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procedeelor tehnologice

Produse de calitatea I
Productivitatea muncii

la sută

(O interesanta și utilă activitate desfășurată 
de casa-laborator a cooperativei agricole 
de producție din comuna Poiana Mare, 

regiunea Oltenia)

înd lua ființă, în 
anul 1963, într-o 
cameră de la se
diul cooperativei 
agricole de pro
ducție, nici un ță
ran din comuna 

ana Mare, regiunea Olte- 
, nu putea anticipa rolul 
care casa-laborator avea 
l joace în scurt timp în 
voltarea producției. La mai 
in de un an camera repar- 
■tă inițial devine neîncăpă- 
re pentru mulțimea de a- 
ate, mulaje, mostre de cul- 
i, ierbare și insectare, gra- 
> și planșe; nu mai putea 
'posti activitatea de la o zi 
Ita tot mai bogată. Casa-la- 
ator este mutată într-o 
lire separată, în centrul 
mnei, și are astăzi o mul- 
e de colaboratori și vizita-

hiar numai simpla sa vizi- 
; ne oferă o primă ima- 
3 despre activitatea ce se 
fășoară aici. Casa-laborator 
joperativei agricole de pro- 
ție din comuna Poiana 
re cuprinde acum un cabi- 
de consultații tehnice, in

trat cu o bibliotecă și dife- 
materiale de propagandă, 

laborator dotat cu diferite 
rate necesare coordonării 
vității de producție în uni- 
; mulaje etc în valoare de 
oape 20 000 de lei, o expo- 

al cărei rol, tovarășa So- 
Tunaru, inginer agronom 
cooperativei agricole de 

lucție, îl apreciază a fi „de 
ularizare a rezultatelor ob- 
ite în această unitate și de 
ogățire a cunoștințelor 
fesionale ale țăranilor co- 
ratori, deoarece, continuă 
nera, prin ea se fac cu u- 
nță cunoscute succesele 
nute în dezvoltarea pro
niei și întărirea economico- 
mizatorică a unității". O- 
tele expuse sînt aranjate 
mult discernămînt, multe 
re ele (ierbare, insectare, 
trele de plante etc.) fiind 
tse și pregătite de către 
ri, la inițiativa organiza- 
U.T.M.

Primul și cel mai impor
tant rezultat al activității ca
sei-laborator din Poiana Mare 
îl constituie cercetările multi
ple întreprinse de acest colec
tiv pentru determinarea celor 
mai potrivite metode de lu
crare a solului în condițiile lo
cale de climă și sol.

Cooperativa agricolă de pro
ducție „Viață nouă" din Poia
na Mare este așezată în par
tea de sud-vest a regiunii Ol
tenia, în imediata apropiere a 
Dunării. Dispune de soluri 
fertile, favorabile dezvoltării 
producției de cereale; doar 
regimul precipitațiilor foarte 
neuniforme de-a lungul anilor 
este mai puțin favorabil cul
turilor. Din acest motiv nicio
dată producțiile de gnu, po
rumb sau floarea-soarelui 
n-au fost prea ridicate, pe 
măsura potențialului produc
tiv al solului. Oare ce hibrizi 
de porumb dau cele mai bune 
producții în condițiile de aici? 
împreună cu brigadierii, in
ginera stabilește mărimea 
cîmpurilor experimentale, am
plasate pe terenul fiecărei bri
găzi, iar secretarul comitetu
lui U.T.M. pe cooperativă re
comandă din cadrul echipelor 
tinerii care să execute lucră
rile de întreținere. De fapt cel 
mai mare volum de lucrări 
pe aceste terenuri a fost efec
tuat de către 
dintre ei, ne 
manifestă un 
pentru aceste 
meroase date 
care le-am stabilit 
vorăsc din observațiile lor di
recte".

Răspunsul la întrebare este 
acum cert. Cele mai bune și 
constante producții în condi
țiile de climă și sol de aici se 
obțin de la hibrizii nr. 405 și

311. Anul trecut, pe parcelat 
cultivate cu acești hibrizi s-a 
obținut cu aproape 700 kg po
rumb boabe la hectar mm atalt 
decît pe restul suprafeței. Pe 
baza acestor rezultate, peurz 
producția anului 1965 s-a pre
conizat ca, în prtMărcrc, în
treaga suprafață ce pâ—.in: să 
fie însămințată numai e» •- 
cești doi hibrizi. Sămiwța c jr 
fost contractată cu anitetea 
furnizoare.

De mai mulți ani, către sfâr
șitul verii și pină toamna tir- 
ziu, această parte a regiam 
Oltenia este btntuită de secetă 
excesivă. Pămintu! e tare; lu
crat cu plugul chiar și numai 
la 22 de centimetri se reali
za o arătură bolovănoasă 
in care cu^greu se putea pre
găti un bun pat germinați» 
pentru gnu. In asemenea con
diții, producția se menținea la 
un nivel scăzut.

Un nou obiectiv de cerce
tare pentru colectivul casei-la
borator : cum este mai bine

Lucrări de

in Lunca

îndiguire

Dunării

ta lucrări de desecare pe o 
suprafață de aproape 179 000 
ha.

Lucrările de îndiguiri, dese
cări și defrișări se execută In 
întregime cu mijloace meca
nizate.

(Agerpres)

unoscute și aprecia
te atit în țara noas
tră, cît și peste ho
tare, produsele Fa
bricii de geamuri 
din Tîmăveni sînt 
mesagerii eforturi

lor întregului colectiv de muncă 
pentru îmbunătățirea calității 
fiecărui sortiment

Planul întreprinderii pe anul 
trecut a fost îndeplinit cu 25 
de zile mai devreme, realizîndu-
se o creștere a productivității 
muncii de peste 8 la sută 
fată de sarcina planificată. A- 
ceste rezultate apar în adevăra
ta lor valoare dacă privim lucru
rile nu numai sub aspect canti
tativ, ci și calitativ.

La geam-tras, sortimentul cu 
cea mai mare pondere, planul 
prevedea ca produsele de calita
tea I să reprezinte 73 la sută din 
întreaga producție. In întrecerea 
socialistă, colectivul fabricii s-a 
angajat să realizeze 75 
geam-tras de calitatea I, 
cest angajament a fost 
cu trei procente. Această 
re a coeficientului de_____
echivalează cu producerea peste 
plan — luînd ca bază geamul de 
2 mm grosime — a mai mult de 
200 000 m p de geam calitatea I.

Ce factori au contribuit la ob
ținerea acestor realizări ?

— In primul rind — ne rela
ta inginerul șef, Iosif Irimie —

la sută 
dar a- 
depășit 
depăși- 
calitate

perfecționările și îmbunătățirile 
aduse tehnologiei de fabricație, 
în al doilea rind, ridicarea califi
cării.

Intr-adevăr, dacă se compară 
producția din 1964 cu cea din 
anii anteriori, se constată o îm
bunătățire continuă a indicilor 
de calitate. Mecanizarea munci
lor grele — mai ales la pregăti
rea și transportul nisipului și a 
altor materii priine — nu numai 
că a ușurat munca, a ridicat 
productivitatea ei, dar — ceea ce 
este foarte important — a asigu
rat condiții optime pentru 
eliminarea impurităților din 
compoziție. Or, la o fabrică de 
geamuri, impuritățile sînt „ina
micul nr. 1“ al calității.

Operațiuni care înainte se exe
cutau „după ochi", depinzînd 
doar de experiența și îndemîna- 
rea' muncitorilor sau a maistru
lui (ca măsurarea nivelului sti
clei topite sau schimbarea fo
cului), sînt acum executate cu 
ajutorul aparatelor și dispozitive
lor speciale. De pildă, noul apa
rat de nivel cu izotopi radioac
tivi asigură un control perma
nent asupra nivelului, permițînd

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Mureș-Autonomă 

Maghiară

(Continuare in pag. a ll-a)

Telegrame

Excelenței Sale 
KHATIM EL KHALIFA 
primul ministru al 
Republicii Sudan

Khartum

i ocazia zilei naționale a 
oblicii Sudan, în numele 
siliului de Miniștri al He
idi Populare Romîne, al 
irului romîn și personal, 
smit Excelenței Voastre 
e felicitări și cele mai 
5 urări de bunăstare, pace 
rogres poporului sudanez.

GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
epublicii Populare Romîne

Excelenței Sale 
Domnului

GHEORGHE MAURER 
Președintele 

siliului de Miniștri al 
lepublicii Populare 

Romîne

București

ilțumesc Excelenței Voa- 
pentru telegrama de feli- 
e trimisă cu ocazia ani- 
îrii zilei independenței 
iblicii Sudan. In numele 
rului sudanez, al guver- 
i și al meu personal adre
sările noastre cele mai 
! pentru prosperitatea po- 
lui romîn și fericirea dv. 
>nală.

KHATIM EL KHALIFA 
primul ministru 

al Republicii Sudan

(Conriosore fa» peg. * II-»)

Foto : N. STELORIAN

Interior al casei-laborator 
de Ia cooperativa agricolă 
de producție „Independen

ta", raionul Galafi

V. BABAC CRONICA
ACTUALITĂȚII

tineri. „Mulți 
spune inginera, 
interes deosebit 
experiențe. Nu- 
și concluzii pe 

acum te

tlCIHH
HHlttU

Tipuri noi de coloranti
Industria de colo

ranți din țara noa
stră și-a lărgit în ul
timul timp gama de 
produse. Au fost rea
lizați cinci coloranți 
noi pentru piele, re- 
zistenți la lumină 
care înlocuiesc pe 
cei similari din im
port, noi tipuri de 
coloranți pentru țesă
turi din semilînă și 
din bumbac. S-au 
realizat, de aseme
nea, produse speci
ale pentru imprima
rea relonului, a visco-

zei și mătăsii natu
rale.

De la un număr 
de 55 de produse co- 
loristice, cît fabrica 
industria noastră chi
mică în anul 1955, în 
prezent aceasta reali
zează peste 370 de 
produse folosite în 
industriile textilă, în
călțămintei, hîrtiei, 
maselor plastice, pre
lucrării lemnului, 
lacurilor și vopsele
lor, precum și pentru 
uz gospodăresc.

Datorită construi
rii a noi unități înze
strate cu utilaje mo
derne, precum și a 
îmbunătățirii para
metrilor de funcțio
nare a instalațiilor 
existente, producția 
de coloranți a cres
cut simțitor.

Coloranții romî- 
nești, produsele in
termediare și deter- 
genții se exportă în 
14 țări.

date in exploatare

(Agerpres)

■

La Băilești, 
Dej, Pașcani, 
viște s-au dat 
autobaze mod< 
carea și întreținerea autovehicu
lelor aparținînd întreprinderilor 
regionale de transport auto. A- 
ceste unități sînt prevăzute cu 
platforme pentru parcarea în 
aer liber a mașinilor și hale pen
tru întreținere, unde se fac revi
zii tehnice, gresări sau reparații 
curente, cu stații de alimentare 
cu carburanți și lubrifianți. Fie
care din noile autobaze deser
vește în medie 300 de autovehi
cule.

Anul acesta se prevede con
struirea a încă 12 asemenea au
tobaze 
țării.

Brad, Cîmpina, 
Reșița și Tîrgo- 
în exploatare noi 

lerne pentru par-

în diferite regiuni ale

Alte răspunsuri la întrebarea:
Care este cea mai bună experiență 

a școlii dv. în pregătirea 
viitorilor constructori ?

Schimbul ai șantierelor ! Premieri

I la „Țăndărică"

Răspunderi 
comune

n legătură cu pre
gătirea teoretică 
și practică a vii
torilor muncitori 
constructori, mă 
voi limita doar la 
cîteva lucruri de

care depinde în mod direct și 
într-o măsură importantă suc
cesul practicii — activitate că
reia îi sînt rezervate aproape 
două treimi din timpul celor 
doi sau trei ani de studiu.

Este vorba, în primul rînd, 
de colaborarea școlii cu între
prinderile și șantierele de con
strucții. Fără această colabo
rare, instruirea practică a ele
vilor ar fi ca și imposibilă; 
din acest motiv, realizarea ei 
se înscrie printre cele mai im
portante preocupări ale noa
stre.

Uneori însă această colabo

rare a școlii cu șantierele lasă 
de dorit și drept consecință, 
instruirea practică a ucenicilor 
suferă. Pină nu de mult, și la 
noi colaborarea cu întreprin
derile se mărginea la stabili
rea în comun a locurilor de 
practică, la repartizarea ele
vilor în echipe, la participarea 
unor tovarăși din conducerea 
Trustului regional de con
strucții la unele ședințe de 
analiză ce se țineau la școală. 
Este totuși prea puțin. Colabo
rarea trebuie să capete mai 
multă profunzime, să se lăr
gească. întreprinderile, șantie
rele, să împartă deopotrivă cu 
școala răspunderea pregătirii 
viitoarelor cadre. De pildă, ar 
fi de dorit o participare mai 
eficientă a specialiștilor de pe 
șantiere la întocmirea progra
melor de practică. Numai ast
fel aceste programe vor fi le
gate de condițiile existente pe 
fiecare șantier — lucru deose
bit de important pentru desfă
șurarea unei instruiri riguros 
științifice și temeinice. De ase
menea, respectarea programei, 
realizarea ei nu va fi decît un 
deziderat, atita vreme cît to
varășii de pe șantier, cei care 
dirijează munca elevilor, nu

vor manifesta preocupare pen
tru acest lucru. Am avut 
destule cazuri în care elevilor, 
fie că nu li s-au dat lucrări 
corespunzătoare meseriei pen
tru care se pregătesc, fie că 
au fost puși să execute, pe
rioade de timp îndelungate, 
una și aceeași operație, ceea 
ce ducea la o pregătire incom
pletă. Cu sprijinul organizații
lor de partid, aceste situații 
ivite pe unele șantiere au fost 
rezolvate. în condițiile repar
tizării elevilor pe unele șan
tiere. în localități diferite, 
școala nu poate urmări. însă, 
zi de zi activitatea elevilor 
pentru a asigura un conținut 
corespunzător practicii. Iată 
de ce e nevoie ca șantierul să 
se ocupe îndeaproape de prac
tica ucenicilor. In fond, de fe
lul cum ii pregătim pe elevi 
azi. va depinde producția de 
mîine a șantierelor.

Recent, la îndrumarea co
mitetului regional de partid, 
comitetul regional U.TJbf. a

Ing. NECHITA PANTELLMON 
directorul Școlii profesionale 

de construcții — Timișoara

(Continuare în pag. a IlI-a)

Să stimulăm 
setea 

de cunoștințe
nu^ ^in obiective-

"Jî le care trebuie să
Kj stea in perma-
S 3B itență în atenția 

noastră, a celor 
' care lucrăm în a- 

ceste școli, este de 
a da elevilor posibilitatea să 
cunoască realizările noi, ac
tuale care apar în construcții, 
să-i pregătim pentru a face față 
progresului rapid pe care-l 
înregistrează acest domeniu. 
Colectivul școlii noastre s-a 
străduit să realizeze această 
sarcină prin metode și căi va
riate. Mai întîi, urmărim ca 
lecțiile pe care le predăm să 
fie actuale, să se refere la 
materiale și instalații, la me
todele și procedeele cele mai 
noi care se folosesc pe șantie-

rele de construcții. Manualele 
nu conțin totdeauna lucrurile 
cele mai actuale. In cadrul 
comisiilor metodice, profeso
rii de tehnologia meseriei 
străduindu-se să fie ei înșiși 
la curent cu ceea ce este nou, 
dezbat articole din revistele 
de specialitate, discută despre 
lucrările recent apărute. Cite 
o dată astfel de discuții se 
poartă în urma unor vizite pe 
șantiere ale orașului sau re
giunii unde se folosesc utilaje 
sau materiale de cel mai înalt 
nivel tehnic. Toate acestea îșl 
găsesc locul cuvenit în preda
rea lecțiilor la fiecare mese
rie. Pentru ca elevii să și le 
însușească bine, un accent 
mare punem pe folosirea unui 
bogat material intuitiv, plan
șe, diafilme, machete pe care 
nu de puține ori le realizăm 
chiar cu concursul elevilor.

Și în organizarea și desfă
șurarea practicii, înarmarea 
elevilor cu cele mai noi cu
noștințe constituie un criteriu 
de mare importanță. La ale
gerea șantierelor de practică, 
a locurilor de muncă am avut 
în vedere acest lucru. Elevii 
au fost repartizați pe lingă 
muncitorii care mînuiau uti

lajele moderne, la construc
țiile unde se folosesc proce
dee avansate etc. Așa de pildă, 
deși avem mai multe șantiere 
în oraș, am trimis majorita
tea elevilor la practică în șan
tierul Ceair, deoarece aici ele
vii zidari au putut să cunoas
că cofrajele glisante, zugravii 
— vinacetul, instalatorii—țevi
le de P.V.C. etc., lucruri care 
într-un viitor foarte apropiat 
vor putea fi întîlnite fără în
doială pe toate șantierele.

Sînt lucruri însă pe care 
deocamdată nu le pot vedea 
pe șantierele orașului nostru, 
dar pe care trebuie totuși să 
le cunoască. In acest scop, 
școala noastră folosește cu 
mult succes excursiile, vizi
tele la obiectivele ce se con
struiesc în uzine sau în alte 
localități din țară. Numai în 
acest an școlar, mai mult de 
jumătate din elevii școlii noa
stre au vizitat șantierul Hi
drocentralei „16 Februarie",

Prof. ZOTA VASILE 
director adjunct al Școlii pro
fesionale de construcții Pitești

(Continuare în pag. a Ill-a)

Teatrul „ȚĂNDĂRICĂ" pre
zintă astăzi, în premieră, piesa 
pentru copii „Ocheșel și Bălă- 
ioara" de Șteian Iureș. Piesa 
se adresează micilor școlari și 
are ca temă pregătirea armo
nioasă a copiilor.

Scenografia este semnată de 
Ștefan Hablinski, direcția de 
scenă aparține regizorului Ni- 
colae Massim, iar marionetele 
Ioanei Constantinescu. Muzica 
este semnată de compozitorul 
Wilhelm Berger.

Piesa „Ocheșel și Bălăioara", 
de Ștefan Iureș, a fost premia
tă la concursul de texte origi
nale pentru teatrul de păpuși, 
care a avut loc în anul 1964.



Fata de la zootehnie

■
1 dunarea generală a 

organizației U.T.M. 
din cooperativa a- 
gricolă de producție 
din comuna Straja, 

I regiunea Dobrogea, 
se apropta de sfir- 

fit. Secretarul comitetului U.T.M. 
i-a dat cuvîntul lui Ion Alexan
dru, conductor de atelaje. Acesta 
s-a ridicat de pe bancă cu miș

cări lente, cu toate că era al 
21-lea tovarăș care a vorbit în 
seara aceea.

— Tovarăși, nu vorbesc ca 
fruntaș — așa cum am fost citat 
în referatul prezentat de tovară
șul Nae Constantin, secretarul co
mitetului — pentru că dacă am 
transportat pe șosea cu 5 metri 
cuhi mai multă piatră și cu 4 
tone mai mult gunoi de grajd pe 
cîmp față de ceilalți asta se da- 
torește faptului că am caii mai 
buni, mai solizi. Eu vreau să vor
besc despre activitatea culturală. 
Tovarăși, (aici Ion Alexandru a 
făcut o pauză plimbîndu-și ochii 
deasupra capetelor, căutînd pe 
cineva) vreau să ne spună nouă, 
adunării generale U.T.M., tovară
șa Puica Giră, de ce nu mai vine 
la brigada de agitație ? De ce? 
Din cauza ei nu putem prezenta 
duminică noul program. Eu atît 
am avut de spus... și vreau să se 
ia măsuri...

In toată sala se auzea un zum
zet care se plimba înspre prezi
diu și înapoi. Deodată zumzetul 
a fost oprit de o voce din sală:

— Bravo Ionele, te superi că

nu vine tovarășa Puica la briga
da de agitație ; frumos, dar ce, in 
altă parte n-o poți întilni ?

Toată sala a izbucnit în rîsete.
— Nu rîdeți, tovarăși. Am fă

cut o glumă, dar situația e mult 
mai serioasă. Să vă spun eu de 
ce nu mai vine la repetiții tova
rășa Puica. Nu vine pentru că 
noi toți o supărăm. De cînd a 
venit să lucreze lapuiemițe, alde 
Cirjaliu, Țuglui și chiar fruntașul 
nostru. Ion Alexandru, au pore
clit-o „găinăreasa". Așa înțeleg 
ei că trebuie calificată meseria 
frumoasă pe care și-a ales-o Pui
ca ? Nu rîdeți, că e lucru serios. 
Așa e bine să fie apreciată munca 
ei harnică ?

La aceste cuvinte am tresărit 
(eram și eu prezent la această 
adunare generală a organizației 
U.T.M.). Cum se poate? Tova
rășei Giră Puica „fetiței din zoo
tehnie" cum îi ziceam pentru că 
nu avea decit 16 ani, premiantei 
concursului „Cine învață, câști
gă" (și încă premiul I) fetiței 
care a cerut insistent să lucreze 
în sectorul zootehnic să i se spu
nă „găinăreasa" ?

Ședința s-a terminat. Am ținut 
să vorbesc în aceeași seară cu 
Puica. Am așteptat-o. A părăsit 
ultima sala.

— De mîine vă rog să cântați 
pe altcineva la pui. Eu nu mai 
viu.

— Cum se poate ? N-ai văzut 
că toți regretă gluma proastă pe 
care au făcut-o ? Și-apoi o să le

arăți la toți, în special la fete, cum 
se cresc științific puii, și toamna 
„se numără bobocii". O să mai 
vorbim și despre asta. Era să uit, 
începînd cu data de mîine la puii 
dumitale poți să introduci în ali
mentație și drojdia de bere; au 
trecut 10 zile de la ecloziune. 
Bună seara. Noapte bună.

— Noapte bună, îmi răspunse, 
fata fără a mai adăuga ceva. A 
doua zi dimineața am găsit-o în 
mijlocul puilor, servindu-le pri
mul tain. Am mai observat că nu 
a uitat drojdia de bere...

Au trecut aproape zece luni de 
atunci; tovarășa Giră Puica nu a 
părăsit sectorul zootehnic. A 
muncit cu ambiție și conștiincio
zitate. Rezultatele muncii ei au 
fost concretizate în cele peste 
400 zile-muncă pe care le-a rea
lizat anul trecut. Cel mai mare 
număr de zile-muncă și cel mai 
mic procent de mortalitate la pui. 
Iată că „fetița din zootehnie" a 
devenit fruntașa constantă a sec
torului zootehnic. In nenumărate 
rînduri in programele brigăzii 
de agitație Puica nu lipsea nici 
de pe lista fruntașilor și nici din 
formația brigăzii.

Pentru că toamna, cînd s-au 
numărat... „puicile și cocoșeU" 
din cei 800 de pui îngrijiți de ea 
au trecut la prisila gospodăriei 
~00 de capete. Un record! Roa
dele muncii entuziaste au făcut 
să fie cunoscută și respectată de 
toți colectiviștii.

...lată că toamna se apropia de 
sfîrșit. Încă se mai culegea po
rumbul (Producția a fost depăși
tă). Început de an la învățămîntul 
agrozootehnic de masă. Eram 
curios să-mi văd noii cursanți din 
anul întîi. Viitorii „absolvenți" 
(anul trei) s-au așezat în ulti
mele rînduri din sala unde am 
deschis în mod festiv noul an de 
învățămînt. Am zărit-o și pe 
„fata din zootehnie". Era cam 
prin mijlocul sălii și alături de 
ea, alte fete care și-au expri
mat dorința, așa cum făcuse 
Puica cu un an în urmă, să vină 
să lucreze în sectorul zootehnic, 
la puiemițe.

...Seară de noiembrie. La cămi
nul cultural a fost organizată 
„Joia tineretului". Am fost invi
tat de comitetul U.T.M. ca în 
cadrul programului să țin o con
ferință. Am răspuns cu plăcere 
acestei invitații. Ca de obicei, 
după programul artistic a urmat 
dansul. Din nou am zărit-o pe 
Puica; dansa cu... Ion Alexandru 
care era gătit ca un mire. I-am 
privit pe find și mi-am adus 
aminte de adunarea generală a 
organizației U.T.M. despre care 
am amintit aici și despre critica 
pe care Ion Alexandru i-o făcuse 
fetei cu care dansa acum...

Inginer zootehnist 
VASILE COPĂCEANU 

corespondent voluntar

C. Chiri

„Pasiuni

1 400 de elevi au lost oas
peți — în această vacantă 
— al Sinaiei. In fotografie : 
un grup de elevi de la Școa
la sportivă nr. 2 din Capi

tală
Foto .- AGERPRES

ZILE

Noul roman al lui Const! 
tin Chiriță se înscrie în r| 
dul cărților care reușesc I 
comunice intens cu citito! 
De altfel, proza lui C. ChJ 
— așa cum a relevat și J 
tica literară—este o amplă dl 
batere etică. Romanul „Pa 
uni" urmărește evoluția ini 
nerului Ion Mușat (intelect! 
avînd atribute exception! 
din sfera speculațiilor mal 
matice pînă la profunde aJ 
cații ale teoriilor în domenl 
vast al tehnicii. Dar aceal 
victorie a lui Ion Mușat el 
și una etică : victoria cins| 
a purității spirituale, a aded 
ratei pasiuni. Construit sini 
trie, romanul grupează în juJ 
celor doi eroi: Ion Mușat 
Liviu Filimon — ale căn 
drumuri se vor despărți im 
diat după absolvirea politehi 
cit — personaje reprezentî 
diferite ipostaze, la vîrste 
situații distincte, ale celor d 
eroi ai romanului.

Principalul merit al rom 
nulul este în primul rînd

Răspundem la sesizările DE VACANTA

Șeful de echipă Anghel Vasile, Împreună cu muncitorul Si- 
mion Mucuță de la Întreprinderea „Industria tehnică medicali" 
din Capitală eontrol’nd, înainte de expediție, lămpile petun^. 

sălile de operație
Foto : AGERPRES

Interesante descoperiri
arheologice

LUNGU ALEXANDRU — 
comuna Salcia, raionul Turnu 
Măgurele.

în ultimii ani, în 
Salcia s-au realizat 
însemnate. Locuitorii 
Băneasa se mîndresc, 
altele, cu o școală medie no
uă. întreaga comună este elec
trificată.

Construcția despre care 
ne-ați vorbit nu poate fie rea
lizată deoarece — după 
ne informează comitetul 
cutiv al Sfatului popular 
nai Turnu Măgurele — 
nul ei nu îndeplinește crite
riile stabilite de normele teh
nice pentru sistematizarea 
construcțiilor".

Dar pentru atragerea tutu
ror tinerilor din comuna 
Salcia, inclusiv a acelora din 
satul Băr.easa. la o activi ța
țe cultural-artistică mai bo
gată decit pînă acum, există 
destule condiții- La centrul 
de comună aveți la tndemînă 
cămin cultural, iar toate cele
lalte sate, printre care și «1 
dumneavoastră, sînt amplasa
te în imediata vecinătate a 
satului Salcia.

Conducerea căminului cul
tural comunal a primit indi
cații să-și îndrepte și mai 
mult atenția către tinerii din 
satul Băneasa. care se dove
desc dornici să-și aducă apor
tul la intensificarea activității 
culturale, dindu-le sprijin să 
pună în scenă spectacolele pe 
care și ti la preferă

comuna 
lucruri 
satului 
printre

cum 
exe- 
raio- 
„pla-

tinerilor
cerea cărții — București, a- 
tunci cind a prezentat fotote
ca. „Dar, la propunerea noas
tră — se arată, în continuare, 
în răspuns — am obținut pro
misiunea că se va merge în 
regiune și se vor fotografia 
obiectivele propuse de not 
Pînă acum s-a realizat doar 
fotografia Stațiunii experi
mentale Drăgășani. care va a- 
pare ca ilustrată în anul 1965.

Sperăm că vor fi tipărite și 
altele. Pînă atunci, noi vom 
lua măsuri ca librăria din 
orașul Drăgășani să pună în 
vinzare vederi din alte locali
tăți ale regiunii Argeș".

RADUJA IOANA — Orari- 
ța, Banat.

Secțiunea comercială a Sfa
tului popular raional Oravița 
confirmă justețea sesizării 
dumneavoastră. Doroholschi 
Maria. gestionară a punctului 
ahmer.tar din incinta SALT. 
Oravița a săvtrșit grave aba
teri în muncă, fapt pentru 
care ea a fost schimbată din 
această funcție.

• In vizită prin Iași
tuație, ați putut beneficia de 
drepturile de preaviz.

Consiliul local al sindicate
lor Botoșani ne-a comunicat 
că au fost luate măsuri să vi 
se expedieze cartea de muncă.

de 
s-a 

îm- 
ca- 
lo-

BOLDEA PETRIȘOR — Lo
co.

întreprinderea raională 
construcții și reparații 
preocupat permanent de 
bunătățirea condițiilor de 
zare a muncitorilor care
cuiesc în dormitoarele comu
ne.

Analizînd propunerea dum
neavoastră referitoare la pro
curarea de dulapuri pentru 
haine în dormitorul comun 
din str. Izvor nr. 80, conduce
rea I.R.C.R. „V. I. Lenin" a 
găsit-o justă și a și solicitat 
aprobarea fondurilor necesa
re. urmînd ca această proble
mă să fie rezolvată.

In urma unor să
pături pentru con
strucția unor 
suri, în 
Cornești, 
Ploiești, 
descoperite 8 sche
lete omenești. Ală
turi s-au găsit mo-

silo- 
comuna 

regiunea 
au fost

nezi de argint cu 
chipul regelui Polo
niei, Sigismund al 
III-lea, contempo
ran cu Mihai Vitea
zul. Cercetătorii 
Muzeului regional 
Ploiești consideri 
ei, după luptele de 
la Pinta, ariergarda

lui Vasile Lupu, 
care se retrăgea în- 
frîntă in Moldova a 
fost ajunsă din ur
mă de armatele 
Matei Basarab 
acest loc, unde 
dat o bătălie.

VUONCU GHEORGHE — 
Botoșani.

O.CXi. produse industriale 
nu v-a aprobat cererea de a 
vă transfera la I.C.R.T.L Bo
toșani, deoarece avea nevoie 
de dumneavoastră. Dorind to
tuși să plecați, ați depus ce
rere de demisie. în această si

POPINA V. CONSTANTIN
— comuna Stilpu, raionul
Buzău. ___

într-adevăr, unele unități 
Aprozar din orașul Buzău au 
condiționat vinzarea unor pro
duse de cumpărarea altora. 
..Sfatul popular al orașului 
Buzău — ne-a comunicat sec
țiunea comercială a orașului
— și conducerea filialei Apro
zar, au luat măsuri ca o ase
menea situație să nu se 
repete'.

Grupul mare de 
elevi din Pașcani 
s-a oprit în marea 
piață ce poartă nu
mele lui Alexan
dru Ioan Cuza. 
Privesc mozaicul. 
Profesorul de isto
rie (a ținut neapă
rat să-i însoțească 
pentru că lașul are 
o istorie bogată pe 
care elevii trebuie 
să o cunoască), le 
explică ce reprezin
tă mozaicul. Încep 
să discute cu toții 
despre lucruri în
vățate la istorie, 
despre legenda cu 
Dragoș Vodă și 
lupta cu Zimbrul.

Apoi, în fața lor 
apare prezentul. la
șul nou, luminos, 
ridicat în anii re
publicii. Cite etaje 
au blocurile turn ? 
In girul, școlarii nu
mără ferestrele înăl

țate la cîteva zeci 
de metri. Plimba
rea prin Iași conti
nuă. Nici unul nu-i 
obosit. Poposesc în 
noul cartier Socola, 
în Păcurari, apoi 
tramvaiul îi urcă 
spre Copou. Și aici 
au răsărit nenumă
rate blocuri noi — 
siluete suple, mo
derne care întine
resc bătrînul car
tier. Deși admirat 
în alte vacanțe, ve
chiul parc îi atrage 
și acum. Neapărat 
un popas în fața 
bustului lui Emi- 
nescu, poetul atît 
de îndrăgit și un 
nelipsit instantaneu 
pe peliculă.

Drumeții se în
dreaptă apoi spre 
cartierele indus
triale ale orașului. 
Au și acolo lucruri

interesante de vă
zut, de învățat. Mai 
întîi, la „Penicili
na" — profesorul 
de chimie și-a și 
stabilit în ce secții 
să se oprească. A- 
poi, la fabrica de 
tricotaje „Moldova", 
pentru ca să urmă
rească biografia și 
drumul miilor de 
metri de pînză. Se 
vor opri și la Fa
brica de mobilă, la 
Fabrica de mase 
plastice.

Fiecare clipă '■pe
trecută în Iași, ' le 
îmbogățește cunoș
tințele, le dă prile
jul să cunoască mai 
bine realizările în
făptuite de popor 
într-unul din cele 
mai vechi orașe ale 
patriei.

M. CRISTIAN

bordarea unei teme încă pud 
tratate în literatura noast 
nouă : realizarea omului de a 
niu în condiții sociale noi.

Din acest punct de vedei 
Constantin Chiriță reușea 
prin Ion Mușat să impună ț

Note

de lector

Casa pionierilor — locul

lui 
în 

s-a

(Agerpres)

Prin perfecționarea 
procedeelor 
tehnologice

intervenții rapide pentru evitarea 
incluziunilor din sticlă.

Măsurile tehnico-organizatorice 
aplicate în producție și-au do
vedit din plin eficiența, mai a- 
les în sectorul geam-tras. Aici, 
printr-un dispozitiv acționat pne
umatic, conceput și realizat de 
un colectiv de inovatori, s-a re
zolvat problema schimbării au
tomate a focului, operație care 
înainte se executa manual. A- 
ceastă perfecționare are o mare 
influență asupra calității. Sînt e- 
liminate, în acest fel, eventuale
le erori în reglarea focului, asi- 
gurînd menținerea constantă a 
temperaturii în cuptor. Tot la 
sectorul geam-tras a fost modifi
cat fluxul tehnologic la măcina
tul calcarului, prin punerea în 
funcțiune a unei mori biconice, 
prevăzută cu o instalație de 
transport pneumatic. Această 
măsură, ca și sistematizarea flu
xului tehnologic la uscarea ni
sipului, au asigurat condiții mai 
bune pentru pregătirea materii
lor prime, acestea fiind ferite în- 
tr-o măsură mai mare de impu
rități. Și exemplele pot continua.

în fabrică, atît la pregătirea 
materiilor prime, la realizarea 
șarjelor în hala de compoziție, 
la cuptoarele de topire, ca și la 
fasonarea și sortarea geamului, 
lucrează numeroși tineri. In sec
torul care a obținut cele mai 
bune rezultate în întrecerea so
cialistă — geam-tras — printre 
cei mai pricepuți muncitori se 
numără și tinerii Aurel Buzea, 
Gheorghe Șincu, Andrei Szabo 
— observatori, Dumitru Ștef și 
Iancu Teodor — tăietori, Elena 
Banc și Bec Rovin — sortatori. 
Din cei 30 de sortatori, aproape 
jumătate sînt tineri. Munca lor 
este de mare răspundere. în ulti
mii ani, pretențiile beneficiarilor 
interni și externi cu privire la 
calitate au crescut. Sortatorii tre
buie să cunoască, deci, nu nu
mai STAS-urile, ci și fișele teh
nice, șl chiar condițiile speciale 
impuse de unii beneficiari. Iată 
de ce, în anul trecut, conducerea

întreprinderii, cu sprijinul sindi
catului și organizației U.T.M., a 
organizat mai temeinic cursurile 
de ridicare a calificării pentru 
sortatorii de geam-tras și sticlă
rie — pe specialități și nivele de 
pregătire. Au mai fost organizate 
cursuri și pentru laboranți, elec
tricieni și alți lucrători din sec
toarele de întreținere.

Cu toate că acțiunile întreprin
se pe această linie de conduce
rea fabricii, de comitetul U.T.M, 
dovedesc grija permanentă pen
tru îmbunătățirea calității produ
selor, ele nu au fost dezvoltate 
suficient. Bunăoară, pentru mun
citorii de la pregătirea materiei 
prime, de la hala de compoziție 
și de la cuptoare nu a mai fost 
organizată nici o formă de pre
gătire profesională, pe motiv că 
aceasta s-a făcut în anii trecuti. 
Or, acțiunea de ridicare a califi
cării trebuie să aibă continuita
te. mai ales că, după cum s-a 
arătat mai înainte, au fost aduse 
o seamă de perfecționări proce
sului tehnologic, au fost introdu
se aparate și dispozitive noi, 
care trebuie cunoscute perfect 
Ar fi bine dacă încă din prima 
lună a acestui an s-ar organiza 
pentru toți muncitorii diferite 
cursuri de îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale, cu o tema-

I
I

I
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ta Craiova, pe Calea Lemn s-au dat recent in folosință 
noi blocuri de locuințe

de intilnire a sute

PITEȘTI (de la 
corespondentul no
stru). — în calen
darul Casei pionie
rilor din Pitești, 
fiecare zi cuprinde 
o bogăție de activi
tăți. Sute de elevi 
și pionieri de la 
școlile din oraș tși 
petrec aici timpul 
liber.

Pionierii unui de
tașament de la 
Școala elementară 
de 8 ani nr. 1, par
ticipă la concursul 
„Cine știe, răspun
de" pe tema „Fru
moasă și bogată 
ești, patria mea". 
După o călătorie 
imaginară pe hartă, 
unii recită versuri, 
cîntă cîntece dedi

cate patriei și parti
dului. în sala de 
povești, alții parti
cipă la o dimineață 
de basm. Cu ajuto
rul discului și ecra
nului copiii se 
reîntîlnesc cu prie
tenii dragi: Făt 
Frumos, Cenușărea
sa, Harap Alb. Ele
vii participă cu 
mult interes și la 
simpozionul „Cum 
să fim folositori fa
miliei".

Carnavalul a fost 
cu totul original. 
Sala, scena, costu
mele — totul a fost 
pregătit să-i facă 
pe elevi să se simtă 
că sînt cosmonauti. 
Și fiecare din cei 
400 de „cosmonauți" 
a devenit erou de

de elevi

roman științifico- 
fantastic.

Pionierii de la 
cercul de teatru și 
balet au prezentat 
în această vacanță 
pe scena teatrului de 
stat din oraș spec
tacolul coregrafic 
„Frumoasa din pă
durea adormită". 
Pe lîngă cei 500 de 
pionieri, au partici
pat și cîteva sute 
de părinți, iar a- 
plauzele i-au răs
plătit din plin pe 
tinerii artișți.

Casa pionierilor a 
oferit invitații la 
întîlniri cu activiști 
de partid și de stat, 
la o reuniune, la 
montaje literare și 
la activități spor
tive etc.

erou care-și face din pasiuni 
profesiei singurul scop al via 
ții. în ultimă instanță, conflil 
tul nu e generat — așa cuJ 
urmărește probabil autorul -I 
de disputa dintre Ion Mușa 
și colegul său de promoție LI 
viu Filimon, un arivist, ci q 
obstinația lăudabilă a lui Iol 
Mușat în aplicarea planurild 
sale tehnice. „Dumneata iJ 
bești prea mult linia dreaptl 
E frumoasă, dar e și aspri 
Nu înconjoară, taie..." — I 
spune inginerului un muncita 
vîrstnic.

Deși are bogate resurse epiq 
și o bună intuiție artistica 
Constantin Chiriță neposedîn 
încă finețea analitică india 
pensabilă romanului psiholq 
gic, îngrămădește deseori arbi 
trar situații care nu aduc clal 
rificări noi, numeroase pagin 
jurnalistice, ridică adevărat 
schelării verbale pentru 1 
prinde contururile aparent 
ale personajelor, încercînd ast 
fel să suplinească lipsa inve 
stigației psihologice. Ba md 
mult, atunci cînd nu poat 
descoperi resorturile intim 
ale unor modalități de comport 
tare, insinuează prin evocare 
unor neverosimile fapte alJ 
copilăriei (vezi explicarea cil 
nismului lui Liviu Filimoi 
printr-o întîmplare bizară i 
acestuia la vîrsta de cinci ani 
cauze psihologice native.

In ciuda acestor carențe — 
mai puțin numeroase decit îi 
romanele anterioare — Con 
stantin Chiriță oferă prin ro. 
mânui „Pasiuni" o lectură an
trenantă, utilă.

V. ARACHELIAN

găsirea unei soluții pentru evita
rea zgiriehi geamurilor ornamen
tale și colorate. Unecri, la intro
ducerea și scoaterea geamurilor 
de pe vetrele cuptoarelor de 
recoacere, suprafețele se zgîrie. 
Iar acesta-i primul lucru la 
care se uită beneficiarul. Or, în 
anul 1965, sarcinile de plan la 
aceste sortimente sînt mai mari, 
atît ca număr, cit și în privința 
calității. Acest neajuns poate fi 
înlăturat, și organizația U.T.M. 
poate contribui la aceasta.

Realizările din anul trecut, ex
periența dobîndită, trebuie să 
constituie un stimulent pentru

rumb, stabilirea epocii optime 
de semănat la sfecla de zahăr 
etc.

In legumicultura, activita- 
tea inițiată a avut mai mult 
un caracter demonstrativ — 
determinarea eficienței eco
nomice a practicării culturilor 
succesive. Lotul demonstrativ 
a cuprins numai 0,50 hectare. 
Calculate la hectar, veniturile 
realizate din valorificarea cul
turilor succesive se ridică la 
66 000 lei. Iată motivul pentru 
care suprafața cultivată 
culturi 
1965

cu

la
succesive crește în

10 hectare.

tematica activității de cerce
tare pe acest an.

Se poate spune că prin in
termediul casei-laborator ță
ranii cooperatori din Poiana 
Mare om făcut pași hotărîți pe 
linia practicării unei agricul
turi științifice, intensive.

Cercetarea posibilităților de 
sporire continuă a producției 
rămîne însă numai o latură a 
activității casei-laborator (fi
rește, cea mai importantă), 
fiindcă preocupările ei sînt 
mult mai complexe. Am mai 
adăuga acțiunile de propa
gare în rîndul țăranilor coo-

URMĂRI DIN PAQINA I
tică mai largă, în scopul cunoaș
terii tehnologiei de fabricație în 
ansamblu — cu atît mai mult cu 
cit acum se află în fabrică ti
neri nou veniți, cu mai puțină 
experiență.

Continuitatea în acțiunea de 
ridicare a calificării trebuie ur
mărită și de organizația U.T.M. 
din fabrică cu mai multă perse
verență. Și acest lucru nu este 
valabil numai pentru muncitori. 
Aici lucrează mulți maiștri, in
gineri și tehnicieni tineri. în co
laborare cu comisia inginerilor și 
tehnicienilor, comitetul U.T.M. 
poate organiza discuții pe 
teme tehnice, cu obiective 
precise. Una dintre ele poate fi

obținerea în acest an a noi succe
se pe linia îmbunătățirii calității 
produselor.

Casa-laborator - 
în sprijinul sporirii 
producției agricole 

lectivul casei-laborator pentru 
cooperativa agricolă de pro
ducție.

La aceste două exemple am 
mai putea adăuga experien
țele făcute pentru stabilirea 
eficienței și dozelor optime de 
îngrășăminte chimice la po-

1965, casa-laborator dinIn
Poiana Mare își lărgește aria 
cercetării: influența densită
ții la hectar asupra producției 
de floarea-soarelui; eficiența 
economică a îngrășămintelor 
potasice aplicate la aceeași 
cultură în doze diferite; lu
crările de cîrnit și copilit la 
tomatele timpurii; obținerea 
de legume timpurii sub peli
culă de polietilenă; aplicarea 
îngrășămintelor organice la 
butucul de vie; folosirea nu
trețurilor grosiere în amestec 
în hrana taurinelor ; influența 
ureii în creșterea în greutate 
vie a tineretului taurin — iată

peratori a cunoștințelor știin
țifice, legate, bineînțeles, tot 
de activitatea lor practică în 
producție. Să ne oprim la un 
exemplu. In toamnă, porum
bul fusese cules. Rămăseseră 
în schimb pe cimp cocenii. 
Neridicarea lor la timp în
semna întîrzieri în pregătirea 
patului germinativ, cu influ
ențele negative asupra pro
ducției. La căminul cultural, 
la inițiativa secretarului co
mitetului U.T.M., membru, de 
altfel, al colectivului casei-la
borator, a vorbit atunci ingi
nera Sorica Tunaru despre 
importanța efectuării la timp 
a arăturilor de toamnă pentru

producția anului viitor. Chiar 
de a doua zi lucrul la elibera
tul terenului de coceni cîștigă 
în intensitate și venirea iernii 
îi găsește pe poenari cu toate 
ogoarele arate. Un prim pas 
pe drumul ce duce spre ma
rile producții fusese făcut.

In aceste zile, activitatea 
casei-laborator este axată 
în special pe sprijinirea învă
țământului agrozootehnic. In 
cooperativa de producție de 
aici funcționează opt cercuri. 
Și nu este lecție care să se 
desfășoare fără material di
dactic furnizat de casa-labo
rator. Cînd s-a predat lecția 
despre „Bolile cerealelor și 
combaterea lor" s-a folosit ier
barul fito-patologic ; la lecția 
„Dăunătorii plantelor" — in
sectarul și colecția de plante 
dăunătoare. Zilnic, membrii 
unuia sau altuia din aceste 
cercuri sînt oaspeții casei-la
borator. Au loc aici vizionări 
de diafilme, țărani coopera
tori fac observații cu apara
tele existente, determină greu
tatea hectolitrică la cereale, 
puritatea semințelor, greuta
tea absolută, doza de alcool în 
vin etc. Reținem și aici carac
terul practic pentru activita
tea viitoare a țăranilor coope
ratori în producție, pe care îl 
au experiențele.

Casa-laborator din Poiana 
Mare nu-și dezminte renumele 
ciștigat, de pilon avansat de 
cercetare a posibilităților de 
creștere a producției agricole 
în această parte a regiunii Ol
tenia.

0 nouă serie de călătorii 
interesante peste hotare

Căutînd să satistacă cît mai mult dorințele turiștilor romlnl. care 
vor să călătorească și să admire frumusețile tarilor prietene în 
perioada de iarnă, O.N.T. primește Înscrieri ia agențiile și filialele 
din toată țara pentru următoarele excursii din luna februarie :

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

In „orașul de aur" -■ Praga — turiștii pot vizita palatul Hradclanl, 
Catedrala Si. Vit, Biblioteca Ștrahov, Tezaurul de la terela, etc.

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

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

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

Pe acest itinerar turiștii vor vizita. Ia 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, în R. P. Bulgaria, vizitatorii vor privi peisajul 
vechiului oraș Tltnovo, Galeriile Naționale de la Sofia. Mauso
leul de la Grivița și panorama orașului Soția, văzută de pe muntele 
Vitoșa.



Pe scenă-brigada 
științifică

In tncăpătoarea sală a că
minului cultural din Toprai- 
sar, cîteva sute de specta
tori urmăresc cu un viu in
teres răspunsurile brigăzii 
științifice. întrebărilor lumi
nate cu mult înainte membri
lor brigăzii, li se adaugă al
tele noi. Oamenii doresc să 
afle răspuns la cele mai di
verse probleme. De la între
bări izvorîte din munca prac
tică la zootehnie sau la cultura 
mare, la probleme meteorolo
gice, de la apariția și evoluția 
omului, la cele mai practice 
sfaturi medicale, de la cauzele 
primului război mondial, la 
perspectivele explorării cos
mosului — scara preocupărilor 
sătenilor se dovedește a fi 
amplă. Rînd pe rînd, de pe 
scenă membrii brigăzii știin
țifice din comună răspund oa
menilor. Printre cei prezenți 
pe scenă Opri? Ion, inginer 
zootehnist, Calustian Artin, 
profesor de istorie, Popescu 
Virgil, profesor de matemati

că, Fridman Carol, medic... 
Majoritatea, deși tineri, se 
bucură de prestigiu în co
mună.

— Brigada noastră științi
fică — ne spunea tovarășul 
Kerim Refic, desfășoară o in
tensă muncă de popularizare 
a științei nu numai în comu
na noastră, ci și în satele din 
împrejurimi: Filimon Sîrbu, 
Potîrnichea, Biruința, Mereni, 
Amzacea... Este principala 
noastră formă prin care oame
nii află răspunsuri competente 
la întrebările ce și le pun. De
seori, primim și vizita unor 
personalități științifice. Astfel, 
oamenii din comună au audiat 
la căminul cultural conferințe 
pe diverse teme științifice 
ilustrate de interesante dia- 
filme, au participat la intere
sante seri de caicul. Dar nu 
numai atît. Lor li se adaugă 
numeroase acțiuni cu conținut 
științific și educativ. Astfel, 
medicul nostru se întîlnește 
aproape în fiecare săptămînă 
cu cetățenii comunei dezbă-

tînd probleme de ordin sa
nitar, prezentînd filme de edu
cație sanitară, difuzînd pliante 
etc. Dar activitatea de popu
larizare a științei nu se rezu
mă în comuna noastră numai 
la conferințe și seri de între
bări și răspunsuri. Biblioteca 
noastră răspunde setei de cu
noștințe a sătenilor.

Intr-adevăr, cei aproape 700 
de cititori ai bibliotecii au so
licitat dintre cele peste 5 000 
volume citite numeroase cărți 
de popularizare științifică. Re
cenziile, prezentarea ultimelor 
noutăți editoriale — sint în
tregite de cele 22 de cercuri 
de citit din circumscripțiile co
munei, de prezența permanen
tă a tinerei bibliotecare Stăn- 
culescu Lucreția în diversele 
sectoare ale cooperativei agri
cole de producție recoman- 
dînd diverse cărți, trezind in
teres pentru lectura care vine 
în sprijinul preocupărilor zil
nice ale oamenilor.

A. VARTAN

Studenții participă la ultimele ore de curs Înaintea sesiunii de examene.

Foto : N. STELOR1AN

IHFORMAȚ9I
Joi la amiază a plecat spre 

India o delegație compusă din 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Consiliului cinematografiei, și re
gizorul Mircea Drăgan, pentru a 
participa la cel de-al III-lea Fes
tival internațional al filmului din 
India, care se va desfășura între 
8 și 21 ianuarie la New Delhi. 
Cinematografia romînească va fi 
prezentă la acest festival interna
tional al filmului cu recenta pro
ducție a studioului cinematografic 
„București*' — „Neamul Șoimă- 
reștilor" („Șoimii") ecranizare 
după romanul cu același nume de 
Mihail Sadoveanu și documenta
rul etnografic și de folclor 
„C-așa-i jocul în Făgăfaș", reali
zat de regizorul Radu Hangu.

• în zilele de 6 și 7 ianua
rie a avut loc la Cluj consfă
tuirea republicană de fizică, 
organizată de Societatea de 
științe fizice și chimice din 
R. P; Romî-nă. La consfătuire 
au participat cadre didactice 
de specialitate din învățămîn- 
tul superior și mediu din în
treaga țară. Au fost prezentate 
o serie de yeferate care au 
tratat probleme legate de sis
temele de unități de măsură 
internaționale. Participanții au 
discutat totodată aspecte ale 
predării fizicii în școlile de 
12 ani.

(Agerpres)

Răspunderi comune

Stație de epurare 
a apelor 
reziduale

Constructorii din Mediaș au 
dat parțial în funcțiune stația 
de epurare a apelor reziduale 
și menajere de pe malul Tîr- 
navei Mari. Noua stație de 
epurare va da posibilitatea 
îmbogățirii debitului de apă 
pentru scopuri industriale și 
va asigura curățirea apelor 
Tîrnavei, folosite în sectorul 
legumicol.

Noua stație constituie unul 
din obiectivele principale ale 
planului de canalizare a ora
șului Mediaș. în ultimii doi 
ani, cu sprijinul cetățenilor, pe 
baza acestui plan au fost mon
tate în oraș peste 10 km con
ducte de canalizare.

(Agerpres)

Cinematografe
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 la Luceafărul (9; 11,15:
13,30: 15,45; 18,15: 20,30), Festival 
(9,45: 12; 14,15: 16,30; 18,45: 21), 
Grivița (9,43; 12; 14,15; 16,30;
18,45: 20). CAN-CAN (film pentru 
ecran panoramic) : rulează la Pa
tria (9,30: 12,30; 15,30: 18.30;
21,15). LA PATRU PAȘI DE INFI
NIT : rulează la Republica (9.15:
11.30; 14; 16,30; 19; 21,15), Melo
dia (9,45, 12; 14,15; 16.30; 18.45:
21), Modern (9,45, 12, 14,15, 16.30: : 
18,45; 21). O ZINA CA-N PO- ! 
VEȘTI : rulează la Carpati (10: 12: 
14; 16). 1NTÎLNIRE CU SPIONUL: 
rulează Ia București (9.30; 11,45: i 
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). Bueeoi 
(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 RÎUL 
MORȚII (cinemascop) : rulează la 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15:
18,30, 20,45), Ferentari (14; 16» 
18; 20). SEDUSA 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 — CĂCIULITĂ 
CU CIUC ROȘU — SUPĂRARE : 
rulează la Doina (orele 10 dimi
neața). UMBRELELE DIN CHER
BOURG rulează la Doina (11,30: 
13,45: 16; 18,15: 20,30). POVEȘTI 
DE PRIMĂVARĂ — CHITARA ȘI 
CLAXONUL — O STRÎNGERE DE 
MINĂ PESTE BALTICA — GOBLE
NURILE DIN BRATISLAVA — 
SPORT NR. 6 — MONUMENTE
LE ROMEI ANTICE IN BULGA
RIA : rulează la Timpuri Noi (10- 
21 în continuare). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI : rulează Ia 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 (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30). GHINIO
NISTUL : rulează la Unirea (16; 
18,15; 20,30), Lira (15; 17;
19; 21). JUDECĂTORUL DE
MINORI : rulează la Tomis 
(9,30) 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Floreasca (15,45; 18,15;
20.45) . DOI ÎN STEPĂ : rulează la 
Flacăra (16; 18; 20). CASA NE
TERMINATĂ : rulează la Vitan 
(16; 18,15; 20,30), Popular (16; 
18,15; 20,30). VESELIE LA ACA
PULCO : rulează la Miorița (9,15; 
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 Ia Arta (15; 17,45; 20,30),
Progresul (15; 17,45; 20,30). CO
MOARA DIN VADUL VECHI : 
rulează la Moșilor (15,30; 18;
20.30) . MUSAFIRI CIUDAȚI PE
MUNTELE DE GHEAȚĂ : rulează 
la Cosmos (16; 18,15; 20,30). ZIUA 
FERICIRII (cinemascop) : rulează 
la Viitorul (16; 18,15, 20,30). 30 
DE ANI DE VESELIE : rulează 
la Cotroceni (15; 17; 19; 21), Crîn- 
gași (16; 18; 20). ROȘU ȘI NE
GRU (ambele serii): rulează la 
Volga (9,30; 13; 16,30; 20). IVAI- 
LO : rulează la Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). STRĂINUL
(ambele serii) : rulează la Colenti- 
na (15,30; 19),

Sport •
Spartachiada de iarnă a tineretului

TINERI CEFERIȘTI
LA START

în urmă cu cîte
va zile, la clubul 
asociației sportive 
C.F.R. Mărășești 
(raionul Panciu) au 
fost afișate mai 
multe tabele și dia
grame. Ele cuprind 
numele participan- 
ților la întrecerile 
celei de-a 8-a ediții 
a Spartachiadei de 
iarnă, ca și primele 
rezultate. La loc de 
frunte se află nu
mele tînărului lă
cătuș Nicolae Cio- 
banu, al electricia
nului Ion Măcinea- 
nu,' el impiegatului 
de mișcare Dinu 
Tofan, al șefului de 
tură Necula Bala- 
ban și al altora. De 
altfel, ei ocupă, în 
prezent, primele 
locuri în grupele 
sportive, care parti
cipă la întrecerile

acestei tradiționale 
competiții de masă, 

încă din primele 
zile de concurs, s-a 
înregistrat o parti
cipare numeroasă. 
Bunăoară, numai la 
întrecerile de tenis 
de masă și șah și-au 
disputat șansele 
peste 100 de concu- 
renți. Ei au fost îm- 
părțiți în 10 grupe 
sportive și se în
trec, în continuare, 
după sistemul tur
neu. Apoi, concu- 
rențil clasați pe pri
mele locur^voț^r- 
ticipa la iuLrcc.efiie 
finale din" prima 
etapă, peritru**a Re
semna campionii a- 
sociației sportive.

în preajma inau
gurării competiției, 
asociația sportivă, 
în colaborare cu 
comitetul U.T.M.. a 
luat o serie de mă

suri eficiente în ve
derea popularizării 
concursurilor și asi
gurării bazei mate
riale sportive. Clu
bul asociației a fost 
înv^trat CU douâ 
mese de tenis, 
jocuri de șah iar zi
lele acestea se vor 
procura haltere si 
saltele pentru între
cerile de trântă. în 
program s-a prevă
zut, de asemenea, 
să se organizeze 
concursuri de tir, 
orientare turistică, 

pentru co 
jwyițuhcitorilor ee-

desfijarc pe pfrtia Kanferu/u.’,

zâpezii-

8. ÎONtSCL*

In regiun

Peste 50000 de tineri 
în întreceri

La șah, tenii de 
masă. gimnastica, 
trintă, haltere si la 
alte discipline sporti
ve prevăzute in re
gulamentul Sparta
chiadei de iarnă a ti
neretului sint antre
nați în prezent peste 
50 000 de tineri —din 
care mai mult de 
7 300 fete — din 
orașele și satele regi
unii Dobrogea.

în acțiunea de mo
bilizare a tineretului 
din întreprinderi, in
stituții, unități agri
cole și școli la disci

plinele sportive din 
actuala ediție a Spar
tachiadei, clubul ^Fa
rul* din Constant* se 
situează pe prunul 
Ioc, totalizând pini 
acum aproape 12 000 
participant:.

Rezultate frumoase 
pe această linie sint 
obținute și la asocia
țiile sportive din ra
ioanele Medgidia, 
Istria fi Hirșova. 
Multe asociații spor
tive, cum sint „Voin
ța" din Tulcea și 
„Voința" din Con

stanta- au organizat 
crahuri de elevi ale 
Spartachiadei. au pre- 
gâtit da tmp mate- 
nahal și ecfcpamentu! 
sportiv, terenurile și 
sălile de sport pentru 
cit mai buna desfă
șurare a întrecerilor. 
Se prevede ca la în
trecerile din actuala 
ediție a acestei com
petiții de masă în re
giunea Dobrogea să 
fie antrenați cu circa 
10 000 tineri mai 
mulți dedt anul tre
cut

(Agerpres)

Sport • Sport
• Federtț 1« 

vest-gennar.l de 
fotbal a stabilit 
programul de 
desfigurare a ce
lei de-a 18-a edi
ții a turneului 

-E-F-A-. care va avea 
25 aprilie în mai 

din R.F. Germană.
Echipa R.P. Romine, care joaci în 
grupa ,JT“, va intilni la 15 apri
lie la Karlsruhe echipa R P. Un
gare și la 19 aprilie la Pirmasens 

c - - : ’?. < *• 2 • i ’ --
R-P. Uegeri se va desfășura la 
17 apnhe la Maunheitn.

La 21 apniie au Ioc meciurile 
a cadrul „sferturilor* de finaiă

i 23 *pr. e U Oberheusen, iar 
nala la 25 aprilie la Essen

• La fUnitel ccatei i&ptAmlni. 
.3 PoM3k2 Brașov se Liait^urecxd 
serrsuJ ce sciu. Duminici dimi- 
oea^s se vs des/drirra ir adiționa- 
kt' „Coucan de deschidere*, 
es*e vor perf: cei raJ berii
rkwf drn Smcfa, Bușteni, Pre-

Brasor, in cu Come/

• Lkrstinicd se reiau Întrecerile 
da cadrai :c—f«rr.aiu.a republi
ca* de baschet In prima
etsfh • ftiBnrikg *• vor gesidșu- 
r« pestUeie : Dinano Oradea — 
O
rt
ilexlr — 5-«*ve BurartșU, ftlinta 
Tg. M—-tș — Rapid București, Po

litehnica Cluț — Știința Ciul si 
Steagul Roșu Brașov — C.S.M.S. 
Iași.

• In fata a 10 000 de spectatori, 
la Kosice s-a desfășurat intilnirea 
amicală de hochei pe gheată din
tre reprezentativa de tineret a 
R.S. Cehoslovace și echipa cana
diană „Lakombe Rockets'*. Partida 
a luat sfîrsit cu victoria bocheiști- 
lor canadieni, cu scorul de 8—4 
(6-0 ; 0—3 ; 2—1).

• Inceptnd de astăzi, pe pati
noarul artrliciaJ „23 August" din 
Capitali se reiau Întrecerile din 
cadrul celui de-al doilea tur al 
campionatului de hochei pe ghea
tă (seniori) al orașului București. 
Programul de așttzi este urmâtn-

(Belgia) — atletism si Tamara 
Press (U.R.S.S.) — atletism.

• Campionul mondial de box Ia 
cat. semimijlocie. Emile Griffith, 
își va pune titlul fn joc la 26 ia
nuarie la Houston, fn fata șal an- 
gerului său oficial, Manuel Gon
zales. In palmaresul lui Gonzales 
figurează 30 de victorii obținute 
înainte de limită.

• Evoluția la 
Parii a echipei 
de handbal Di
namo București, 
care a învins 
marți seara cu 
34-17 echipa U.S.

Pe scurt
rul; Dtnamo — Constructorul (ora 
17) și Știința — Olimpia (ora 19).

• In urma anchetei sportive ta- 
t-eprinse de agenUa polmeiă de 
itiri ..PA.P.". in rândul a 23 
de agenții internaționale de pre
să. titlul de cel mai bun sportiv al 
anului 1964 din Europa a fost a- 
cordat multiplei campioane olimpi
ce de patinaj viteză. Lidia Skobli
kova (U.R.S.S.). în continuare, 
clasamentul se prezintă astfel: 
Joseph Schmidt (R.P. Polonă) — 
atletism ; Mary Rand (Anglia) — 
atletism; Leonid Jabotinski 
(U.R.S.S.) — haltere ; Jaques An- 
quetil (Franța) — ciclism ; V. 
Ivanov (U.R.S.S.) — canotaJț.AV. 
Holdorf (R.F.G.) — atletism ; Ve
ra Ceaslavska (R.S. Cehoslovacă) 
— gimnastică ; Gaston Roelants

fvry, camp.oana Franței, a fost 
comentată pe larg de presa pari
ziană. Printre altele, se scrie că... 
..Numeroși spectatori care au asis
tat in sala Delaune au aplaudat, 
in genera!, un meci care a consti
tuit o frumnasă demonstrație de 
handbal In 7".

în comentariul său, ziarul 
,.L- Humanită" remarcă : „Hand- 
ballștil romlni, care sint campi
oni ai lumii, au oferit un joc a- 
proape de perfecțiune. A fost un 
adevărat festival de handbal**, Co- 
t: iranul sportiv „L* Equipe“ subli- 
Jiiază calitățile remarcabile ale 
:wrS*ori1or romtni. consemnând, 
printre altele : ,,Incă de la în
ceput, meciul a constituit o magis
trală demonstrație a echipei cam
pioane a Rominiei".

Prezentînd un bilanț al anului 
1964 In domeniul handbalului, a- 
celași ziar publică un clasament 
în care pe primul loc este trecu
tă Romînia, iar In titlu se scrie :

, ,,O campioană mondială indlscu-
. tăbllă ■ -i-Romlnîa**.

(Urmare din pag. I) 

organizat o analiză a activită
ții elevilor aflați în practică 
pe șantiere. Au participat re
prezentanți ai școlii, cît și ai 
întreprinderilor, ingineri, mai
ștri, secretari ai unor comi
tete U.T.M. de pe șantierele 
de construcții. Din discuțiile 
purtate cu acest prilej a reie
șit că și în ceea ce privește e- 
ducația elevilor colaborarea 
școlii cu întreprinderile lasă 
uneori de dorit. S-a arătat, 
pe bună dreptate, că școala 
n-a făcut tot ceea ce trebuia 
să facă pentru a îndruma în
deaproape pe elevi în timpul 
practicii. S-a spus însă că și 
atitudinea unor șantiere de a 
lăsa munca de educație a ele
vilor ce le sînt repartizați pen
tru instruire numai pe seama 
școlii este cît se poate de gre
șită. A fost prezentată expe
riența bună a unor șantiere și 
s-au stabilit măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii de edu
cație a elevilor practicanți.

Ecoul pe care l-a avut a- 
ceastă consfătuire pe șantierul 
din Reșița ilustrează cît se 
poate de bine cam ce se poate 
face. Aici au fost repartizați Ia 
practică peste 70 de elevi de 
diverse meserii. O bună peri
oadă au fost cam neglijați. Ni
meni nu-i întreba de ce lip
sesc, de ce unii nu lucrează 
cu destulă tragere de inimă, 
de ce sînt indisciplinați. Școlii 
i s-a adus la cunoștință că. 
elevii „nu sînt prea strălu
ciți". Iată însă că de cînd pe 
șantier a început să se facă 
simțită grija față de elevi, de 
cînd maiștrii au început să le 
controleze caietele de practică, 
să organizeze discuții cu ele
vii, întîlniri cu muncitori

fruntași, de cînd elevii sînt in
vitați la consfătuirile de pro
ducție ale muncitorilor, la di
ferite activități ale organiza
ției JJ.T.M. de pe șantier — 
toată lumea vorbește despre 
sîrguința elevilor, despre dra
gostea lor față de meserie. 
Același lucru s-a întîmplat în 
cazul întreprinderii 4 din 
Arad. Participarea la muncă 
a elevilor repartizați aici, dis
ciplina lor în practică a cres
cut o dată cu creșterea preo
cupării conducerii șantierului, 
a organizației U.T.M. față de 
ei.

Mai mult decît pînă acum, 
unul din obiectivele colaboră
rii școlii cu întreprinderile de 
construcții trebuie să-l consti
tuie pregătirea elevilor pentru 
munca pe șantier, pentru via
tă. Am constatat cu prilejul 
unui recent studiu că unii din
tre absolvenții noștri, reparti
zați pe diferite șantiere, și-au 
părăsit după un timp locul de 
muncă. Am cercetat cauzele. 
Din ele se desprinde conclu
zia că va trebui să stăruim In
tr-o pregătire mai temeinică 
a elevilor, astfel ca la absol
virea școlii să poată face față 
cu toții sarcinilor de produc
ție, să aibă cunoștințele și de
prinderile potrivit' categoriei 
în care vor fi încadrați, să-i 
îndemnăm să continue stu
diul și după absolvirea școlii 
pentru a-și ridica pe mai de
parte calificarea. Prin acțiuni 
organizate în colaborare cu 
organizațiile U.T.M. de pe 
șantiere, ne străduim să le 
dăm elevilor absolvenți de
prinderi de care au nevoie, îi 
învățăm să-și organizeze cu 
grijă timpul liber, să-și gos
podărească salariul etc. în- 
tr-un cuvînt, îi pregătim pen
tru viață.

Sa stimulăm setea de cunoștințe
(Urmare din pag. I)

cel al Combinatului de alumi
niu Slatina, precum și alte 
obiective. Două excursii au 
fost făcute la București, la 
Expoziția realizărilor econo
miei naționale, unde ne-am 
oprit îndeosebi la sectorul 
Construcții. O altă vizită, ur
mată și aceasta de discuții or

Tînăra muncitoare Maria Tri
ton din secția de mașini circu
lare a Fabricii „Adesgo* din 
Capitală, lucrează la 13 mașini. 
Ea a produs în prima zi a anu
lui 1965, 370 perechi ciorapi de 

cea mai bună calitate

PE
rimul contact cu 
capitala Libanului, 
Beirut, îți creează 
senzația unui oraș 
modern, cu un tra
fic mare de călă
tori din toate păr

țile lumii. Pleci de la aeroport 
străbătând o frumoasă autostradă

în atelierul de pictură al 
întreprinderii de material 
didactic din Capitală. Picto- 
r:’a Onița Orhidan lucrează 
la mulajul unui pistil de 
Polygonum (plantă cunos
cută sub numele popular de 
iarbă rea). Mulajul este un 
produs nou, din material 
plastic, destinat școlilor de 
cultură generală pentru lec
țiile de botanică (dreapta). 
Inginerul Marius Donici 
(stingă) este creatorul unei 
truse pentru experiențe cu 
semiconductoare — produs, 
de asemenea, nou care va 
intra in posesia laboratoa
relor de fizică ale școlilor 
medii din Întreaga țară

Foto: ION V1SLAȘU

(Agerpres)

ganizate pe clase, s-a făcut pe 
cîteva din șantierele de con
strucții de locuințe din Bucu
rești.

Aș vrea să închei referin- 
du-mă la o altă problemă. în 
școala noastră — și cred că 
în multe alte școli — se or- 
ganizeaz&- ea-un mijloc-efica
ce
tei ‘elevitdr față'de' prbfesiiine, 
pentru antrenarea lor la un 
studiu perseverent — con
cursuri pe meserii. Ele se or
ganizează aproape semestrial 
la nivelul claselor sau al me
seriilor și stîrnesc un deosebit 
interes în rîndul elevilor. 
Precum se știe, în cadrul șco
lilor profesionale care pregă
tesc muncitori pentru alte do
menii se organizează con
cursuri care, pornind de la 
școală, trec prin etape regio
nale, interregionale și ajung 
pînă la o etapă finală pe țară. 
Așa se întîmplă în cazul șco
lilor aparținînd ministerelor 
Metalurgiei, Construcțiilor de 
Mașini, Consiliului Superior 
al Agriculturii. Edițiile anuale 
ale acestor întreceri pentru 
„cel mai bun strungar", pen
tru „cel mai bun lăcătuș" sau 
pentru „cel mai bun mecani
zator", sînt îndemnuri mobili
zatoare de a învăța mai bine. 
Aceste îndemnuri găsesc un 
larg ecou în rîndul elevilor, 
fapt dovedit de rezultatele tot 
mai bune pe care ei le obțin 
de la an la an. Mă întreb : 
n-ar fi posibil să se organize
ze un asemenea larg concurs 
și pentru elevii școlilor profe
sionale de construcții ? De 
utilitatea lui nu cred să se în
doiască cineva.

Televiziune
VINERI 8 IANUARIE 1965

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune : Aparatura 
de telemecanică (II) de ing. Ma
rio Duma, de la Institutul de 
aparataj electrotehnic și instalații 
de automatizare. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru 
copii: Din nou în Orășelul co
piilor. 20,00 — Săptămînă. 21,00 
— Emisiune de artă plastică: 
Lucrări de artă monumental-de- 
corativă. 21,20 — Recital core
grafic. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

de pe marginea mării, puternic 
luminată și cu circulație intensă 
de mașini.

O primă întîlnire cu libanezul, 
și-ți dai seama că este foarte 
amabil, curtenitor și interesat în 
a primi străini, turismul consti
tuind una din cele mai mari sur
se de venituri ale țării. încă din 
mașină, afli o sumedenie de amă
nunte, pe care șoferul nu lasă să-i 
scape ocazia de e ți le transmite. 
Afli imediat că Libanul este so
cotit, nu numai de străini, dar și 
de localnici, o Elveție a Orien
tului, iar Beirutul, o mare poartă 
prin care pătrunzi în el. Iți ex
plică că orașul este așezat pe 
mari diferențe de altitudine și 
că, în vreme de iarnă, se poate 
face în același timp plajă la 
mare și schi în munții din apro
piere, pe un strat de zăpadă 
gros de trei metri ; că prin 
Beirut, fiind port liber, trec 
mărfuri din toată lumea, vin 
mulți afaceriști, care au depuse 
capitaluri, pe care băncile liba
neze Ie păstrează în valută forte. 
Ne întreabă deodată ce sîntem.

îi răspundem că sîntem cineaști 
romîni veniți I’a festivalul cine
matografic de la Beirut. „Ne 
pare bine că acest festival cine
matografic are loc în țara noas
tră — ne spune șoferul. — Avem 
și noi o ocazie în plus să vedem 
filme din toată lumea. N-am 
fost în Romînia, dar o să profit 
de ocazie să văd un film romî- 
nesc, să cunosc mai bine țara 
dumneavoastră despre care am 
auzit multe lucruri frumoase**. 
L-am invitat cu plăcere.

Vizitînd Beirutul, mulți călă
tori rămîn descumpăniți de ma
rile contraste pe care ți le înfă
țișează orașul. Construit fără un 
plan anume, străzile sînt foarte 
încîlcite și strimte. Alături de 
blocuri modeme, cu fațadă din 
marmoră, intrări luminate feeric, 
cu lachei în uniforme pompoase, 
proprietate a unui oarecare mi
lionar, stau căsuțe (dacă se pot 
numi așa) făcute din cartoane de 
la cutiile de ambalaj, acoperite 
cu tablă din bidoane, locuite de 
oameni sumar îmbrăcați, iar dea
supra lor, firmele luminoase ale 
companiilor ..Shell", „Mol'bil", 
„Standard Oil" etc., cu litere 
imense, sînt prezente pe cerul 
Beirutului, făcîndu-și reclamă 
produselor. O circulație imensă 
de mașini, vitrine luminate pu
ternic, strigăte pentru reclamă, 
copii care vînd gumă de meste
cat, făcîndu-și loo printre mașini

— totul se amestecă într-un șu
voi necontenit de umbra și lu
mini.

Libanul poartă urmele unei 
străvechi civilizații. Libanezii sînt 
urmași ai vechilor navigatori și 
negustori, ai fenicienilor; renu- 
miți prin cultura lor și prin măr
furile ce le produceau, ei 
au străbătut bazinul Mediteranei 
și oceanul, pe corăbii din renumi
tul lemn de cedru, pînă în En- 
glitera. Urmele acestei civilizații

prin măreția construcțiilor saîe. 
stârnește pe bună dreptate admi
rația fiecărui vizitator. Multe le
gende și taine se povestesc celor 
care pășesc în interiorul acestei 
cetăți. Așezată pe drumul pe 
care a străbătut Alexandru cel 
Mare Orientul, în vestitele lui 
campanii, aproape de locul' unde 
acesta l-a înfrint pe Darius, 
Baalbeckul păstrează urme ale 
aeelor timpuri. Aici au locuit Ce
zar și Cleopatra în aventura lor 
amoroasă, aici a fost înfrint

Note de drum din Liban
se pot vedea astăzi vizitînd fos
tele cetăți de pe malul Medite
ranei : Sidonul, Tirul, Bvbi'osul.

Drumurile printre serpentinele 
munților Liban păstrează din loc 
în loc mărturii ale vechilor așe
zări care au existat cîndva aici. 
De jur-împrejur — un pămînt 
roșu și fertil, încărcat cu plan
tații de struguri, pepeni. Călăto
rind aici în prag de iarnă, strugu
rii și pepenii copți, aduși la margi
nea șoselei, ne-au amintit de 
drumul ce desparte Craiova de 
Bechet, la început de toamnă.

Ne oprim cu mașina la Baal- 
beck. Această vestită cetate roma
nă da la începutul erei noastre,

Richard Inimă de Leu ; au trăit 
vestiți califi și sultani; șiruri în
tregi de fapte sînt i'egate de a- 
ceastă construcție cu adevărat 
impresionantă. Construit între 
secolele I și III ale erei noastre, 
în ultima perioadă de înflorire a 
Imperiului Roman, care stăpînea 
provincia siriană, Baalbeckul a- 
mintește prin planul de construc
ții Acropole din Atena, dar în 
dimensiuni cu mult mai mari.

Ne-am întors la Beirut pe un 
alt drum care face un unghi în
tre Baalbeck — Byblos — Bei
rut, cu locuri foarte pitorești. Șo- 
teaua trecea printre livezi de

banani, portocali, măslini, care se 
profilau cu culorile lor pe fondul 
azuriu al Mediteranei, iar de 
cealaltă parte, se înălțau crestele 
albe ale munților Libani.

Am trecut în viteză de renu
mitul cazinou de lîngă Byblos, 
cînd, am zărit pe vîrful cel mai 
înalt al munților o imensă statuie 
care, lucru ciudat, stătea cu spa
tele spre noi. Intrebînd ghidul 
ce reprezintă această statuie, ne-a 
răspuns că este zeița norocului 
și a fost construită de Liban îm
preună cu vecina sa Siria. Fiind 
așezată chiar pe granița dintre 
cele două țări, șase luni stă cu 
fața spre Siria, șase luni cu fața 
spre Liban. Acum era rîndul Si
riei să se bucure de noroc !

...Și din nou în Beirut! Timp 
de 11 zile, pe ecranele modernu
lui cinematograf Hamra din cen
trul orașului, împodobit cu stea
gurile țărilor participante, cu re
clame luminoase ce întretăiau 
strada din fața lui, cu zeci de 
polițiști care înconjurau cinema
tograful, pentru a păzi vedetele 
asaltate de iubitorii de autografe, 
s-au proiectat zi de zi filmele a 
peste 20 de țări, prezente la fes
tival.

Țara noastră a fost prezentă 
cu filmele artistice : „La vîrsta 
dragostei", al regizorului și scrii
torului Francisc Munteanu și fil

mul „Tudor“. Anglia a trimis un 
film muzical „Viață frumoasă", 
avînd protagonist pe Cliff Ri
chard; S.U.A, au prezentat „Um
bra și Marea", U.R.S.S. — „Două 
duminici", Franța — „Umbrele
le din Cherbourg" și „Jurnalul 
unei cameriste", Italia — „Vi
zita".

Filmele s-au bucurat de o asis
tență numeroasă și entuziastă, 
care își manifesta destul de zgo
motos adeziunea sau dezaproba
rea față de un film sau scenă 
din film.

Filmele noastre au avut un me
ritat succes, fiind apreciate de 
public, specialiști și presa liba
neză.

...La plecarea spre patrie — o 
surpriză plăcută : în fața hotelu
lui ne așteaptă șoferul care ne 
adusese prima dată în oraș.

In drum spre aeroport, pofta 
lui de vorbă a făcut să treacă 
foarte ușor cei 20 de kilometri 
pe care-i aveam de străbătut.

„Am văzut multe spectacole 
din festival și cred că este bine 
că se fac și filme despre oameni 
și sentimentele lor, despre gân
durile care-i frământă. Acum cu
nosc și eu mai bine ceva din 
istoria Romîniei și din viața, el 
de azi".

C. CIUBOTARU



Saigon:

MANIFESTĂRILE OSTILE PE SCURT
guvern/li/i comi/Ă

SAIGON 7 (Agerpres). — 
Efervescența politică din 

capitala Vietnamului de sud a 
cunoscut joi o deosebită am
ploare. O nouă figură militară, 
generalul Nguyen Cao Ky, 
pare a se impune pentru a 
asigura o situație cît de cît 
stabilă guvernului condus de 
Tran Van Huong. Agenția 
France Presse relatează că ge
neralul Ky a încercat să ducă 
tratative cu lideri ai cercu
rilor budiste și studențești 
pentru a-i determina să înce
teze acțiunile lor antiguverna
mentale. El le-a reproșat că îi 
împiedică pe militari să lupte 
împotriva partizanilor. Dar 
argumentele lui Ky, apreciază 
France Presse, nu par a-i fi 
convins pe interlocutorii săi.

In căutarea unei formule 
pentru a pune capăt crizei po
litice, guvernul de la Saigon 
a înființat un așa-numit „Co
mitet de legătură" alcătuit din 
doi reprezentanți ai guvernu
lui, doi reprezentanți ai arma
tei și un reprezentat al amba
sadei S.U.A. înființarea acestui 
„Comitet de legătură", scrie 
France Presse, urmărește, 
printre altele, să promoveze 
ideea că „armata trebuie să-și 
găsească locul pe care-1 ocupa 
înainte de transferarea pu
terii către civili'.

Departe de a se prevedea 
vreo slăbire a forțelor politice 
antiguvernamentale, activita
tea acestora a cunoscut joi o

nouă amploare. O grevă gene
rală a paralizat în tot cursul 
zilei întreaga activitate a ora
șului Hue, fosta capitală a 
Vietnamului Studenții de la 
școlile superioare din Șaigon 
au refuzat să participe la 
cursuri și au instalat in fața 
instituțiilor de învățămînt pan
carte cu lozinci antiguverna
mentale. în tot orașul au cir
culat manifeste împotriva gu
vernului Huong.

Totodată, agenția Associated 
Press anunță „un alt succes al 
Vietcongului (forțelor patrioti
ce — n.r.) împotriva forțelor 
guvernamentale". Unități ale 
forțelor patriotice au cucerit 
un important post al trupelor 
guvernamentale din provincia 
Kieng Giang, unde au ucis 21 
de soldați și au capturat 24 
de arme. în împrejurimile lo
calității Binh Gia continuă 
lupte înverșunate între parti
zani și trupele guvernamenta
le. Potrivit observațiilor făcu
te de aviație două coloane de 
partizani înaintează spre nord 
amenințind armatele guverna
mentale cu o nouă bătălie 
de proporții

Potrivit unui comunicat al 
agenției de presă sud-vietna- 
meze „Eliberarea", în cursul 
anului 1964 forțele guverna
mentale au suferit pierderi 
care se cifrează la peste 
200 000 de morți, răniți sau 
prizonieri Partizanii au cap
turat, de asemenea, numeroase 
arme și muniții

DJAKARTA. — Luînd cu
vântul joi la un miting care a 
avut loc la Djakarta președin
tele Indoneziei. Sukarno, a de
clarat că hotărârea țârii sale 
de a părăsi Organizația Na
țiunilor Unite este irevocabilă. 
El a arătat totodată, că Indo
nezia nu va mai face parte 
nici din organizațiile speciali
zate ale ONU.

MOSCOVA. — Răspunzind 
invitației Comitetului de stat 
al UJÎN.S. pentru coordona
rea lucrărilor de cercetări 
științifice și Comitetului de 
stat pentru radiodifuziune și 
teleriziune. la 7 ianuarie a 
sosit la Moscova, Alain Roger 
Peyrefitte. ministrul informa
țiilor al Franței, împreună cu 
soția.

ricani. anunțindu-se în mod 
oficial victoria lui Lyndon 
Johnson asupra adversarului 
său la președinție. Barry 
Goldwater.

Numărarea voturilor marilor 
electori, desemnați in cadrul 
alegerilor din noiembrie și 
care au votat la rindul lor in 
luna decembrie, este conside
rată ea o formalitate și nu a 
adus surprize : Lyndon John
son a primit 486 de voturi ale 
electorilor, iar Barry Glodwa- 
ter numai 52.

** -
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JAFONI A. Vedere parțială a cartierului Sukiyabashi din To
kio. Acest cartier este centrul comercial al capitalei.

După remanierea cabinetului grec

toiiipwieiiței
ROMA — La Roma a fost 

dat publicității un raport al 
liderilor aripei de stingă a 
Partidului Socialist Italian 
(PSJ.). In raport se ara
tă că după întrevederile 
recente, care au avut loc 
între conducătorii acestei ci
ripi, s-a căzut de acord să se 
insiste asupra unei schimbări 
a componenței actualului gu
vern de centru-stinga, prin 
includerea unor forțe noi, in
clusiv comuniști, cu ocazia vi
itoarei desemnări a noului mi
nistru de externe, loc rămas 
vacant prin alegerea lui Giu
seppe Saragat în funcția de 
președinte al republicii. Stin
gă socialistă, se spune in ra
port, este de părere 
nouă turnură politică
realizabilă', întrucît actualul 
guvern se face vinovat de

că „o 
este

guvern al Yemenului

An electoral in Franța

MOSCOVA. — în legătură cu 
recentul turneu pe care l-a între
prins in Uniunea Sovieticii so
prana Arta Florescu, Artistă \ a 
Poporului din Republica Populară 
Romlnă, ziarul ..Sovetskaia Kul- 
turd" a publicat joi un articol în 
care se subliniază succesul obți
nut de artista romlnă.

„lipsă de coeziune, insuficien
ță, slăbiciuni și contradicții".

După cum se știe, aripa de 
stingă a Partidului Socialist 
Italian deține în actualul Co
mitet Central al P.S.I. 33 de 
membri, față de 52 cit deține 
curentul majoritar condus de 
Pietro Nenni.

încercările aripei de stingă 
de a obține includerea în gu
vern a unor reprezentanți ai 
partidelor de stingă se lovesc 
insă de împotrivirea lui Nen
ni, care rămâne ostil oricărei 
colaborări pe plan guverna
mental cu P.C.I. Această pozi
ție este sprijinită, de aseme
nea, de conducerea Partidului 
democrat-creștin, care se stră
duiește în momentul de 
să „pună ordine" în sinul 
priului său partid.

In ce privește poziția
ducerii Partidului democrat- 
creștin față de alegerea noului 
ministru de externe, ea este 
următoarea: noul candidat la 
postul de ministru de externe 
nu va putea fi desemnat de
cît după ședința Consiliului 
Național al acestui partid care 
va avea loc la 15 ianuarie.

față 
pro-

con-

PARIS 7. — Coresponden
tul Agerpres, George Dascal, 
transmite :

In anul 1965, pe agenda 
vieții politice din Franța sînt 
înscrise două evenimente im
portante : alegerile pentru 
desemnarea noilor consilieri 
municipali care vor avea loc 
între 14 și 21 martie și alege
rile prezidențiale din luna 
decembrie. Intr-o întrevedere 
pe care a avut-o recent cu 
ziariștii, generalul de Gaulle 
a precizat că alegerile prezi
dențiale se vor desfășura po
trivit articolelor 6 și 7 din 
Constituția elaborată în 1959 
și modificată printr-un refe
rendum în octombrie 1962. 
Președintele Republicii va fi 
ales nu numai de către Par
lament, adică de Senat și 
Adunarea Națională, reunite 
laolaltă, ci și printr-un refe
rendum. In momentul de față 
atenția principală este îndrep
tată însă asupra alegerilor 
municipale din cele 38 000 de 
comune din Franța. Aces
te alegeri au o importan
ță deosebită întrucît consti-

--- •---

h relua
Anglia proiectul 

Concorde" ?ft

Comentariile
presei britanice
LONDRA — Ziarele britanice 

apărute joi la Londra Sînt de 
părere că guvernul englez nu va 
abandona proiectul de constru
ire în comun cu Franța a avio
nului supersonic de transport 
„Concorde". După cum subli
niază agenția Reuter, ziarele au 
ajuns la această concluzie în 
urma întrunirii de miercuri a 
miniștrilor cabinetului britanic, 
sub președinția lui Harold Wil
son, întrunire la care se pare că 
s-a hotărît să fie continuat acest 
proiect.

Sub titlul „Anglia intenționea
ză să meargă înainte cu proiec
tul „Concorde", căutînd un com
promis cu generalul de Gaulle", 
cotidianul liberal „Guardian" 
subliniază că „forma exactă în 
care guvernul va relua constru
irea avionului „Concorde" ră
mîne încă un subiect de specu
lații care nu va fi, se pare, anun
țat în detaliu pînă ce guvernul 
nu va lua legătura cu Parisul".

Se pare că această hotărîre 
este în conformitate cu dorința 
cercurilor de afaceri britanice 
care și-au exprimat în repetate 
rînduri neliniștea în legătură cu 
abandonarea proiectului „Con
corde", gest care, după părerea 
acestor cercuri, ar fi atras o su
bordonare din ce în ce mai com
pletă a industriei aeronautice 
britanice, industriei aeronautice 
americane. In această ordine de 
idei, este citată declarația lordului 
Portal, președintele Societății de 
transporturi aeriene britanice 
„British Aircraft Corporation", 
care a subliniat că „viitorul indu
striei aeronautice britanice depin
de de cooperarea strînsă cu cea a 
Europei occidentale și în spe
cial cu cea a Franței". De pe 
urma unei astfel de cooperări, a 
declarat lordul Portal, va rezulta 
o formație tehnologică și o in
dustrie capabilă să evite domi
narea Statelor Unite.

tuie un fel de repetiție gene
rală a alegerilor Prezidențiale, 
în ceea ce privește raportul 
de forțe pe plan electoral.

La 6 ianuarie federațiile 
partidelor socialist și comu
nist din Departamentul Sena, 
care grupează in afara Pari
sului 39 de comune, reprezen
tând 5 000 000 de electori au 
căzut de acord să ia în discu
ție stabilirea unor liste unice 
atît pentru alegerea consilie
rilor municipali ai Parisului, 
cît și ai localităților învecina
te. Un acord asemănător a 
fost realizat și în 1962. Totuși, 
este pentru prima oară cînd 
cele două mari partide P.CJ'. 
și S-FJ.O. sînt de acord să de
semneze înainte de alegeri 
candidați unici într-unul din 
cele mai mari departamente 
ale Franței — ParisuL Se a- 
preciază că in realizarea unei 
asemenea hotărîri un rol l-a 
jucat și noul sistem de alege
re al consilierilor municipali 
în comunele cu peste 30 000 
de locuitori. Partidele politice 
nu vor fi autorizate să modi
fice listele între primul și al 
doilea tur de scrutin. O ase
menea măsură interzice prac
tic partidelor politice să în
tocmească în cel de-al doilea 
tur de scrutin liste comune în 
cele 150 deorașe, ele fiind 
obligate 
comune 
30 000 de 
începutul 
scrutin.

Campania electorală prezi
dențială se va deschide oficial 
abia la 19 noiembrie a.c. Can
didatura generalului de Gaulle 
nu a fost anunțată încă ofi
cial. Au devenit publice can
didaturile liderului socialist 
Gaston Deffere și politicianu
lui de dreapta avocatul Tixier 
Vignancourt.

DELHI. — Guvernul indian a 
boUrit să amine alegerile care 
urmau să se desfășoare la 15 fe
bruarie in statul Kerala.

NICOSIA. — Reprezentantul 
permanent al Ciprului la O.N.U., 
Zenon Rossides, a adresat secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
o scrisoare In care critică sever 
tratatul semnat în 1959 între gu
vernele Marii Britanii, Turciei, 
Greciei, pe de-o parte, și Ciprului 
pe de altă parte. Prin acest tratat, 
cele trei guverne se angajau să 
„garantare independenta, integri
tatea teritorială și securitatea 
publicii Cipru". In scrisoare 
arată insă, că sub paravanul 
cestui tratat în momentul de 
ță se încearcă privarea statului 
cipriot de adevărata sa suverani
tate și independentă pe plan 
intern.

Re- 
se 
a- 

fa-

CAIRO. — Fostul prim-minisiru 
al Siriei, Salah Bitar, și secretarul 
general al partidului Baas, Michel 
Allah, an lost puși sub stare de 
arest Ia domiciliul lor, a anunțai 
la 6 ianuarie postul de radio Bag
dad. Din aceeași sursă, se arată 
că cele două personalități baasiste 
cu tost acuzate de Înțelegere cu 
elemente de dreapta, care pregă
teau o lovitură de stat în Siria.

PE SCURT

După cum s-a mai anun
țat, la Atena a avut loc 
o remaniere a Cabinetu

lui grec după care miercuri 
seara cei cinci noi miniștri au 
depus jurământul în fața re
gelui Constantin. Remanierea 
guvernului a creat nemulțu
miri în rîndul partidelor de 
dreapta, mai ales din cauza 
numirii în funcția de ministru 
al afacerilor interne a lui Tsi
rimokos, care într-o declara
ție recentă s-a pronunțat pen
tru schimbări democratice în 
Grecia și în viața politică a 
țării, precum și în sinul parti
dului de guvernământ.

Înainte de depunerea jură- 
mîntului de către noii miniștri 
— și legat de remaniere — la 
Atena a fost dată publicității 
o declarație semnată de 16 de- 
putați ai partidului Uniunea 
de centru, prin care aceștia 
au făcut cunoscut președinte
lui parlamentului formarea 
unui grup „independent", a- 
vînd ca lider pe deputatul 
Papapolitis, fost șef al parti
dului Uniunea progresistă na
țională a centrului.

După remanierea guvernu
lui, premierul grec Papandreu 
a remis presei o declarație în 
care a menționat că pentru 
multă vreme nu va mai fi 
vorba de o remaniere în gu
vern, dar că, după aprobarea 
de către parlament a noului 
proiect de lege, vor fi create 
două ministere noi și anume: 
Ministerul pentru relațiile

culturale și pentru turism și 
Ministerul Securității Sociale.

Referindu-se la viitoarea 
politică a guvernului grec, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Greciei a mențio
nat că politica guvernului de 
centru va rămîne neschimba
tă. Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor privind înlocuirea 
lui Turnbas cu Tsirimokos la 
Ministerul de Interne, Papan- 
dreu a arătat că, la ultimele 
alegeri desfășurate în Grecia, 
acesta din urmă s-a bucurat 
de o mai mare popularitate, 
întrunind mai multe voturi 
decît Turnbas.

AL. GHEORGHIU 
corespondentul 

'Agerpres la Atena

SANAA. — Președintele Repu
blicii Arabe Yemen, Abdullah Al- 
Sallal, a emis miercuri seara un 
decret prin care aprobă lista nou
lui guvern format de primul mi
nistru Hasan Al Amri. în compo
nența noului cabinet Intră o serie 
de membri din guvernul prece
dent. Fostul prim-ministru, Ha- 
moud Al Gayefi, a fost numit mi
nistru al economiei și finanțelor, 
in timp ce portofoliul Ministerului 
de Interne continuii să fie deținut 
de Abdullah Ben Hussein AI Ah- 
mar. Ministru al afacerilor exter
ne ln noul cabinet a fost numit 
Abdul Kawy Hamin, ministru al 
apărării — Mohamed AI-Ahno- 
tuny, iar ministru al educației ți 
informațiilor — Kassem Ghaleb.

LEOPOLDVILLE 7 (Ager
pres). — în ciuda eforturilor 
tot mai intense ale guvernului 
de la Leopoldville de a pune 
capăt mișcării insurgenților și 
de a-și stabiliza cît de cît po
zițiile, știrile sosite din Congo 
semnalează noi acțiuni ale 
partizanilor. Joi un grup de 
partizani au atacat o garni
zoană a trupelor guvernamen
tale, chiar la periferia orașu
lui Stanleyville, pe care pri
mul ministru Chombe îl con
sideră un „punct important 
de sprijin în acțiunea sa de 
„pacificare".

Referindu-se la situația gu
vernului condus de Chombe, 
ziarul vest-german „General 
Anzeiger" scrie că „pozițiile 
guvernului s-au înrăutățit, în 
ciuda faptului că trupele sale 
se află la Stanleyville. „Răs
coala din Congo capătă o nouă 
amploare" — scrie ziarul.

în ce privește situația din 
Leopoldville, corespondentul 
ziarului scrie că orașul a fost 
transformat într-un lagăr mi
litar. „în cartierele de impor
tanță strategică au fost intro
duse trupe. Avioane de vînă- 
toare zboară razant cu acope
rișurile caselor. Orașul este 
plin de zvonuri care capătă 
proporții de psihoză. Merce
narii albi nu mai sînt în stare 
să opună rezistență insurgen
ților".

în concluzie, ziarul „Gene
ral Anzeiger" scrie : „Se cre
ează impresia că diplomația 
occidentală a suferit în Congo 
un fiasco de proporții uriașe".

Rezervele monetare ale Franței
PARIS — Ministrul Finan

țelor al Franței a anunțat 
miercuri că rezervele de aur 
și devize ale țării s-au situat 
la sfîrșitul anului 1964 la 
25 201 milioane de franci (sau 
5 040 200 000 dolari), ceea ce 
reprezintă cea mai înaltă ci
fră înregistrată vreodată. Po
trivit comunicatului, în luna 
decembrie aceste rezerve au 
sporit cu 523 milioane franci 
(104 600 000 dolari).

să stabilească liste 
pentru orașele cu 
locuitori încă de la 

primului tur de
Recurs în procesul Ruby

NEW YORK — Avocații 
Jack Ruby, condamnat 
moarte la Dallas pentru uci
derea lui Lee Oswald, asasi
nul președintelui Kennedy, 
au înaintat un recurs instan
ței superioare. Potrivit presei 
americane, Curtea de apel din 
Austin (Texas) va începe exa
minarea recursului în luna a- 
prilie.

lui 
la

Curtea de 
va examina 
mentare orală a avocaților lui 
Ruby, care contestă sentința 
tribunalului din Dallas. Zia
rele americane menționează 
că avocații vor susține din nou 
că procesul de la Dallas nu 
s-a desfășurat în mod impar
țial.

apel din Austin 
așa-numita argu-

FRANȚA, La Paris, ca și în alte regiuni ale Franței, iarna este in toi.

UFERINȚA ȘI LUPTĂ
nul din reporterii revistei vest- 
gennane JDER STERN", Ko- 
bi Jaeger, a vizitat recent Por
tugalia. Din însemnările lui de 
călătorie desprindem și repro
ducem aici cîteva notații privi
toare la situația tineretului

pen-

țin» 
șop- 
An- 
car»

portughez.
„...M-am oprit la Mogadourro, un oraș 

districtual cu 3 000 de locuitori, situat în su
dul provinciei Tras as Montes.

Ne așteaptă „ceremonia avansării" într-o 
unitate a tineretului portughez, care poartă 
denumirea „Mocidade Portuguesa". Mo- 
cidade este un fel de Hitlerjugend, membrii 
ei poartă uniformă, au grade, sînt „educați" 
în spirit militar. Guvernul îi obligă pe ti
neri să se instruiască astfel din vîrstă frage
dă, ca să scoată din ei mercenari buni 
tru „provinciile de peste mări".

Conducătorul-comandant al unității 
o cuvîntare. „Ordinul de zi oficial" — 
tește interpretul. Este vorba despre 
gola și despre provinciile de peste mări
„sînt amenințate". Închid ochii și mă gin- 
desc la „spațiul vital”, la sînge. Sînt strigate 
nume. Înaintează tineri. Se bat călcîie. Sînt 
ridicate mîini pentru salutul Jieil". Mîine 
acești tineri vor fi siliți să plece și să moară 
în Angola și Mozambic pentru prosperitatea 
unor bancheri din Lisabona.

...Următorul țel al călătoriei mele se află 
în nord, un sat în apropiere de Braganca. 
Părăsim șoseaua principală și mergem peste 
cîmpii.

După cîțiva kilometri, zăresc ceva ceea ce 
pare a fi un șantier. Vreau să-l vizitez. Mer
gem pe urmele lăsate de camioane. Este un 
șantier de construcție. Judecind după funda
ție, se pare că aici urmează să fie ridicat un 
soi de atelier. Dintr-odată văd găleți nume-

rotate, care se mișcă parcă de la sine. Oprim 
mașina. Coborîm și urcăm malul de la mar
ginea șoselei. Gălețile numerotate nu se 
mișcă de la sine. Sînt copii care le poartă pe 
cap. Copii între 7 și 15 ani formează un 
lanț viu, între mașina de preparat beton și 
șantierul aflat la o depărtare de 150 m. Un 
șef de echipă notează cu atenție numărul 
fiecărei găleți care se deșartă.

Se apropie antreprenorul agitat, amabil și 
zîmbind.

„Cît timp lucrează copiii ?“
Antreprenorul dă din umeri: „8 ore. Ca 

toată lumea".
„Și ce primesc pentru aceasta
„Un salariu normal pe o zi. Atunci cînd 

își fac norma și nu lenevesc".
„Și cît face asta
,J5 escudo".
„Pe oră ?“.

șanse de reușită deoarece poliția secretă por
tugheză — P.I.D.E. — lucrează mină 
în mînă cu Guarda civil a lui Franco. De 
obicei, după 24 de ore, fuga se termină. 
Apoi îi așteaptă o pedeapsă cu închisoare 
de la 5—10 ani.

„De ce ați vrut să fugiți?".
Tinărul dă aproape imperceptibil din 

umăr:
„Nu am avut de lucru".
„De cînd ?“
„De mult timp".
Ofer tânărului o țigară.
El nici nu mă privește măcar, murmură 

doar cîteva cuvinte.
„Ce ai spus ?“
Interpretul dă din umeri: „Ceea ce spun 

ei toți: îi era foame".
„Statul nu face oare nimic pentru acești 

oameni ?"

de perspectiva de a muri în Angola și Mo
zambic pentru gloria lui Salazar și a marilor 
potentați".

Nu putem încheia reproducerea acestor 
notații despre situația tineretului portughez 
fără a releva dîrzenia 
teroarea polițienească, masele populare, ti
nerii din Portugalia se ridică împotriva dic
taturii salazariste.

Aspecte ale acestei lupte relatează ziaristul 
vest-german Giinter W. Lorenz în FRANK
FURTER RUNDSCHAU :

„Zidurile Lisabonei — scrie Lorenz — 
sînt acoperite cu fel de fel de afișe. Printre 
ele întîlnești însă tot mereu afișe cu urmă
torul conținut: „Tineri portughezi, apărați-vă 
patria. Patria vă cheamă. Portughezi, Angola 
este portugheză și trebuie să rămînă portu
gheză. Portughezi, fiți gata de luptă, este o 
cinste să mori pentru patrie 1" Dar alături

cu care, înfruntând

Reporteri vest-germani despre situația tineretului portughez
A fost o întrebare prostească. Cei doi se 

privesc. Antreprenorul dă din umeri.
„Atâta se plătește. Și ei pot fi bucuroși 

că au de lucru. Le fac o favoare numai ca 
să nu flămînzească. Ei și părinții lor".

Fac o socoteală. 25 escudo reprezintă 
abia prețul unui prînz foarte sărăcăcios pen
tru o persoană.

...La jumătatea drumului de la castelul 
din Braganca ne oprim la un șantier de 
construcție, unde un polițist încearcă să 
formeze din oameni îmbrăcați în zdrențe o 
coloană de marș.

Aproape toți sînt deținuți politici. Delic
tul lor: au încercat să fugă din țară. Au în
cercat să treacă, peste frontiera spaniolă, în 
Franța. O încercare care aproape că nu are

Inteiprețul răspunde cu fața împietrită:
„Cei ce nu găsesc de lucru pot pleca în 

provinciile noastre de peste mări. In Angola 
sau Mozambic. Acolo este suficient de lucru. 
Anual, 60—70 000 de oameni aleg 
cale".

„Cîți ani ai primit ?"
„Opt".
„Iar acesta de alături ?“
„El nu este politic".
încerc să intru în conversație cu 

Aflu că a sedus minore. Pe ultima 
rît-o pentru că a țipat prea tare.

„Cîți ani ai luat ?“
„Doi ani".
„Așadar, să ucizi o tânără e o crimă mult 

mai mică decît să vrei să scapi de foame sau

această

celălalt, 
a omo-

de ele, pe ziduri întîlnești și afișe mici, scrise 
de mînă, care, deși au fost sfîșiate de poli
ție, tot mai pot fi descifrate: „Tineri portu
ghezi, refuzați să luptați în Angola. Cei ce 
luptă își asumă o parte din vină. Războiul 
din Angola echivalează cu asasinate. Portu
galia — da, Salazar — nu

Lupta care se duce aici cu mijloace cu 
totul inegale este o luptă veche, înverșunată. 
Chiar la sosirea noastră pe aeroport, prie
teni care au venit în întâmpinarea noastră 
ne-au avertizat: „Mîine după-masă să 
teșiți. Atmosfera este încărcată". Nimeni 
vrut să ne explice mai în amănunt ce 
seamnă aceste avertismente misterioase.

■ Cu toate acestea, tensiunea existentă

nu 
n-a 
în

nu

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scîntell”, TeL 17.60.10, Tiparult Combinatul Poligrafic „Casa Scîntell",

Agenția France Presse re
marcă faptul că pentru prima 
oară rezervele monetare al 
Franței sînt socotite în franci 
și nu în dolari. Acest fapt, 
împreună cu recordul de 
25 201 milioane franci, cît re
prezintă rezervele de aur și 
devize ale țării, sînt cele două 
elemente noi conținute în co
municatul Ministerului de Fi
nanțe. Agenția subliniază că 
observatorii relevă coinciden
ța între hotărîrea Franței de 
a converti o parte a dolarilor 
pe care îi posedă Banca Fran
ței în aur american cu hotă
rîrea de a evalua de acum 
înainte rezervele monetare în 
franci. v

Cu toate că numeroase țări 
străine, cum ar fi Anglia și 
Elveția, își socotesc rezervele 
lor în moneda națională, nu
meroși observatori de la Pa
ris apreciază această schim
bare în calcularea rezervelor 
monetare naționale ca indi- 
cînd voința autorităților fran
ceze de a spori prestigiul 
francului francez, prestigiu 
concretizat, de altfel, prin 
creșterea rezervelor de aur și 
devize ale țării cu 648,5 mili
oane de dolari în cursul anu
lui 1964.

In prezent, trezoreria Fran
ței deține 3 500 tone de aur 
valorînd aproximativ 19 mili
arde de franci, ceea ce repre
zintă 20 de trenuri a 
vagoane de 20 tone 
Din această cantitate 
numai o parte se află
furile Băncii Franței, restul 
fiind depozitat la Băncile din 
Londra și S.U.A. Aurul fran
cez din străinătate urmează 
însă să fie readus în țară în 
mod progresiv.

cîte 44 
fiecare, 
de aur 
în sei-

putea fi trecută cu vederea. Lisabona părea 
un oraș sub stare de asediu. La toate încru
cișările erau postate aruncătoarele de apă, 
tunuri anticar stau amplasate în curți dos
nice, unități militare în echipament de răz
boi patrulează pe străzi și prin parcuri, fi
nind pistoalele automate în poziție de tra
gere, cu baionetele la armă. Poliția se află în 
stare de alarmă, iar lisabonienii cei mai ocu
pați în acele zile erau salariații salubrității. 
Pentru că, din multe turnuri ale bisericilor, 
de pe acoperișurile pasarelelor care leagă 
orașul de sus cu cel de jos, ploua încontinuu 
cu mici manifeste șapilograțiate : „Cetățeni 
ai Portugaliei I Voi sînteți exploatați. Fiii 
voștri mor pentru ca un politician falimen
tar și cîțiva bancheri să-și salveze prestigiul. 
Cetățeni, ridicați-vă împotriva tiraniei". In 
timp ce peticele de hîrtie cădeau din înăl
țimi, poliția sosi în grabă cu mașini de a- 
salt, iar oamenii salubrității inundau strada 
pentru a distruge astfel manifestele

Ne-am prefăcut că sîntem turiști care nu 
cunosc nici limba și nici situația din țară. 
Neținînd seama de protestele polițistului, 
ne-am permis să înaintăm pînă în mijlocul 
străzii și să ridicăm cîteva manifeste. Deîn- 
dată asupra noastră s-a năpustit un soldat 
înarmat care, înjurând, a vrut să ni le smul
gă. Ne-am făcut că nu înțelegem. Un ofițer 
superior care se apropie observă calm: „Nu 
este nici un motiv de enervare. Sîntem doar 
în exercițiu". Fapt este însă că în cursul a- 
cestor „exerciții", în plină amiază, a fost îm
pușcat un student pentru că pe Avenida da 
Liber dade — strada libertății — a demon
strat împreună cu cîteva sute de colegi, 
pentru libertăți politice și terminarea războ
iului colonial. Un polițist s-a apropiat pur și 
simplu de el, și-a scos pistolul și l-a ucis 
fără avertisment.

A doua zi, a avut loc o nouă demon
strație".


