deplin firească. Ceea ce apar
ține prezentului nu este atit 
descoperirea, cît înțelegerea 
mai intimă a proceselor res
pective și recunoașterea impor
tanței „tehnicizării" muncii in
telectuale. Ca și orice altă în
deletnicire, munca intelectuală 
are și ea o tehnică proprie. Din 
păcate, cu toată importanta și 
larga răspîndire a activităților 
intelectuale, pînă nu de mult 
cercetările făcute în acest do
meniu aveau un caracter cu to
tul întâmplător și superficial.

în prezent însă aceste pro
bleme s-au impus atenției cer
cetătorilor ducînd la obținerea 
unor rezultate tot mai însem
nate cu caracter teoretic și 
practic. Aceasta se datorește 
faptului că ritmul impetuos al 
dezvoltării științei și tehnicii 
contemporane, acumularea u- 
nei cantități uriașe de date în 
cele mai diferite domenii ale 
cunoașterii au impus ridicarea 
productivității muncii intelec
tuale la nivelul noilor cerințe. 
Or, aceasta presupune studie
rea esenței și formelor muncii 
intelectuale în vederea optimi
zării, a folosirii celor mai ra
ționale metode și totodată a 
mecanizării și automatizării ei.

Problemele care se pun din 
punctul de vedere al creșterii 
productivității muncii intelec
tuale sînt : stabilirea clară și 
realistă a obiectivelor? alege
rea mijloacelor adecvate, orga
nizarea logică a etapelor de 
lucru, găsirea căilor pe care se 
poate ajunge cel mai bine și 
cel mai repede la țintă.

După cum reiese din litera
tura de specialitate, în lume a-

POȘTA
REDACȚIEI

— invâță- 
la Școala 

corn. Șer-

SIICU VIORICA 
toare suplinitoare 
generală de 8 ani, 
bănești, regiunea Suceava.

Fiind absolventă a școlii 
medii cu diplomă de maturi
tate, vă puteți înscrie la uni
versitate sau la Institutul pe
dagogic. Institutul din Sucea
va are facultate de filologie 
cu secția de limba și literatura 
romînă, și facultate de mate
matică cu secția de matemati
că. La zi, durata cursurilor 
este de trei ani.

Facultăți de limbă și litera
tură romînă există în cadrul 
Universităților din orașele 
București, Iași, Cluj. Timișoa
ra. Cursurile durează 5 ani.

în cadrul învățămîntului u- 
niversitar și pedagogic probele 
se dau la următoarele disci
pline : Limba romînă, Litera
tura romînă și Istoria Romî- 
niei.

Ia. VILAZO — Fălticeni

Secție de fizică nucleară e- 
xistă numai în cadrul Univer
sității din București. Cursurile 
au o durată de 5 ani.

Se susțin examene la fizică 
(mecanică, optică), algebră și 
trigonometrie — scris și oral 
— și la fizică (electricitate, 
structura atomului) — scris.

Institutul de medicină și far
macie din Iași se situează prin
tre institutele fruntașe pe cen
trul universitar. E un titlu cu 
care ne mîndrim, dar care ne și 
obligă.

La noi, sesiunile de examen se 
pregătesc pe tot parcursul anu
lui universitar, iar organizația 
U.T.M. și asociațiile studenților 
î$i aduc o contribuție însemnată 
la obținerea unor rezultate bune. 
In cele ce urmează, mă voi re
feri la cîteva acțiuni întreprinse 
de noi.

Pentru anii IV—VI s-a in
trodus o nouă formă de învăță
mînt medical superior — genera
lizarea externatului clinic. In 
cadrul’ acestui sistem, fiecare 
student primește în îngrijirea sa 
5—10 bolnavi (în raport cu nu
mărul paturilor din clinicile res
pective), cărora trebuie să le 
facă, sub imediata supraveghere 
a medicului de salon, sau a asi
stenților, toate investigațiile cli
nice și tratamentele. Astfel a 
crescut mult simțul răspunderii 
personale a studenților față de 
bolnavii pe care trebuie să-i în
grijească și în fața cărora nu se 
pot prezenta nepregătiți, nu pot 
spune „nu știu", „nu cunosc". 
Au fost mărite perioadele de sta
giu făcute în clinici pentru a se 
ajunge la o cunoaștere cît mai 
aprofundată a specialităților res
pective. Introducerea unor peri
oade de stagiu la circumscripți
ile medicale teritoriale ale orașu
lui Iași a făcut să crească nive
lul de cunoștințe ale studenților 
noștri și să se îmbunătățească 
deprinderile lor practice.

Organizația U.T.M. și asocia
țiile studenților au intervenit în 
desfășurarea externatului clinic

ani de 100 
chi- 

limbi.

par anual circa 100 000 periodi
ce științifice și tehnice, iar nu
mărul lor crește în progresie 
geometrică, dublîndu-se la fie
care 12—15 ani: Pentru următo
rii 50 de ani se prevede crește
rea publicațiilor de 10 ori, iar 
în viitorii 100 
ori. S-a calculat că un 
mist, cunoscînd 30 de 
care ar urmări de la începutul 
anului lucrările apărute în do
meniul său, citind 40 ore pe 
săptămînă, cîte patru articole 

Drumuri noi in știința contemporană

pe oră, nu ar reuși să cuprindă 
pînă la sfirșitul anului decît a 
zecea parte din materialul apă
rut Se manifestă așadar pe 
plan mondial o „criză a docu
mentării' care constă în impo
sibilitatea informării complete, 
efective a specialiștilor.

— In ce constă, așadar, so
luția ?

Cercetările actuale merg, 
îndeosebi, pe linia aprofun
dării conținutului unor eta
pe, al experimentării și in
troducerii efective a unor 
metode sau mașini care să 
ușureze, să grăbească sau 
să îmbunătățească diferitele 
verigi prinicipale ale procese
lor muncii intelectuale. Nu in- 
timplător realizările cele mai 
numeroase și mai interesante 
s-au acumulat in domeniul do
cumentării. Așa cum arătam 
mai înainte tocmai acesta este 
unul din „locurile înguste* ale 
proceselor intelectuale. Cerce-

CASAPU IONEL — Cartier 
Țiglina, Bloc I 6 Galați; 
CROITOKU I. GH. — comuna 
Pietrari, raionul Tîrgoviște; 
RĂDOI RADU TITI — Depoul 
C.F.R. Pitești.

Conform art. 133 din Codul 
Muncii, angajații care, după 
satisfacerea stagiului militar, 
s-au reîncadrat în muncă în 
termen de 90 de zile de la 
data lăsării la vatră, pot pri
mi concediul de odihnă pro
porțional cu lunile lucrate in 
intervalul de la data reînca
drării. pină la sfirșitul anului 
calendaristic. Dumneavoastră 
v-ați reîncadrat in muncă 
abia la începutul lunii decem
brie și nu beneficiați de con
cediul de odihnă pe anul 1964. 
în anul 1965 puteți primi con
cediu conform planificărilor 
făcute de întreprindere.

Vedere generară de la Combinatul de creștere a taurinelor și păsărilor din Barcoi, regiunea 
Ploiești Foto: AGERPRES

Ajutor concret
procesului de învățămînt

generalizat. Astfel, noi am ini
țiat discuții între studenții ex
terni și îndrumătorii de stagiu 
(cadre didactice de prestigiu) 
care au relevat o serie de defi
ciențe existente și au duș la îm
bunătățirea desfășurării stagiilor. 
De asemenea, s-au organizat 
în cursul lunii decembrie adu
nări generale U.T.M. de an, în 
care, în prezența cadrelor didac
tice cu munci de răspundere din 
institut, s-au dezbătut rezultatele 
acestei noi forme de învățămînt, 
precum și măsurile necesare pen
tru a se remedia o serie de lip
suri care mai persistă (la anii 
IV și VI medicină generală, a- 
nul V pediatrie).

Cu sprijinul asociațiilor stu
denților din I.M.F. și cu con
cursul cadrelor didactice, s-au 
organizat și alte acțiuni menite 
să contribuie la ridicarea necon
tenită a pregătirii profesionale a 
studenților. De pildă, „Serile cli
nice pentru externi și interni". în 
cadrul acestor seri clinice, se pre
zintă referate pe teme generale 
de actualitate în medicina in
ternă sau chirurgie, ■ cazuri cli
nice deosebite, noutăți în medi
cină, biologie, chimie. In reali
zarea acestor seri clinice am cău-

Acad. A. Avramescu
Directorul Centrului de docu
mentare științifică al Acade

miei R.P.R.

-«
sînttătorii științifici, de pildă, 

nevoiți să afecteze între 20 la 
sută și 45 la sută din timpul 
total de lucru pentru efectua
rea documentării care și așa 
nu este atotcuprinzătoare, are 

multe goluri uneori în proble
me principale, duce la mare 
consum de timp, la dispersarea 
eforturilor și de cele mai multe 
ori nu folosește decît strict 
cercetătorului respectiv. Crea
rea în epoca noastră a mașini
lor electronice de calcul și 
aplicarea teoriilor ciberneticii 
la studiul proceselor activită
ții intelectuale au creat premi- 
zele obiective pentru obținerea 
unor succese efective pe acea
stă linie. Desigur în aplicarea 
tuturor acestor procedee tre
buie avut în vedere specificul 
muncii intelectuale, caracterul 
distinctiv al esenței acestor 
procese, finețea, suplețea și di
versitatea lor extremă precum 
și factorii economici a introdu
cerii unei tehnici care să nu 
fie prea costisitoare.

In momentul de față, se con
stată pe plan mondial o preo
cupare generală pentru intro
ducerea 
menta re 
tizate.
de Ia

metodelor de docu- 
mecanizate și automa- 
Pomindu-se tocmai 

asemenea cerințe și

Formația de teatru a Casei

de cultură orășenească

Focșani repetă o nouă pre

mieră — „Băiefii veseli" de

H. Nicol aide

Foto: AGERPRES

Scrisoare de mulțumire
*

In urmă cu citeca luni pe cirul 
participam la dirijarea vagoane
lor de marii, am fast surprins pe 
una din liniile de garaj de pe 
platoul Halelor Obor. Rotulc pi
ctorului drept mi-a fost zdrobită. 
Am fost transportat de urgență 
la spitalul I. C. Frimu — secția 
ortopedie. Mi se scursese mult 
sînge. Situația era foarte delicaiâ. 
Am fost operat de medicul de 
gardă. Rana însă nu se închidea 
și îmi producea dureri foarte 
mari. Urma să suport încă o o- 
perație. Am fost mutat în salo- 

tat să antrenăm un număr cît 
mai mare de studenți. Astfel, ul
tima seară clinică a fost organi
zată sub forma unei „mese ro
tunde" la care au luat parte to
varăși profesori, studenți interni 
și externi, discutîndu-se cu mult 
interes despre : „Entogenia și fi- 
logenia virusurilor". In luna fe
bruarie va avea loc o altă seară 
pe tema „Fiziopatologia rinichiu
lui".

O altă formă de activitate pen
tru pregătirea viitorilor medici și 
rezolvarea unor probleme medi
cale practice întîlnite pe teren o 
constituie „Coiful absolventului" 
la care medici tineri, absolvenți 
ai institutului trimit scrisori în 
care relatează fapte din propria 
lor experiență sau cer anumite 
consultații în unele probleme de 
diagnostic care necesită părerea 
unui specialist. Unele din aceste 
scrisori sînt prezentate și discu
tate în cadrul unor adunări ge
nerate, studenții învățînd astfel 
din experiența absolvenților.

In scopul cunoașterii vieții și 
operei marilor înaintași ai me
dicinii romînești, am inițiat 
cercul ,t,Tradiții progresiste ale 
medicinii romînești" în cadrul că
ruia sînt prezentate referate sau 

posibilități s-a creat — în 
afară de Institutul de docu
mentare tehnică — Centrul de 
documentare științifică al Aca
demiei noastre. Desigur, înde
plinirea complexelor sarcini 
ale prelucrării rapide și științi
fice a unui uriaș număr de in
formații impune folosirea de 
către centrele de documentare 
a unor mijloace de 
și automatizare Și, 
rînd, a mașinilor 
de calcul.

mecanizare 
în primul 
electronice

Caracteristica lor princi
pală — ce dovedește bogatele 
lor perspective în sprijinul au
tomatizării muncii intelectuale 
— este „putința de a acumula 
în memorie un număr uriaș de 
informații' și de a le putea 
găsi și prezenta la cerere cu o 
mare rapiditate. Spre a înțele
ge mai bine acest fenomen, să 
luăm exemplul ecranului de 
televizor: pentru ca retina să 
înregistreze imaginea în miș
care retransmisă prin televiziu- 

ZEFIRUL"ZincăHaralamb
nul tinăruhn doctor Buzescu Ghe- 
orgfte. Am căzut adevărate mi
nuni săcirțite de miinile ace
stui om. Eu cere am fost reope- 
rut de din.su! mulțumesc pentru 
grifa cu care am fost înconjurat, 
pentru tratamentul aplicat cu 
răbdare și dragoste de oameni.

Astăzi sînt acasă ți pot merge. 
Pentru aceasta muljumesc 
suflet tinărului medic.

din

POCRIȘ NTȚĂ
București, Str. Trufanda
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sînt organizate simpozioane. Ast
fel, am organizat în cadrul acestui 
cerc un reușit simpozion pe tema 
„Medici-scriitori" (Paul Bujor, 
George Ui’ieru); de asemenea, 
s-a discutat despre „Activitatea 
științifică și socială a lui Victor 
Babeș", „Marele savant romîn 
Gh. Marinescu — militant pentru 
o medicină socială" etc.

O altă problemă care stă în a- 
tenția consiliilor asociațiilor stu
denților din I.M.F., pe linia îm
bunătățirii pregătirii profesio
nale a studenților din institutul 
nostru, o constituie activitatea 
cercurilor științifice studențești. 
Am căutat cele mai variate me
tode pentru antrenarea tuturor 
studenților institutului nostru în 
activitatea științifică. Pentru stu
denții din primii 2 ani de studiu, 
care nu au acumulat 
tințe suficiente necesare 
tuării unei adevărate
de cercetare științifică, am orga
nizat forme adecvate de activi
tate. Astfel, pentru anii I am or
ganizat un cerc metodologic de
stinat să ajute studenților în în
sușirea metodelor cele mai efica
ce de studiu pentru o pregătire 
profesională de înalt nivel. In 
cadrul acestui cerc au conferen- 

cunoș- 
efec- 

munci

ne este necesar ca raza cato
dică să parcurgă de 25 ori pe 
secundă fiecare punct de pe 
cele 680 linii ale ecranului. 
Deci fiecare din cele aproape 
1 milion de puncte de pe ecran 
trebuie explorat și redat la 
grade diferite de intensitate de 
cîte 25 de ori în timp doar de 
o secundă. S-a ajuns în prezent 
ca pe plăci de ceară ale unor 
mașini electronice de calcul să 
se cumuleze peste 300 milioane 
de „adrese" care automat sînt 
servite la cerere, explorarea 
făcîndu-se cu o rază electroni
că similară cu acea din apara
tele de televiziune sau cu co
mutarea electronică a circuite
lor.

Actualmente se experimen
tează și se aplică practic de 
către unele din organele de do
cumentare o serie de sisteme 
mecanice și automate folosind 
fișe perforate, benzi magnetice, 
microfilme și mașini electroni
ce. Dintre sistemele existente, 
cele mai răspândite in practică 
sînt acelea folosind fișe perfo
rate cu sortarea mecanică, 
care însă au o eficientă redu
să și, după părerile specialiști
lor, încep să nu mai corespun
dă cu cerințele unei documen
tări modeme. Sistemele cu 
bandă magnetică și cu filme 
fotografice apar ca fiind mult 

oua culegere a lui 
Haralamb Zincă 

aprinde o suită 
e schițe, nuvele, 
ovestin, însem

nări și reportaje. 
Culegerea de față 

scoate în evidență faptul că 
mediul predilect investigat de 
autor este acela al vieții mili
tarilor. Autorul este solicitat 
mai ales de situații ce cunosc 
o presiune maximă, realizînd 
nu o dată o bună descriere a 
actelor eroice. Dar ponderea 
nu cade atît pe descrierea as
pectului fizic al unei lupte sau 
alteia, cît pe ecoul unei atari 
împrejurări în sufletul osta
șilor. De aici semnificații mai 
generale. Astfel, în delirul os
tașului Alupului, degerat în 
timpul unei misiuni, alterna
rea datelor prezentului cu cele 
ale unui trecut nu prea înde
părtat aruncă o lumină asu
pra vieții lui, motivînd în pla
nul epic atitudinea lui eroică. 
Dealtfel, acestor eroi autorul 
le prezintă succint biografia 
care e, de cele mai multe ori, 
plină de asperități. Civilul din 
bucata „Un civil în tranșee" 
nu pregetă să se arunce cu un 
pachet de grenade sub șeni
lele tancului fascist, ca și Lu
ca, din bucata „In noapte", 
inspirată din lupta dusă de 
partizani, care nu se gîndește 
la viață cînd e vorba de înde
plinirea misiunii.

Fie că zugrăvește scene de 
luptă din primele linii ale

țiat acad. prof. dr. I. Nițulescu 
și prof. dr. Șerban Brătianu, care 
au vorbit pe larg despre speci
ficul învățămîntul'ui universitar, 
împărtășind din experiența lor. 
De asemenea, în cadrul aceluiași 
cerc metodologic am organizat în
tâlniri cu studenți fruntași din a- 
nii V și VI, care au expus me
todele lor de studiu.

Pentru anul II am organizat 
cercuri de referate ca forme de 
sprijinire a uceniciei în cerceta
rea științifică. In aceste cercuri 
organizate pe materii precli- 
nice (Fiziologie. Anatomie, Histo- 
logie, etc.) studenții învață cum 
se redactează un referat, cum se 
susține un referat — pregătin- 
ru-se astfel pehtru activitatea, de 
cerc din anii următori.

Pentru anii III—VI au funcțio
nat în institutul nostru up număr 
mare de cercuri constituite pe 
catedre.

Invățînd din experiența anului 
1963/1964, anul acesta, cu apro
barea și sprijinul consiliului știin
țific al institutului, 
pentru reorganizarea
pe clinici, și nu pe discipline 
(catedre). In acest fel, a crescut 
calitatea activității studenților ; 
cercurile astfel' organizate pe lîn- 

am optat 
cercurilor

mai eficiente, unele dintre ele 
prezentînd avantajul de a fur
niza chiar microfilmul docu
mentului ; prețul lor excesiv 
nu a permis încă aplicarea pe 
scară largă, el fiind deocam
dată în studiu de experimen
tare.

Recent s-au inventat mașini 
electronice care „citesc" docu
mente, tabele, diagrame, foto
grafii, le analizează și le ordo
nează automat,, pentru necesi
tatea programării unor mari 
mașini de calcul electronice.

O a,ltă condiție care trebuie 
îndeplinită este construirea și 
punerea Ia punct a unor mașini 
speciale pentru munca de do
cumentare, cu o structură 
adaptată exigențelor particu
lare ale procesului de identifi
care (memoria mare și timp de 
acces scurt) și la prețuri mai 
convenabile. în sfirșit, un alt 
aspect important îl reprezintă 
crearea unui limbaj universal, 
care să permită codificarea și 
exprimarea relațiilor sintacti
ce de cauză-efect.

— Ne-ați vorbit despre rea
lizările și perspectivele auto
matizării fazei de iniormare și 
documentare a proceselor inte
lectuale. Dar în celelalte verigi 
ale ^cestor procese care 
perspectivele ?

— în general, în aceste 
menii cercetările se află 
faze încă mai puțin dezvoltate. 
Intr-o seamă de operații ajută
toare cum sînt efectuarea de 
calcule, transcrierea și multi
plicarea textelor. înregistrarea 
convorbirilor — epoca noastră 
cunoaște utilizarea tot mai lar-

sînt

do- 
în

frontului, momente din activi
tatea de zi cu zi a ostașilor, fie 
că e vorba de lupta de parti
zani sau insurecțională, eroii 
preferați ai autorului se com
portă exemplar.

Selecționarea 
faptic, gradarea 
în desfășurarea 
procedeul rememorării fapte-

materialului 
lui judicioasă 

epică, prin

de lector

lor de către un personaj sau 
altul, sublinierea trăsăturilor 
morale ale personajelor con
curează la conferirea unei no
te de autenticitate acestor po
vestiri. Autorul pune însă 
mult patos emoțional în rela
tarea unor momente din viața 
ostașilor („Ingro și Agriș").

O evidentă notă lirică ca
racterizează și povestea țam- 
balagiului țigan Danilo („Țam- 
balagiul Danilo"). Cu o fină ob
servație psihologică, urmărind 
o singură latură a caracterului 
său, aceea a demnității, auto
rul îi găsește locul cuvenit în 
societate, egal cu al celorlalți.

Fabulațiile scurtelor proze 
din cuprinsul culegerii de față 
cunosc eroi cu o intensă viață 
interioară, în conștiința că
rora au loc uneori dezbateri.

gă fiecare clinică sau laborator 
preclinic sînt în prezent în nu
măr de 49.

Anul acesta am organizat o 
plenară a cercurilor științifice a 
studenților din I.M.F. cu prile
jul „Zilei I.M.F." Scontînd că lu
crările se vor desfășura aproxi
mativ în 3 ore, am programat să 
expunem 10 comunicări. Cercurile 
au trimis însă 28 de lucrări din 
care au fost prezentate în cadrul 
plenarei 22.

In scopul mobilizării studenți
lor din anii I—III la o pregătire 
profesională de calitate, am orga
nizat, acolo unde am considerat 
necesare, adunări generale U.T.M. 
pe an, consfătuiri profesionale de 
grupă sau dezbateri pe teme pro
fesionale în cadrul cărora am cău
tat să descoperim cauzele lipsu
rilor constatate. în general, am 
căutat să încetățenim metoda 
studiului individual', sfătuindu-i 
pe cei din anii mici să utilizeze 
pe larg manualele universitare, 
conspectele, planurile rezumati
ve, desenele și planșele.

Combaterea mediocrității este 
mereu în atenția noastră. Cel 
mai important mijloc în acest 
sens l-am considerat a fi munca 
de la om la om. In această pro
blemă, comitetul U.T.M. și con
siliul asociațiilor studenților pe 
institut vor trebui să intervină 
mai eficace la facultatea de far
macie și 
mărul de 
mediocră

Sîntem 
examene 
firma eficiența acestor forme de 
muncă.

ANGHEL MIRCEA 
•membru al comitetului 

U.T.M. din I.M.F. — Iași

stomatologie, unde nu- 
studenți cu o pregătire 
este mai mare, 
convinși că sesiunea de 
ce se apropie va con-

gă a unor asemenea metode 
de la folosirea tabelelor și ri
glelor de calcul la mașinile 
electronice, de la dactilografie 
și stenografie la înregistrările 
pe bandă de magnetofon. Esen
ța tuturor acestor eforturi este 
de a reduce etapele secundare 
ale proceselor muncii intelec
tuale, de a realiza o economie 
de timp și eforturi pentru ca 
acestea să fie destinate laturii 
esențiale, de sintetizare crea
toare a datelor, de descoperire 
și invenție.

Cît privește aceste laturi ale 
procesului muncii intelectuale 
ele nu vor putea fi automati
zate în sensul înlocuirii creie
rului omului prin creierul ma- 

"șinii. Chiar dacă mașinile elec
tronice de calcul sînt sisteme 
autoadaptive, chiar dacă în 
procese limitate de calcul ele 
pot fi superioare inteligenței 
unui om prin volumul de me
morizare sau rapiditate de 
calcul — esența proceselor in
telectuale poate fi realizată 
numai de om, interpretarea da
telor, sintetizarea creatoare a 
rezultatelor, găsirea noului îi 
revin doar lui, care este de alt
fel creatorul și conducătorul 
mașinii de calcul.

Oricum, viitorul ne va aduce, 
fără îndoială, noi mari reușite 
în ridicarea nivelului tehnic al 
muncii intelectuale și sporirea, 
deci, a calității și randamentu
lui ei atît prin optimizarea pro
ceselor de ansamblu cît și prin 
împletirea gîndirii cercetătoru
lui cu mecanizarea și automa
tizarea diferitelor verigi ale 
procesului intelectual

O expresie vie a tăriei mo
rale, a fermității și convin
gerii cu care se achită de sar
cini, indică figura colonelului 
Drăghia.

însemnările și reportajele 
din partea finală a volumului 
continuă la un mod mai puțin 
mijlocit zugrăvirea chipului 
moral al ostașilor patriei noa
stre. Autorul stabilește unele 
analogii în acest sens, pe baza 
glorioaselor tradiții de luptă 
ale poporului nostru. E o do
vadă în plus a pasiunii cu 
care Haralamb Zincă transfi
gurează artistic aspecte din 
viața ostășească.

Exceptînd stereotipiile în 
materie de formulă literară, 
noul volum al lui Haralamb 
Zincă, avînd un stil sobru, se 
impune ca un document epic 
de certă valoare.

N. VERDEȚU

Cercetînd noutățile filatelice (La cercul de filatelie al Casei 
de cultură din Craiova)

Foto : AGERPRES

O nouă sală de spectacole 
și cinemascop

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Ieri după- 
amiază în orașul Brăila a in
trat în funcțiune o nouă sală 
de spectacole cinemascop. Si
tuat în Piața Școlii publice, 
noul cinemascop se încadrea
ză armonios în ansamblu! de 
blocuri construite în această 
parte a orașului. Sala dispusă

zăpezii e bună și o 
asemenea... plrtie

Foto : AGERPRES
------ •------

Cinematografe

Pa- 
18,30; 
INFI- 
(9,15, 
Melo- 
18,45,

PO-

ȘEFUL: rulează la Capitol
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior (9,30; 11,45; 14; 16,15)
18,30; 20,45). CALABUCH: ru
lează Ia Luceafărul (9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Festival 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 20). CAN-CAN (film pentru 
ecran panoramic) : rulează Ia 
tria (9,30; 12,30; 15,30.- 1
21,15). LA PATRU PAȘI DE i 
NIT : rulează ia Republica 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
dia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
21), Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). O ZÎNĂ CA-N “ 
VEȘTI : rulează la Carpați (10; 12; 
14; 16). ÎNTÎLNIRE CU SPIONUL: 
rulează la București (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Feroviar 
(9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15)
18,30; 20,15). CLIMATE (cinema
scop) : rulează la Victoria (9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Bucegi 
(9,45; 12,30; 15,15; 18; 21). HAM
LET (cinemascop) : rulează la 
Central (10; 13,15; 16,30;
19.30) , Rahova (15; 18;
21). SĂLBATICII DE PE RIUL 
MORȚII (cinemascop) : rulează Ia 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Ferentari (14; 16; 
18; 20). SEDUSĂ ȘI ABANDONA
TĂ : rulează la Union (11; 15,30; 
18; 20,30), Buzești (10,30; 15,30;
18 , 20,30). DOUĂ POVESTIRI — 
GRANGURELUL CEL SFIOS — O- 
MUL DE ZĂPADĂ — CĂCIULIȚA 
CU CIUC ROȘU — SUPĂRARE) 
rulează la Doina (orele 10 dimi
neața). UMPRELELE DIN CHER
BOURG : rulează la Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). POVEȘTI 
DE PRIMĂVARĂ — CHITARA ȘI 
CLAXONUL — O STR1NGERE DE 
MINĂ PESTE BALTICA — GOBLE
NURILE DIN BRATISLAVA — 
SPORT NR. 6 — MONUMENTE
LE ROMEI ANTICE ÎN BULGA
RIA : rulează la Timpuri Noi (10- 
21 in continuare). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI : rulează la Giulești (10; 
12,15; 15,30; 17,45; 20), Flamura
(9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45).
ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE (cine
mascop) : rulează la Înfrățirea în
tre popoare (10; 15,30; 17,45; 20). 
TEAMA : rulează la Cultural (16; 
18,15; 20,30), Adesgo (15,30; 18;
20.30) . CARTOUCHE (cinema
scop) : rulează la Dacia (9,301 
12,15; 15; 17,45; 20,30). GHINIO
NISTUL : rulează Ia Unirea 
18,15; 20,30), Lira (15;
19; 21). JUDECĂTORUL
MINORI : rulează la 
(9,30; 11,45; 14; 16,15;
20.45) , Floreasca (15,45;
20.45) . DOI ÎN STEPĂ : rulează la 
Flacăra (16; 18; 20). CASA 
TERMINATĂ : rulează la 
(16; 18,15; 20,30), Popular 
18,15; 20,30). VESELIE LA 
LULCO : rulează la Miorița
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21). MA
RIA : rulează la Munca (16; 18,15;
20.30) , Pacoa (16; 18; 20). ÎN
CURCĂTURĂ BLESTEMATĂ : ru
lează la Arta (15; 17,45; 20,30),

(16, 
; 17,

DE 
Tomis 
18,30, 
18,15,

NE- 
Vitan

(16, 
ACA- 
(9,15,

în formă de amfiteatru, are o 
capacitate de 800 de locuri și 
este prevăzută cu 3 aparate 
de proiecție, instalație stereo
fonică și aer condiționat. De 
asemenea, amenajările noii 
săli (scenă cu deschictere mare, 
cabine, holuri, foaier, gardero
bă) permit și prezentarea de 
spectacole teatrale și de operă.

din.su


■ -r i.. rganizația noastră
e mică, are doar 

K& 34 de utemiști.
Toți însă lucrea- 
ză intr-un sector 

I important al coo-
■ perativei agricole 
■oducție din Jimbolia — 
Bil zootehnic.
Brmă cu cîteva săptă- 
■la adunarea de dare de
■ și alegeri U.T.M.. s-a 
Ho temeinică analiză a 
H organizației noastre, 
Hdoptat hotăriri privind 
Batea viitoare. Cum era 
Hsc, la loc de frunte au 
■ăsurile ce trebuie luate 
Hiul organizației noastre, 
«erea mobilizării tuturor 
Hor îngrijitori la indepli- 
■planului de producție a! 
Hului zoo-
H, prin ri- 
Ka necon-
■ a califi- 
H profesio- 
■și îngriji- 
Hxemplară 
■nalelor pe
■ le avem 
■imire.
I primele 
Bioul birou 
Bi trecut la 
lerea în viață a hotări- 
lluate.
I socotit necesar ca să ne 
Im mai îndeaproape de 
I cum frecventează tine- 
■rsul zootehnic, cum in- 
Ki mai ales cum aplică la 
I de muncă cele învățate, 
fciscutat cu toți cei 34 de
I, am cerut părerea lecto- 
I și, pe baza propunerilor 
Im stabilit organizarea la 
■laborator și în grajduri. 
Ir demonstrații practice 
fțiile care sînt mai grele. 
Etot de însușirea lecțiilor 
Ite la cercul zootehnic. 
Iropus consiliului de con- 
re să facem un schimb de 
riență cu îngrijitorii de a- 
Be de la cooperativa a- 
Bă de producție din co
ti Diniaș și cu cei de ia 
E. Clari-Vii, care au o 
I experiență în creșterea 
lalelor. Acest schimb de 
riență s-a dovedit a fi 
ebit de util. El a întregit 
Etințele tinerilor despre 
Iul mecanic care se aplică 
I cooperativa noastră, des- 
Lrănirea diferențiată a va- 
I cu lapte, repaMizarea a- 
llelor pe grupe după pro- 
la ce o dau etc. împreună 
pginerul zootehnist am 
lat apoi posibilitatea ca 
le metode importante de 
[că, în zootehnie, să fie a- 
Ite și la noi.
ht însă unele acțiuni care 
lint organizate de noi. dar 
I importanță deosebită în 
litatea tinerilor îngrijitori, 
de pildă, sînt ședințele de 
ucție. In primul rînd. ne 
cupăm de pregătirea tine- 

pentru a participa activ 
ceste ședințe. Individual și 
plectiv. noi discutăm pro- 
jiele ce trebuie ridicate, 
jleme care țin. bineînțeles, 
lezvoltarea continuă a sec-

zootehnic. Urmărim a- 
multă perseverență ca

de organizație

torului 
poi cu 
măsurile stabilite în ședințele 
de producție să fie îndeplinite. 
La una din aceste ședințe, tî- 
nărul Mihai Kiș a fost criti
cat pentru faptul că-și negli
jează animalele ce le are în 
primire, nu ține seamă de in
dicațiile brigadierului. Atît 
noi, membrii biroului, cît și 
alți tineri îngrijitori cu expe
riență în muncă, am stat de 
vorbă în mai multe rînduri cu 
acest tînăr, l-am ajutat practic 
să folosească mai bine orele de 
muncă. Am stabilit chiar ca de 
Mihai Kiș să se ocupe în per
manență doi utemiști cu o 
bună pregătire profesională.

Atît din experiența noa
stră cît și a altor organi

zații U.T.M., 
cunoaștem efi
ciența pe care 
o ' au și alte 
forme de mun
că privind ri
dicarea califi
cării profesio
nale a tinerilor. 
Cu multă re
gularitate. in
vităm cadre de 
specialiști care 
fac diverse 

expuneri legate de munca ti
nerilor noștri, organizăm cu 
bune rezultate concursuri pe 
tema ..Cine cunoaște zootehnie 
ciștigă", prezentarea unor 
cărți de specialitate etc.

De asemenea, ne preocupăm 
îndeaproape de educarea poli
tică a tinerilor, de lărgirea ori
zontului ior cultural. Astfel. 
în pauze, organizăm citirea in 
colectiv a ziarelor, studiem cu 
atenție documentele de partid 
și de stat care apar. La cereui 
^Să ne cunoaștem patria socia
listă". din care fac parte toți 
cei 34 de ingrijitori. 
țiat unele acțiuni int> 
pentru apref11™*3™ 
predate. Călătoria pe h 
triei. jurnalul vorim _N<>. » 
biective economice in re©- 
unea noastră*, viziiarea <xra- 
y iim j.'TXx t î^oa tS-ai*, 
deosebit de interesante, ai 
tive.

In timpul liber, tinerii 
nelipsiți de la repetittJe bi 
gării artistice de agitație 
formațiilor de dansuri, ir.: 
țațe nu de mult.

Ne-am propus ca. in înde
plinirea hotăririlor adoptate 
în adur.area de alegeri, să do
vedim mai multă inițiativă $> 
perseverentă astfel ca tine 
noștri să participe activ 
realizarea sarcinilor de pi 
ducție. să-și lărgească coc 
nuu orizontul lor de cunoștin
țe politice, profesionale, cul
turale.

ELENA PATKULEA 
membră fa biroa! 

organizației U.TJf. 
de la sectorul zootehnie 
al cooperativei agricole 

de producție din 
raionul Timișoara

(volumul III) -Toron', del««w

Vedere d puxgi c

uțsr. iasofiteare 
«maaefe I«tre-

Combinatului de celuloză și

hirtie Suceava

P E

umină în sat
latul Suslănești. regiunea 
leș n-a cunoscut pînă a- 
I lumina electrică. Nu de 
[t au început lucrările de 
Itrificare. Au fost aduși 
pi, firele au fost întinse pe 
fistanță de 2 km și satul 
lost racordat la sistemul 
rgetic.
h noaptea Anului nou mai 
It de 10 familii s-au strîns 
nurul aparatelor de radio. 
Iți locuitori 
eorghe Albu,
pu, Gheorghe Anghel au 
jticipat în orele libere la 
nsportul stîlpilor, la con- 
ționarea gropilor, economi- 
1 peste 6 000 lei.
’e curînd la căminul cul- 
al se vor aduce un televi- 

șl un aparat de filmat.

printre care 
Ion Măcă-

ION MITU 
electrocarist

INFORMAȚII • INFORMAȚII
La invitația Academiei R.P. 

Romine ne-a vizitat țara prof. 
John O'Mara Bockris, direc
torul laboratoarelor de chi- 
mie-fizică ale Universității din 
Pennsylvania. Oaspetele a ți
nut conferința „Electrochimia 
sărurilor topite", la facultatea 
de chimie fizică a Universită
ții București. De asemenea, a 
vizitat Institutul de chimie fi
zică al Academiei, precum și 
stațiuni de pe Valea Prahovei 
și din regiunea Brașov.

El a fost primit de acad. Ilie 
Murgulescu. președintele Aca
demiei R. P. Romine. In cin
stea sa. președintele Acade
miei a oferit o masă la Casa 
oamenilor de știință.

♦
Institutul romin pentru re

lațiile culturale cu străinătatea 
a organizat miercuri la Casa 
universitarilor, o seară cultu-

Un record original

A ieșit de sub tipar cel de-ai 
ni-lea volum din ampla lu
crare cu caracter monografic 
.J’omcioeia Republicii Popu
lare Romine". Elaborat de un 
larg colectiv de autori, volu
mul se ocupă de două soiuri 
pomicole importante : părul si 
gutuiul. In lucrare se studiază

originea. caracterele morfolo
gice și proprietățile biologice, 
clasificarea și descrierea pro- 
priu-zisă a soiurilor Sint pre
zentate 153 de soiuri de păr 
și 27 soiuri de gutui Votumul 
cuprinde și circa 60 planșe co
lorate.

(Aperp

SCURT
•rar***

£ H »*** 
ai

-un joc
Clasamentul fi- 
1. Paul Keres 

) 8 puncta: 2.

Mind 
■urcat 
■atar. 
nai :
(U.R.SS
Florin Gheorghiu (R.P. 
Rominâ) 6.5 puncte ; 3. 
S. Gligorici (Iugosla
via) 6,5 puncte ; 4. 
H. Pfleger (R. F. Ger
mană) 6 puncte; 5. 
Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) puncte

U loc 
fost atri- 
ei R, P. 
1 Aiexan- 
pe locul

disputarea 
concursului de sărituri 
cu schiurile de la Bis- 
chofshofen (Austria) a 
luat sfîrșit competiția 
pentru turneul celor 
„4 trambuline". în ul
tima manșă* victoria 
a revenit norvegianu
lui Bjoem Wirkola 
care a realizat 94,4 m 
șt respectiv 103 m 
(220 2 puncte).

SPORT•SPORT

rată consacrată celei de-a 6-a 
aniversări a victoriei revoluți
ei cubane.

Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
învățămîntului, oameni de 
știință și cultură. Au fost pre- 
zenți Manuel Yepe Menendez, 
ambasadorul Republicii Cuba 
la București, precum și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, prof. univ. 
Gh. Buzdugan, director gene
ral în Ministerul învățămîn

tului, a împărtășit impresii!* 
sale dintr-o călătorie în Cuba.

A urmat un recital de poe
zie cubană.

★
Colectivul Teatrului de stat 

din Brașov a prezentat 
miercuri seara în premieră 
piesa „Dragostea nevestelor" 
de Ion Ghelu Destelnică. Re
gia noului spectacol este sem
nată de George Gridănușu, 
iar scenografia de Cristina 
Urdea.

(Agerpres)

SPARTACHIADA DE IARNA A THEREIULU1

Intrecerile etapei /
A

in
Inaugurată de «tex a săptă- 

miru in raioau] Muscel, regiu
nea Argeș, cea de a 8-a ediție a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului se află in plină desfășurare. 
Ia aceste zile sînt programate 
interesante concursuri de tenis 
de masă. șah. haltere, trintâ. ori
entare turistică, tir etc., la care 
iși dispută întîietatea peste 6 0iX) 
de tineri. Amănunte despre des
fășurarea acestor concursuri am 
aflat cu prilejul raidului între
prins, zilele trecute, prin cîteva 
asociații sportive din raion.

In excursie cu schiurile
Primul popas l-aur făcut la 

clubul asociației sportive „Elec
trica" (Uzina electrică — Schitu 
Golești) ■— asociație care se nu
mără, în prezent, printre eele 
fruntașe din raion.

— Aici, sportul are foarte 
mulți prieteni, — ne spune în
soțitorul nostru, tovarășul D. 
ENE, tehnician la Consiliul ra
ional U.C.F.S. Un fapt conclu
dent : toți salariații sînt membri 
U.C.F.S. Ei iși desfășoară activi
tatea în cadrul secțiilor de tu- 
rism-alpinism, tenis de masă, șah, 
popice, tir și fotbal, oare au ob
ținut, în ultimul timp, o serie de 
reeotarte bune. Aceste rezultate

raionul Muscel
Peste • OOtf de tineri 
iți cMapată întîtetatea

Centre de pregătire a 
tinerilor particip a nți

Asociațiile sportive să
tești dotate Cu 400 pe
rechi de schiuri noi

Sportivi truiitați în mij 
locul concurenților

Taient. pasiune, muncă. la
tă în numai trei euyinte 
porlretul Marinei Cristea, e- 
levă ir», clasa a Xl-a B a 
Scolii medii nr. 3 din Sibiu. 
Succesele ei pe tărim artistic 
apreciate în școală șf la di
ferite expoziții, printre care 
cele intemațioriale din India 
șt Pakistan, sînt dublate de 
succese lot atît de frumoase 
la învățătură. Visul Marinei 
este să devină pictor. Iată 
de ce, îmbin i nd pregătirea 
Ic zi cu recapitularea mate
rie:, în vederea exame
nului de maturitate, ea 
Iși petrece multe ceasuri 
Si în fața șevaletului. în 
aceste zile de vacantă, îm
preună cu alți colegi din 
cercul plastic al școlii, ea 
poate fi găsită 
zeci de schițe, 
tempera și ulei, _ 
durse astiel în vederea exa
menului de care depinde 
intrarea la Institutul de ar

te plastice
Foto: GH. CUCU

gurare a cwmptrlțrei. Chiar d-~n 
prima zi, pe listele de concurs 
s-au înscris peste 500 de tineri. 
Mai întîi, întrecerile se desfășoară 
în cadrul celor 7 grupe sportive, 
organizate pe lîngă sectoarele 
exploatării miniere. La aceste 
sectoare s-au amenajat săli pen
tru întrecerile de șah. tenis de 
masă și haltere.

La club — un program 
atractiv

execut frid 
lucrări în 

pregățin-

datoresc, în mare măsură, ac
tivității intense și colaborării aso
ciației sportive cu organizația 
U.T.M.

Pășind în sălile amenajate pen
tru întrecerile sportive, am făcut 
cunoștință cu primii participanți 
la concursurile de șah, tenis de 
masă și popice. Astfel, i-am în- 
tîlnit aici pe tinerii : Paul Pîsla- 
ru, N. Enăchescu, N. Ganță, I. 
Alexei, Nicotaie Cocă și alții. Ei 
iși disputau șansele cu pasiune 
arătîndu-se dornici să obțină re
zultate cit mai bune chiar de la 
primele concursuri. La magazia 
de sport am întîlnit un grup de 
tineri care încercau schiurile noi, 
procurate recent. Am notat nu
mele cîtorva dintre tinerii schi
ori : I. Lacău, N. Sas, U. Ena- 
che, M. Olteanu, M. Iacobescu. 
A doua zi, duminică dimineață, 
un grup mare de pasionați ai a- 
cestui spoit au pornit într-o ex- 
cursie-concms pe muntele Ma- 
teiaș, unde, cu acest prilej, au 
trecut și normele pentru „Insigna 
de polisportiv".

500 de concurenji 
a asociația sportivă 

„Minerul"

se

Întrecerile de șah din cadrul Spartachiadei de iarnă au atras numeroși concurenți din comuna iveși: (raionul Galați). Iată 
(în Mo nr. 1) un aspect de ia concursurile ce se desfășoară în sala căminului cultural din comană. In aceste zile, un nu-

măr mare de tinere participă la întrecerile de gimnastică fio Io nr.
Foto: S SPIREA

Continuînd raidul nostru, am 
poposit la clubul asociației spor
tive „Minerul", — de pe lingă 
exploatarea carboniferă Schitu 
Golești. Frumos amenajate, săli
le clubului te îmbie să participi 
cu plăcere la întrecerile de șah, 
tenis de masă, haltere, trintâ și 
popice, — așa cum făceau, cîi.d 
am sosit aici, tinerii mineri ■ Ște
fan Grozea, V. Porumboiu, M. 
Nicolau. V. Tătărășan și alții.

Primele întreceri din cadrul 
Spartachiadei de iarnă, — ne-a 
spus tovarășul C. BANZEA. pre
ședintele asociației sportive, — 
au început la 1 decembrie, ci nd 
a avut loc și festivitatea de inau-

La startul primei etape a 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui s-au prezentat și numeroși 
concurenți de la asociația sporti
vă „Voința" din orașul Cîmpu- 
lung. Astfel, pe listele de con
curs și-au înscris numele aproape 
300 de tineri, care lucrează la 
diferite cooperative meșteșugă
rești din localitate.

Cu prilejul festivității de în
cepere a competiției, la clubul 
„Voința", amenajat în centrul 
orașului, s-a desfășurat un frumos 
program cultural-sportiv. între
cerile sportive au fost precedate 
de o serie de demonstrații de 
lupte, haltere, concursuri de po
pice și tenis de masă, la care au 
participat sportivi fruntași din 
localitate. Aceștia au dat, apoi, 
îndrumări tehnice participanților 
la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Și, primele 
concursuri au oferit dispute pa
sionate, scoțînd în evidență mai 
mulți tineri talentați cum sînt : 
Paul Țiru, Ion Badiu, Ion Ștefan 
sau tinerele : Antoaneta Arvatu, 
Gheorghița Pitulan, Ivenița Po- 
sedaru etc.

întreceri atractive au organi
zat, și sînt în curs de desfășu
rare. asociațiile sportive „Fores
tierul" — I. F. Stîlpeni, „Lucea
fărul" — Godeni, „Recolta" — 
Lerești, ca și cele din comunele 
Dîmbovicioara, Aninoasa, Bere- 
voiești etc. De menționat că în 
a doua parte a lunii decembrie, 
asociațiile sportive sătești au fost 
dotate cu 400 perechi de schiuri, 
precum și cu alte materiale spor
tive. în această perioadă, în mai 
multe localități din raionul Mus
cel se vor crea centre de pregăti
re a tinerilor participanți la între
cerile de schi, patinaj, tenis de 
masă și lupte.

pregătire
Pe lingă cunoscutele muzee 

din Timișoara, Arad, Lugoj, 
Reșița, Caransebeș, Lipova și 
Siria, în Banat, se află în curs 
de amenajare noi secții. La 
Timișoara va fi amenajată o 
secție etnografică în aer liber 
pe o suprafață de 50 de hecta
re la Pădurea Verde. Noua 
secție va reprezenta un fel 
de muzeu al satului bănățean. 
La Arad, pe lingă Teatrul de 
stat din localitate, va fi ame
najată o secție cu aspecte din 
viața teatrală a orașului, în- 
cepînd din secolul al XVIII- 
lea. Ea va cuprinde documen
te, costume și fotografii. La 
Lugoj se găsește în pregătire 
o secție de artă cu tablouri, 
peisaje, figuri ale personalită
ților politice și culturale din 
trecutul localității. Pentru 
deschiderea Casei memoriale 
„Traian Vuia" din comuna cu 
același nume au fost procu
rate piese, fotografii, macheta 
primului avion, scrisori și alte 
documente. La Ciuta, lingă 
Obreja, se fac ultimele pregă
tiri necesare pentru deschide
rea unei case pastorale cu o- 
biecte de păstorit specifice lo
cului, din cele mai reprezen
tative. De asemenea, localnicii 
din comunele Margina, raio
nul Făget, Vărădia, raionul 
Oravița, și din alte comune și 
sate bănățene au adunat nu
meroase obiecte care vor fi 
expuse în viitoarele muzee 
sătești aflate în pregătire.

ION MEDOIA 
profesor

URMĂRI DIN PAQINA I
UTILAJE ÎN PERFECTĂ 
TARE DE FUNCȚIONARE 
• MECANIZATORI 
BINE PREGĂTIȚI

[Pentru ca lucrările din a- 
ropiata campanie agricolă de 
rimăvară să poată fi efec- 
late în timpul optim, trebuie 
L reparațiile mașinilor care 
pr fi folosite în această cam- 
pnie să se termine înainte de 
K februarie. Ritmului susți- 
Lit de lucru în ateliere să-i 
prespundă însă și o grijă deo- 
bbită față de calitatea fiecă- 
ei operații în parte. De aceea 
necesar să se asigure efectua- 

ea controlului tehnic pe faze 
e reparații, iar recepția finală 
ă se facă cu deosebită atenție 
ri prezența șefului de brigadă 
[ a tractoristului care va lucra 
u acel utilaj. E bine să fie 
xtinsă experiența unor consi- 
ii agricole regionale și trus- 
uri Gostat de a constitui, la 
ncheierea reparațiilor, comisii 
■egionale care verifică în uni
ați și brigăzi calitatea acestor 
ucrări. Important este ca în 
primăvară toate utilajele să 
'uncționcze normal.

In scopul folosirii mai 
raționale a tractoarelor S.M.T. 
și G. A. S. vor Construi în 
timpul iernii un număr su
ficient de dispozitive de agre
gare a două semănători 
2 SPC 2 și a două sape rota
tive, după modelul realizat de 
Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii.

Am amintit cîteva din sar
cinile deosebite care stau a- 
cum în fața stațiunilor de ma
șini și tractoare și a gospodă
riilor de stat. Ele vor putea fi 
îndeplinite cu succes în condi
țiile în care se asigură ridica
rea corespunzătoare a nivelu
lui de cunoștințe profesionale 
ale mecanizatorilor.

Acum, mecanizatorii, para
lel cu efectuarea reparațiilor, 
participă la cursurile agrozoo
tehnice. Ele trebuie organiza
te pe toată durata iernii. Sîn- 
tem convinși că, așa cum au 
procedat și în alți ani, orga
nizațiile U.T.M. vor ajuta și 
acum conducerile unităților în 
buna desfășurare a cursurilor, 
antrenînd la lecții pe toți me
canizatorii tineri. Tinerii pot 
să aducă o contribuție însem
nată la amenajarea sălilor de 
curs. La orele de studiu să se 
folosească un bogat material 
didactic, iar la întocmirea 
lecțiilor, pe baza tematicii in
dicate de Consiliul Superioi 
al Agriculturii, să se aibă, în

primul rînd, în vedere instrui
rea practică a mecanizatori
lor. E necesar ca fiecare trac
torist să repete toate reglajele 
și probele practice pe mașini. 
Aria cunoștințelor mecaniza
torilor trebuie să cuprindă a- 
grotehnica culturilor din zona 
lor de activitate și mai ales 
condițiile de calitate a lucră
rilor mecanizate.

Un număr corespunzător de 
lecții trebuie afectat cunoaște
rii noilor mașini. Mecanizatorii 
trebuie să cunoască funcționa
rea și reglarea semănătorilor 
2 SPC 2, viteza optimă de se
mănat pentru a asigura densi
tatea corespunzătoare de plan
te la hectar, să știe cum 
să folosească discurile cali
brate potrivit cu mărimea 
seminței, iar conducerile 
S.M.T. să asigure discurile ne
cesare fiecărei semănători, in 
funcție de porumbul ce se va 
însămînța în unitățile agricole 
de producție. în primăvara 
acestui an vor lucra nu
meroase semănători noi pen
tru prășitoare pe 6 rînduri și 
cultivatoare de prășit pe 6 rîn
duri de mare productivitate, 
fabricate pe principii noi. La 
lecții și la demonstrațiile prac
tice trebuie să se insiste mult 
asupra acestor mașini, astfel 
ca toți mecanizatorii să știe să 
le mînuiască și să le foloseas
că cu randament maxim.

Ca și în alți ani cursurile se 
vor încheia cu examinarea tu
turor participanților. Se vor 
da calificative ce se înscriu în 
carnetul fiecăruia, calificative 
de care se va ține seama în 
activitatea lor. Dacă la exami
nare se constată că unii meca
nizatori nu și-au însușit te
meinic cunoștințele necesare, 
în cadrul brigăzilor vor fi re
petate în special acele lecții 
legate de activitatea lor de fie
care zi.

Stau acum în fața mecani
zatorilor din S.M.T. și G.A.S. 
îndatoriri multiple, de mare 
importanță, de îndeplinirea că
rora depinde buna desfășurare 
a procesului de producție din 
campaniile agricole ale acestui 
an, depinde, într-o însemnată 
măsură) înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de partid cu privire 
la creșterea producției agri
cole vegetale și animale.

în aceste unități, marea ma
joritate a muncitorilor sînt 
tineri, mulți din ei fiind ute- 
miști. Așa cum au acționat și 
în alți ani, organizațiile U.T.M. 
din S.M.T. și G.A.S., sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, vor aduce și acum o 
contribuție deosebită la reali
zarea sarcinilor pe care le-am 
arătat aici, a măsurilor stabi
lite de conducerea fiecărei 
unități în parte. S-au dovedit 
utile acțiunile inițiate de orga-

nixațule U.T.M. pentru ajuto
rarea tinerilor mecanizatori 
mai noi în meserie, prin re
partizarea lor in ateliere pe 
lingă cei cu o bogată expe
riență practică. Măsurile în
treprinse pentru întărirea dis
ciplinei tinerilor in producție 
au contribuit și contribuie la 
buna desfășurată a lucrărilor. 
De asemenea, apreciem iniția
tivele luate de organizațiile 
U.T.M. cu sprijinul conduceri
lor SALT, sau G A S. in scopul 
imbogățirii cunoștințelor pro
fesionale aie tinerilor mecani
zatori — demonstrații practice 
in condiții de lucru similare 
celor din cimp, concursuri 
„Cine știe, ciștigâ" etc.

Avem convingerea că și a- 
cum organizațiile U.T.M. din 
aceste unități vor continua și 
vor extinde asemenea acțiuni 
care au dat bune rezultate în 
anii trecuți, ducînd la crește
rea contribuției tinerilor la 
realizarea sarcinilor mari ce 
stau în fața S.M.T. și G.A.S.

îmbunătățirea 
tehnologiei, ridicarea 
calificării, control 

preventiv = 
producție de calitate

zaȘea cursurilor există o lacună. 
Pentru anul acesta ani propus 
conducerii întreprinderii organi

zarea unor cursuri diferențiate pe 
toate meseriile și nu pe grup, și 
am ajutat, prin sondaje in rîndul 
tinerilor, la alcătuirea unor te
matici corespunzătoare. Comite
tul U.T.M întreprinde însă și 
alte acțiuni menite să mobilizeze 
tinerii la realizarea unei produc
ții de calitate superioară. Aș pu
tea enumera adunările generale 
cu temă, adunările în care frun
tașii și evidențiații in întrecerea 
socialistă vorbesc despre munca 
lor. Astfel de tineri sînt Cheor- 
glie Roșea. Ștefan Stere. Elena 
Tăleanu, Tudor Roșea și alții.

O atenție deosebită se acurdă 
întăririi disciplinei. Absențe sau 
intirzieri tinerii nu au, in schimb 
se mai intimplă să uu respecte 
toate indicațiile procesului tehno
logic. Or, și aici tot de disciplină 
este vorba. De aceea resortul cu 
producția și calificarea din co
mitetul U.T.M. și-a propus mai 
multe acțiuni. în primul rînd, 
citeva adunări generale la care 
specialiștii să vorbească tinerilot 
despre calitatea produselor, des
pre necesitatea respectării cu 
strictețe a tehnologiei. Alexan
dru Pojan de la laborator, de 
pildă, nil a respectat întotdeauna 
indicațiile tehnologice și astfel 
cîteva probe orare de control nu 
au reflectat adevărata situație 
din instalație. Din fericire nu era 
nici *o dereglare și deci nu s-a 
rebutat nimic. Dar asemenea si
tuații trebuie evitate.

Urmărirea acestei probleme în 
permanență va contribui la creș
terea aportului tinerilor la efor
tul întregului colectiv pentru îm
bunătățirea continuă a calității 
cimentului.

0 nouă serie de călătorii 
interesante peste hotare

Căutind să satisfacă cit mai mult dorințele turiștilor romini, care 
vor să călătorească și să admire frumusețile țărilor prietene în 
perioada de iarnă, O.N.T. primește înscrieri la agențiile și iilialele 
din toată țara pentru următoarele excursii din luna februarie :

— București — Praga — Budapesta, plecări în 11, 18 și 23, 
cu trenul, durata 8 zile.

In ..orașul de aur“ -■ Praga — turiștii pot vizita palatul Hradciani, 
Catedrala Si. Vil, Biblioteca Strahov, Tezaurul de la Lereta, etc.

— București — Budapesta, plecări în 15 și 25, cu trenul, 
durata 6 zile și excursii cu autocarul pe itinerariul Oradea — 
Budapesta, plecarea în 26, durata 3 zile.

Trec ind prin Budapesta, vizitatorii vor avea prilejul să vadă Sta
dionul popular, P-ța Milenarilor, interesanta construcție a Podului 
cu Lanțuri. Insula Margareta, Bastionul Pescarilor, Monumentul 
Eliberării de pe muntele Ghelert etc.

— București — Chișinău — Odessa, plecări în 15 și 25 cu 
trenul, durata 8 zile.

in aceasta excursie vizitatorii vor admira portul Odessa, Muzeul 
Apărării Orașului, iar la Chișinău vor vizita orașul.

— București — Praga — Berlin — Leipzig — Dresda — 
Budapesta, plecarea în 16, cu trenul, durata 15 zile și itine
rar : București — Praga — Leipzig — Dresda — Budapesta 
(Tîrg), plecarea în 27 și 28 cu trenul, durata 13 zile.

Importante obiective vor fi vizitate în această excursie, ca Muze
ul Pergamon la Berlin, Monumentul Luptei Popoarelor și Stadionul 
din orașul Leipzig, iar la Dresda, Swinger, Galeriile Naționale de 
Artă și altele.

— București — Cernăuți — Varșovia, plecări în 20 și 27 cu 
trenul, durata 7 zile.

Pe acest itinerar turiștii vor vizita, la Varșovia, monumentalul 
Palat al Culturii și Științei, orașul vechi, Parcul Lazinschi, iar la 
Cernăuți, Muzeul orașului și Universitatea.

— București — Plevna — Sofia — Tîrnovo, plecarea în 26 
cu autocarul, durata 3 zile.

La sud de Dunăre, in R. P. Bulgaria, vizitatorii vor privi peisajul 
vechiului oraș Tîrnovo, Galeriile Naționale de la Sofia, Mauso
leul de la Grivița și panorama orașului Sofia, văzută de pe muntele 
Vitoșa.
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Atena:
Remanierea

guvernului grec
ATENA 6. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite:

La 6 ianuarie, primul mini
stru al Greciei, G. Papandreu, 
a efectuat o remaniere par
țială a guvernului său. Mini
strul de interne I. Tumbas a 
fost înlocuit cu I. Tsirimokos, 
iar ministrul comerțului J. 
Melas, cu J. Glavanis.

Au fost înlocuiți, de aseme
nea, următorii miniștrii: Con
stantin Taliaduris, ministru 
pentru problemele Greciei de 
nord, cu Z. Papalazaru, A.

Yemen:
Consultări pentru formarea

noului guvern
CAIRO 6. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite :

Vicepreședintele Yemenului, 
generalul Hasan Al Amri, a 
început consultările în vede
rea formării noului guvern. 
El a declarat că intenționează 
să prezinte președintelui Sal- 
lal, lista noului Cabinet în 
cursul zilei de joi.

Criza guvernamentală din 
Yemen a izbucnit în urma 
unor divergențe în probleme
le de politică internă care 
s-au manifestat în cadrul gu
vernului în ultima vreme.

întîlnire
între M. Petri
și N. Patolicev

MOSCOVA. — La 6 ianuarie 
a sosit la Moscova Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior al 
R. P. Romîne. In aceeași zi, el a 
avut o întîlnire cu Nicolai Pato
licev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., în legătură cu 
apropiata semnare a acordului 
comercial pe anul 1965 între R.P. 
Romînă și U.R.S.S., în cadrul 
acordului comercial de lungă du
rată existent între cele două țări.

„Le Monde 66

Problemele Danemarcei

și Piața comuna
Sub titlul: „Europa verde", 

restricțiile britanice și teama 
unei recesiuni întunecă perspec
tivele Danemarcei" — ziarul „Le 
Monde" publică o coresponden
ță din Copenhaga, semnată de 
Cămile Olsen, în care se spune:

„In ciuda animației și veseliei 
care, prin tradiție, domnesc aci 
în ziua de Anul nou, danezii nu 
intră în acest an fără oare- 
cari temeri. Dacă în ansamblu a- 
nul 1964 a fost pentru ei o pe
rioadă de stabilitate internă și 
expansiune industrială, perspec
tivele pe 1965 nu sînt tot atît de 
încurajatoare.

In domeniul economic, Dane
marca — prin natura resurselor 
și producției sale — este tribu
tară străinătății. Or, două serii de 
factori care aduc prejudicii 
schimburilor sale, au apărut pe 
scena internațională: ultimele 
regulamente agricole adoptate de 
C.E.E. în vederea creării „Euro
pei verzi" și restricțiile protec- 
ționiste adoptate de guvernul 
Wilson. Aceste două 
măsuri constituie o serioasă a- 
menințare pentru comerțul danez 
și pentru echilibrul bugetar al 
țării.

Guvernul Krag va avea mult 
de luptat împotriva creșterii pre
țurilor și pentru a îngrădi rece
siunea care se așteaptă să încea
pă în curînd. Sporirea impozite
lor indirecte, pe care a hotărît-o 
cu începere de Ia 1 ianuarie, nu 
va putea fi remediul care să-i 
permită soluționarea tuturor pro
blemelor complexe ce i se pun.

In scurt timp, danezii vor tre
bui să încerce să găsească noi 
debușee pentru exporturile lor. 
Pe de altă parte, ei vor trebui, 
inevitabil, să reexamineze rapor
turile cu „cei șase" și „cei șapte".

Pe planul mai vast al politicii 
internaționale, orizontul nu se a- 
rată mai senin pentru compa- 
trioții lui Hamlet Criza prin care

serii de

Exarhos, ministru pentru pre
vederile sociale, cu N. Zorbas, 
și M. Konturis, subsecretar la 
Ministerul Comerțului, cu A. 
Spanorrigas.

Miercuri seara noii miniștri 
au depus jurămîntul în fața 
regelui Constantin.

La 7 ianuarie la Atena va 
avea loc o ședință extraordi
nară a Consiliului de Miniștri 
în cursul căreia primul mini
stru G. Papandreu va expune 
cauzele și caracterul remanie
rii și va prezenta viitoarea 
orientare a guvernului.

a fost în
să pregă-

Hasan Al Amri 
sărcinat totodată 
tească un' proiect de lege cu 
privire la formarea unui nou 
Consiliu consultativ, al cărui 
președinte a fost numit Mo
hammed Aii Osman. Noul prim 
ministru urmează să ia o se
re de măsuri privind crearea 
unui Consiliu al apărării na
ționale, a unui tribunal pen
tru securitatea statului, reor
ganizarea aparatului de stat 
atît în capitală cît și în pro
vincie și crearea unor organe 
speciale de control. Totodată 
se prevede crearea unui organ 
special care urmează să exa
mineze activitatea miniștrilor 
și a altor oameni politici acu
zați de activitate antistatală.

Postul de radio Sanaa 
anunță că mai mulți miniștri 
și alte personalități dezidente 
au fost arestate sub acuzația 
de a fi complotat împotriva 
actualului regim și vor fi de
feriți unor tribunale speciale.

într-un interviu acordat 
corespondentului ziarului „Al 
Akhbar", la 5 ianuarie, pre
ședintele Sallal s-a referit, 
printre altele, la proiectata 
conferință dintre republicani 
și regaliști pentru reglemen
tarea problemei yemenite, care 
a fost amînată în repetate 
rînduri. El a declarat că „în 
pofida celor care prevestesc 
eșecul chiar al ideii unei ase
menea întruniri, conferința va 
avea totuși loc în curînd".

trece in prezent NATO. le in
spiră cea mai vie neliniște

Pentru a face față acestor di
ficultăți, pe ce cale rezonabilă se 
poate oare angaja Danemarca ?

De dteva săptămâni, diferite 
personalități daneze, atît de 
dreapta cit și de stingă, au lansat 
ideea unei „regrupări* a micilor 
state europene, după modelul în
țelegerii încheiate la Oslo în 
1930. In conjunctura actuală, un 
asemenea proiect nu pare însă 
să aibă, șanse mari de reușită. 
Se crede mai curînd că în 1965 
Danemarca va juca un rol mai 
activ în cadrul colaborării scan
dinave".

însemnări

Un apologet al colonialismului
olonialismul este 
— chipurile — un 
fenomen veșnic: 
iată teza principa
lă a cărții socio
logului vest-ger
man Joseph Birk

mann, intitulată „Permanența 
colonizării".

Cele aproape 200 de pagini 
ale cărții sînt pline de descrie
rea campaniilor întreprinse de 
faraonii egipteni, a invaziilor 
tătaro-mongole, a călătoriilor 
lui Magellan și a cuceririi In
diei de către englezi, a creării 
imperiului francez precum și a 
politicii „Drang nach Os ten" 
a lui Hitler. Birkmann ameste
că toate evenimentele în ace
eași oală. După el, istoria ome
nirii este un veșnic și nesfîrșit 
lanț de acaparări colonialiste. 
„In cartea istoriei — scrie el 
patetic — capitolele se înlăn
țuie și colonizarea continuă".

Cunoscutul scriitor Emil Lud
wig, compatriot al lui Birk
mann, a observat, încă acum 
trei decenii, nu fără sarcasm, 
că, încercînd să confere colo
nialismului o origină nobilă, 
mulți istorici caută rădăcinile 
lui într-un trecut foarte „înde-

PE SCURT
PARIS. — Agenția France 

Presse transmite că ministrul 
informațiilor al Franței, Alain 
Peyrefitte, a anunțat miercuri 
la Paris că Georges Pompidou, 
primul ministru francez, va 
face, începînd de la 4 fe
bruarie, o călătorie în Pa
kistan și India.

BEIRUT. — Măsurile de 
naționalizare întreprinse în 
Siria nu sînt decît un început. 
Urmează naționalizarea co
merțului exterior, a declarat 
Michel Aflak, secretarul ge
neral al comandamentului 
interarab al partidului Baas, 
într-un interviu acordat zia
rului „Al Ahrar" care apare 
la Beirut. Comentînd naționa
lizarea celor 115 societăți in
dustriale, Aflak a cerut na
ționalizarea eficientă a co
merțului exterior.

ANKARA. — La 6 ianuarie 
a părăsit Ankara plecînd spre 
Addis Abeba, o nouă misiune 
de bunăvoință a guvernului 
turc, condusă de Faruk Ber- 
kol, pentru a explica guver
nului etiopian poziția Turciei 
față de problema cipriotă, 
precum și pentru a discuta o 
serie de aspecte ale relațiilor 
dintre Turcia și Etiopia. După 
vizitarea Etiopiei misiunea va 
pleca în Kenya, Somalia. 
Uganda, Burundi, Ruanda. 
Tanzania, Malawi. Sudan și 
Tunisia.

LONDRA. — Miercuri au 
continuat la Londra întrevede
rile dintre reprezentanții guver
nelor celor 20 de țări membre 
ale Comnwnwealthului in scopul 
stabilirii bazelor creării unui se
cretariat permanent al acestui 
organism.

După cum transmite agenția 
Reuter, oficialități din preajma 
conferinței au anunțat că parti- 
cipanții la discuții au căzut de 
acord să nu se furnizeze nici un 
fel de amănunte în legătură cu 
tratativele care vor dura aproxi
mativ zece zile

Se crede că propunerea de 
creare a unui secretariat perma
nent al Commonwealth.ului va 
adoptată de delegați. Aceștia t 
mează 
lor guvernelor 
monrceahhului.
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ADEN - 
pentru forțele 
Britanii, 
încheiat
vizita in Aden. Intr-o declarat ie. 
făcută înainte de a parări Ade- 
nul pentru a se îndrepți spre 
Kuala lampur. ■iaiifyî brita
nic a recunoscut că rifaafia dm 
Federația Arabici de Sud este 
încordată ți a reafirmat hotărirea 
guvernului britanic de a-ți Tu 
ține trapele ta aceste teritorii.

ur
mi-

cabinet
fie aleși cinci

PAPEETE Miercuri Adu
narea teritorială a Poline~iei 
franceze ri-« început dezba
terile pentru formarea unui 
nou gurern in locul celui 
care a fost dizolvat cu o zi 
înainte. în noul 
mează să 
niștri.

Vechiul 
zolrat ca 
țiuni de 
nită de 23 din cei 29 de depu- 
tați prezenți la dezbaterile 
Adunării teritoriale.

guvern a fost 
urmare a unei mo- 
neincredere spriji-

di-

PE SCURT

părtat". Precum se vede, auto
rul „Permanenței colonizărilor" 
nu dă, nici pe departe, dovadă 
de originalitate.

Birkmann caută să-și convin
gă cititorii că lumea nu poate 
trăi fără colonialiști. „Colo
nialismul, în diversele sale for
me — scrie el — este expresia 
tendinței eterne a omului de a 
explora și acapara locuri stră
ine". Nu vom insista asupra li
nei asemenea excrocherii „teo
retice" — de altfel răsuflată — 
care caută să prezinte setea de 
acaparare și exploatare specifi
că claselor exploatatoare drept 
„trăsătură eternă" a tuturor 
oamenilor. Ceea ce merită să 
fie subliniat este persistența cu 
care acest apărător al unor rin- 
duieli condamnate de istorie 
încearcă să acrediteze ideea că 
jefuirea țărilor înapoiate este 
un „lucru firesc". Cu un cinism 
rar întîlnit, Birkmann reco
mandă : „Deoarece există întot
deauna slabi vor fi și cei pu
ternici, va exista deci și o for
mă sau alta de colonialism. Iar 
cei puternici nu pot și mf tre
buie să-și facă procese de con
știință : ei sînt meniți să domi
ne".
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R. P. CHINEZĂ. Rețele electrice de înaltă tensiune pe malurile 
fluviului Hsinan

Viitoare convorbire

congoleză
PARIS. Agenția France 

Presse relatează că marți sea
ra a avut loc la Paris o în
trevedere intre ministrul afa
cerilor externe al Belgiei. 
Paul Henri Spaak și secreta
rul de stat adjunct al S.U-V, 
Averell Harriman, in legătu
ră cu situația din Congo. In 
cursul dimineții de miercuri 
Paul Henri Spaak. ministrul 
de externe al Belgiei, s-a în
treținut asupra aceleiași pro
bleme cu ministrul de exter
ne al Franței. Couve de Mur
ville.

Miercuri după-amiază la 
Palatul Port Dauphine a avut 
loc ședința săptăzninală a

NA-T.O. in cadrul căreia au 
fost exam; ea te probleme re
feritoare la acordarea de aju
tor economic Republic:: Con
go cu capitala la Leopoldville

La dezbateri au luat parte 
Averell Ham man. Paul Hen
ri Spaak. Habib Deioncle. se
cretar de Stat in Ministerul 
Afacerilor Externe al Fran
ței. Franco Nogueira, minis-

«n

Din nou despre 
afacerea „Concorde0

va depinde atunci de

LONDRA. — Intr-o scrisoare 
adresată ziarului britanic „Ti
mes", deputatul laburist Maurice 
Edelman s-a pronunțat pentru 
continuarea lucrărilor privind 
construirea în comun de către 
Franța și Anglia a avionului su
personic de pasageri „Con
corde".

Maurice Edelman subliniază 
în scrisoarea sa că dacă pro
iectul 
donat industria aeronautică bri
tanică
S.U.A.. iar savanții britanici din 
acest domeniu vor fi nevoiți 
să-și caute de lucru în altă par
te. bineînțeles în S.U.A. Deputa
tul laburist propune industriași
lor britanici să formuleze (chiar 
mai înainte ca guvernul să între
prindă o anchetă în ansamblul 
industriei aeronautice), planuri 
menite să asigure viitorul proiec
telor „Concorde" „TSR-2", „P 
1154“ și „HS 681". Ultimele trei 
proiecte sînt de concepție pur 
engleză și sînt destinate forțelor 
armate britanice.

sa
„Concorde" va fi aban-

Ioseph Birkmann se pretinde 
o persoană particulară care 
poate scrie tot ce-i trece prin 
minte. In ce ne privește, sîntem 
convinși că unor asemenea o- 
pusuri ca „Permanența coloni
zării" le este rezervată soarta 
de a fi acoperite de praf în 
rafturi. Două lucruri am vrea 
însă să relevăm. In primul rînd, 
faptul că ideile Iul Birkmann 
seamănă ca două picături de 
apă cu teoriile predecesorilor 
săi rasiști de tristă faimă, teorii 
infirmate de însăși experiența 
istoriei. In al doilea rînd, con
statarea că ideile vînturate de 
sociologul vest-german se re
găsesc aidoma în „programul 
de acțiune" al unor cercuri in
fluente din occident.

In ultiinii ani ideologii colo
nialismului elaborează nume
roase doctrine și concepții me
nite să justifice și să înfrumu
sețeze diferitele forme ale co
lonialismului în Asia, Africa și 
America Latină. Printre aceste 
„teorii", cartea Iui Birkmann se 
distinge prin aceea că împinge 
pînă la\absurd tezele avocați- 
lor de astăzi ai diverselor for
me de exploatare colonială.

\ EM. RUC
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tru de externe al Portugaliei 
și lordul Welston, ministru de 
stat britanic.

★
„Un congolez cu mîinile ridi

cate și cu un pansament în jurul 
capului iese dintr-o baracă. El 
este întâmpinat de jandarmi, de 
ace. jandarmi katanghezi care în 
1961 au luptat împotriva trupelor 
O.N.U. O rafală de automat și 
c-angolezul cade mort". Astfel, 
descrie corespondentul revistei 
SPIEGEL" una din crimele pe 
care trupele congoleze și merce
narii albi le săvirșesc la Stanley
ville.

Răsculațu luați prizonieri, scrie 
corespondentul, sînt duși la statul 
major al armatei guvernamentale, 
la Stanleyville. Ei sînt anchetați 
ți torturați. După aceea, sînt tri- 
m>p intr-o poiană din apropierea 
Țiucudui Congo. Acolo pămintul 
este îmbibat de ângele celor im- 
puțeați ți are o culoare ruginie. 
RăsculațH sint împuțeați chiar pe 
mahd fluviului pentru ca după 
aceasta să cadă direct in apă.

Referindu-se la situația din o- 
rațul Stanleyville, corespondentul 
îl descrie ca pe „un oraș mort*. 
Pe străzile pustii se simte miros 
de cadavre. Casele ți magazinele 
tint jefuite. Mercenarii albi s-au 
dovedit cei mai sîrguincioși in 
această acțiune. Venitul obținut 
de ei prin jaf este atît de mare 
incit mai mulți mercenari s-au 
grăbit să părăsească Congo ul 
considerind că au „agonisit 
ficient.

revendicare
a O.P.E.C

Bolivia
ANGLIA. Vedere panoramică 

din Londra

Reuniune 
a guvernulni 

francez
PARIS 6 (Agerpres). — La 

Paris a avut loc miercuri o 
ședință a Consiliului de Mini
ștri al Franței, prezidată de 
generalul de Gaulle. La sfîrși- 
tul ședinței, ministrul infor
mațiilor, Alain Peyrefitte, a de
clamat ziariștilor că în cursul 
ședinței ministrul afacerilor 
externe, Couve de Murville, a 
prezentat un raport asupra si
tuației din Asia de sud est, 
precum și asupra primei părți 
a lucrărilor celei de-a 19-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Ședința extraordinară 
a guvernului belgian

BRUXELLES 6 (Agerpres). 
Consiliul de Miniștri belgian 
s-a întrunit miercuri diminea
ța, sub președinția primului 
ministru Theo Lefevre, într-o 
ședință extraordinară pentru 
a dezbate situația creată prin 
declanșarea grevei generale de 
către docherii din portul An
vers, grevă care a intrat în 
cea de-a 7-a zi.

La întrunire, la care au 
participat miniștrii de inter
ne, economiei, comunicațiilor, 
muncii și apărării naționale, 
s-a hotărît convocarea cît mai 
urgentă a reprezentanților sin
dicatelor greviștilor și ai pa
tronatului la o masă a trata
tivelor pentru a se realiza un 
compromis care să permită re
luarea lucrului în port.

In comunicatul dat publici
tății la sfîrșitul întrunirii se 
subliniază că „guvernul consi
deră necesar să se pună capăt 
în cel mai scurt timp grevei 
personalului căpităniei portu
lui Anvers și că în orice caz 
paralizarea activităților por
tuare nu trebuie prelungită".

PARIS. — Agenția France 
Presse relatează că la Paris 
s-a anunțat oficial că la 19 și 
20 ianuarie cancelarul Repu
blicii Federale Germane, Lud
wig Erhard, va sosi la Paris 
unde va avea o nouă întreve
dere oficială cu generalul de 
Gaulle.

Această întîlnire între Er
hard și de Gaulle face parte 
din schimburile de vederi 
bianuale care au loc între 
Bonn și Paris în virtutea pre
vederilor Tratatului franco- 
vest-german semnat în ianua
rie 1963.

Vizita cancelarului Ludwig 
Erhard la Paris urmează celei 
făcute în iulie 1964 la Bonn de 
generalul de Gaulle.

Convocarea Consiliului
ministerial

al S.E.A.T.O.
deLONDRA. Ministerul 

Externe al Angliei a anunțat 
miercuri convocarea la Lon
dra între 3 și 5 mai a Consi
liului Ministerial al blocului 
S.E.A.T.O. (South East Asia 
Treaty Organization) din care 
fac parte opt țări membre 
(Australia, Franța, Noua Zee- 
landă, Pakistan, Filipine, An
glia, Tailanda și S.U.A.).

Sesiunea va fi precedată de 
o întrunire a consilierilor mi
litari ai S.E.A.T.O. care va 
avea loc la Londra între 29 și 
30 aprilie și care va trebui să 
pregătească ordinea de zi 
Consiliului Ministerial.

BUENOS AIRES 6. — Co
respondentul Agerpres, V. 
Oros, transmite :

Autoritățile boliviene au a- 
firmat că vor expulza în scurt 
timp pe principalii inculpați 
în complotul descoperit acum 
cîteva zile. Se presupune că 
exilații vor pleca spre Argen
tina, Paraguay sau Brazilia, 
între aceștia figurează fostul 
șef al poliției, colonelul Au
gustin Morales, și o serie de 
funcționari ai Corporației mi
niere boliviene.

Pe de altă parte, printr-un 
decret semnat de șeful juntei, 
generalul Rene Barrientos, po
liția boliviana a fost înlocuită 
cu un organism denumit „Gar-

Vietnamul de sud:

Trupele de partizani 
iși intensifică activitate.

SAIGON 6 (Agerpres). — 
„Nici un element nou n-a inter
venit în ultimele 24 de ore în 
criza politică declanșată în Viet
namul de Sud în urmă cu 18 
zile și nimic nu permite să se 
întrevadă o ieșire din această 
situație", transmite coresponden
tul agenției France Presse. La 
Saigon, reuniunea care trebuia 
să aibă loc la Palatul Gialong 
între șeful statului și membrii 
Consiliului forțelor armate, a fost 
amînată pentru o dată nepreci
zată. Singurul element concret, 
arată agenția France Presse, îl' 
constituie declarația primului 
ministru Huong, care a ținut să 
reafirme că studenții arestați vor 
compărea înaintea tribunalului 
militar din Saigon. Potrivit unor 
informații, generalul Ky, coman
dantul forțelor aeriene, a luat 
contact, în numele Consiliului 
forțelor armate, cu directorul 
Institutului budist, care este cu
noscut ca unul din liderii opozi
ției. Cercurile budiste se mențin 
pe aceeași poziție de contestare 
a actualului guvern, reafirmată 
de curînd și printr-o serie de 
manifeste editate de Institutul 
budist, în care cabinetul condus 
de Tran Van Huong era acuzat 
de „trădare a revoluției antidie- 
miste".

In dimineața zilei de 6 ianua
rie un comunicat guvernamental 
arăta că s-a creat o situație pe
riculoasă în țară „în momentul 
în care trupele de partizani își 
intensifică activitatea". Totodată 
comunicatul avertiza că cei care 
vor iniția acțiuni antiguverna
mentale vor fi aspru pedepsiți.

Sudan:
lider al organizației S.A.N.U

din sudul țarii va sosi iu hlnirt
KHARTUM 6 (Agerpres). — 

William Deng, membru în se
cretariatul partidului Uniunea 
națională sudaneză (S.A.N.U.) 
— organizație a populației din 
provinciile de sud ale țării, 
refugiată în Uganda și alte 
teritorii învecinate — a anun
țat că la 25 ianuarie va pleca 
la Khartum pentru a discuta 
cu autoritățile centrale suda
neze unele probleme legate de 
pregătirea conferinței națio
nale a mesei rotunde, consa
crată soluționării problemei 
Sudului, 
zentanți 
nez au 
turneu 
unde
zentanții refugiaților sudanezi. 
Ei au cerut tuturor cetățenilor 
sudanezi să se întoarcă în 
țară pentru a participa la ale
gerile generale și la întreaga 
activitate desfășurată de noul

Se știe că doi repre- 
ai guvernului suda- 

întreprins recent un 
în Uganda și Kenya, 

s-au întîlnit cu repre-

da națională de securitate pu
blică", condusă de colonelul 
Armando Prudencia. Se afir
mă că prin restructurarea po
liției junta militară a urmărit 
să înlăture influența politică 
pe care o avea această insti
tuție încă de pe timpul gu
vernării lui Paz Estenssoro.

La Lima, președintele exilat, 
Paz Estenssoro, a negat orice 
legătură cu mișcarea conspi
rativă din Bolivia și a decla
rat că actualii guvernanți ai^ 
țării „au inventat comploturi
le pentru a justifica represiu
nile împotriva opoziției din 
rîndurile partidului „Mișcarea 
națională revoluționară".

SAIGON 6 (AgerprB 
Un purtător de cuvin® 
manclamentului amcrtB 
Saigon a anunțat că ■ 
definitiv al pierderilorU 
lor guvernamentale sl 
nameze în cursul 5 
care s-au desfășurat I 
glumea localității Binh.1 
ridică la 200 de morțij 
niți și 65 dispăruți, fl 
rul de cuvînt a precizii 
aceleași lupte au fosl 
cinci americani, opt I 
răniți și trei dați dil 
In cursul săptămînii dl 
decembrie la 2 ianuarit 
derile guvernamentale I 
tins un nivel record I 
morți, 555 răniți și ISâl 
ruți. I

Intr-un comentariu cut 
la situația politică din I 
sud-vietnameză, trimisul I 
United Press International 
tează că cercurile budisfl 
pronunțat în favoarea creai 
adunări naționale legislativi 
ducători ai budiștilor au J 
potrivit agenției, că în urni 
furării Înaltului Consiliu Al 
prin lovitura de stat a ] 
militare de la 20 decembrid 
area oricăror instituții 
poate fi realizată numai 
tre un organ legislativ rel 
au menționat totodată că t 
menea organism „trebuie 
prindă neapărat o largă 
zentare populară". Agenția' 
apreciază această declaraț 
reflectînd dorința budiștilc 
a-și asigura participarea 
zolvarea problemelor statul 

guvern, în condițiile garaj 
securității și promovării 1 
politici noi față de provii» 
sudice ale țării, supuse da 
minării de către vechiul 
gim al lui Ibrahim Abt] 
Unii dintre liderii pârtiei 
S.A.N.U. și-au exprimat J 
crederea și teama că nu i 
garantată securitatea delel 
lor la tratativele cu guva 
de la Khartum. Se pare, I 
că după vizita ministrului 
interne, Clement MboroJ 
provinciile de sud, unde la 
versele întrevederi cu re] 
zentanții populației a ins| 
asupra necesității menții 
păcii și ordinei, conduc] 
partidului S.A.N.U. și-a 
revizuit atitudinea, concl 
zată prin hotărîrea lui Will 
Deng de a veni la Khan 
pentru negocieri cu guver

KHARTUM. — Abdel Ki 
Mirghani, ministrul comerțul! 
Sudanului, a declarat Za o I 

■ ferință de presă că „guvet 
Sudanului intenționează să I 
ducă în mod mai eficienta 
merțul exterior în interesul I 
unii. Politica porților desct 
promovată în trecut în damei 
comerțului exterior, a spus «I 
făcut ca balanța noastraf 
plăți să se înrăutățească shnfifl 

Ministrul sudanez al comerț! 
s-a pronunțat pentru organiză 
unor societăți naționale de\ 
merț pe baze cooperative. ../’] 
cipiile comerciale existente 
anul 1925, a spus el, vor fi r] 
zuite în conformitate cu nea 
tățile naționale, wmărindd 
totodată încurajarea comercial 
lor sudanezi".

O nouă

GENEVA 6 (Agerpres). I 
Organizația țărilor exporti 
toare de petrol (O.P.E.C.) ul 
mează să întreprindă în cl 
rînd o ofensivă în scopul stl 
bilizării prețurilor la țițeil 
brut și revenirii la nivell 
prețurilor existent înainte <1 
1960. Comisia economică I 
organizației se va întrul 
pentru a elabora recomanda 
rile privitoare la problerrl 
prețurilor, recomandări cal 
vor fi examinate de o conftl 
rință extraordinară a organ! 
zației, prevăzută a se întrul 
în viitorul apropiat la Gil 
neva. I

Veniturile țărilor exporta 
toare de petrol depind îl 
mod direct de prețurile afil 
șate ale țițeiului brut. Acești 
prețuri sînt astăzi mai scăl 
zute decît oricînd din 1953 în] 
coace. Un studiu al O.P.E.d 
cțțează următorul exemplu 
prețul țițeiului brut extras în 
Kuweit a fost între 1953 ș 
mijlocul anului 1957, 1,72 do 
lari per baril, în timp ce pre-l 
țul actual este de 1,59 dolari 
per baril. Descreșteri simila
re au avut loc și la prețurile 
țițeiului brut extras în alte 
țări ale Orientului Mijlociu.
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