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Tînăiul rectificator Opriș Mihai de la Uzinele de tractoare — 
Brașov îmbină cunoștințele practice cu cele teoretice do- 

bîndite la școala medie serală al cărui elev este.
Foto: GH. CUCU
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în prima decadă a anului

Lucrările de reparații

Muncitor

Joi 14 ianuarie 1965

I

ale mașinilor agricole

întreprinderile 
din regiunea Galați au înre
gistrat primele succese în pro
ducție din acest an. Metalur- 
giștii Uzinei de utilaj greu 
„Progresul" Brăila au realizat 
pe prima decadă o depășire a 
producției globale și produc
tivității muncii cu peste 3 la 
sută, dînd numai în sectorul 
oțelărie, de la grupul de cup
toare electrice, cu aproape 40 
tone mai mult oțel față de 
plan. Tot aici, datorită extin
derii unui nou procedeu teh-

nologic — întărirea chimică a 
miezurilor la turnare cu sili
ca! de sodiu și bioxid de car
bon — se realizează o scurta
re cu 5—10 la sută a ciclului 
de fabricație și o reducere a 
prețului de cost cu 4 534 lă 
pe tona de piese turnate. în 
aceeași perioadă, laminoriștii 
au dat peste plan 470 tone la
minate ușoare, depășind sar
cinile prevăzute cu 2,3 la sută 
la producția globală și 3,5 la 
sută la producția marfă. Suc
cesele obținute se datoresc in
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La Consiliul Superior al A- 
griculturii a avut Ioc miercuri 
o ședință de lucru în cadrul 
căreia specialiști din secția de 
mecanizare din Consiliu, șefii 
serviciilor regionale S.M.T., 
directorii uzinelor de reparații 
și ai întreprinderilor de apro
vizionare au analizat stadiul 
lucrărilor de revizuire și re
parare a tractoarelor și mași
nilor din S.M.T.

Din datele prezentate a re
zultat că pînă la 12 ianuarie 
au fost reparate aproape ju
mătate din numărul tractoare
lor, plugurilor șf cultivatoare
lor, iar semănătorile de cerea
le păioase și porumb în pro
porție de 55—65 la sută. în 
stațiunile din regiunile Bra
șov, Crișana, Mureș-Autono- 
rr.ă Maghiară, Hunedoara, Do- 
brogea și Ploiești, unde mun
ca a fost mai bine organizată, 
tractoarele și celelalte mașini 
agricole ce vor fi folosite la 
insămînțările de primăvară 
au fost revizuite în proporție 
de 60 la sută. S.M.T. Castelu 
și Cuza Vodă au terminat pri
mele reparații. Aceste unități 
au organizat lucrul după gra
fic și s-au aprovizionat din 
vreme cu piesele de schimb 
necesare. Rezultate bune

obținut și S.M.T. Ostrov, Cio- 
rani, Miercurea Sibiului, Tg. 
Mureș, Tg. Neamț, Agnita, 
Rupea și altele.

în unele regiuni, printre 
care Suceava și Oltenia, pre
gătirea tractoarelor și mași
nilor agricole pentru lucrările 
de primăvară este rămasă în 
urmă.

Pentru grăbirea lucrărilor 
de reparații au fost stabilite 
unele măsuri privind aprovi
zionarea stațiunilor cu piese 
de schimb și materiale, orga
nizarea schimbului doi, inten
sificarea condiționării de pie
se atît în stațiuni cît și în uzi
nele de reparații, îmbunătăți
rea permanentă a organizării 
muncii în ateliere, ajutorarea 
S.M.T.-urilor rămase în urmă 
de către cele avansate prin 
echipe de mecanici și prin 
preluarea de mașini pentru 
reparat, precum și pentru 
asigurarea reparațiilor de ca
litate în scopul bunei funcțio
nări a mașinilor în acest an.

(Agerpres)
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ÎN STRÎNSĂ LEQĂTURĂ: CALITATE CALIFICARE

Se face controlul final la 
una din combinele „C 1“ 
fabricate la Uzinele de ma
șini agricole „Semănătoarea" 
din Capitală. Controlorii: 
Ion Mincă, Emilian Mitra și 
muncitorii cu înaltă califi
care Ion Stefan, Alexandru 
Lăstun și Stefan Marin veri
fică încă o dată mașina

La C. S. Hunedoara La C. I. L. - Suceava

Organizarea diferențiată 
a cursurilor

Control permanent 
pe faze de operații

■
 arcinile siderurgiștilor 

hunedoreni pe anul în 
curs au crescut față de 
cele din anul trecut. 
Pentru realizarea lor au 
fost luate din timp mă
suri în toate secțiile, 

fluxul tehnologic integrîndu-se din 
primele zile ale anului în ritmul ce
rut de noul plan. Se prevăd însem
nate depășiri la capitolul productivi
tate precum și o simțitoare reducere 
a prețului de cost pe tona de metal 
în urma modernizării și introducerii 
tehnicii noi în numeroase sectoare 
de producție.

în întrecerea socialistă, indi
catorul principal va continua să ră- 
mînă și anul acesta calitatea produ
selor siderurgice. în anul 1964 cali
tatea metalului s-a îmbunătățit mult, 
dar nu la nivelul posibilităților. Dacă 
furnaliștii, de exemplu, au reușit să 
reducă procentul de fontă declasată 
de la 5 la sută planificat, la numai 
1,25 la sută, iar oțelarii de la secția 
O.S.M. nr. 2 să realizeze numai 1,95 
la sută rebut față de cifra admisă de 
2,13, nu aceleași rezultate le-au ob
ținut colectivele O.S.M. nr. 1, oțelă- 
riei electrice, laminoarelor de 800 și 
1000 mm. Planul la calitate pe 1965 
prevede o reducere a procentului 
de declasate și rebut sub coeficien
tul atins în anul precedent. Tocmai

pentru a realiza această sarcină de 
plan, conducerea combinatului, sub 
îndrumarea comitetului de partid, a 
stabilit un amplu plan de măsuri 
tehnico-organizatorice, care au în
ceput să fie aplicate încă din tri
mestrul IV al anului trecut

Una din măsuri prevede inițierea 
unor cursuri de ridicare a nivdului 
de cunoștințe profesionale ale munci
torilor de toate categoriile și din toa
te secțiile, ale maiștrilor și tehnicie
nilor și ale controlorilor tehnici de 
calitate (ei sînt pentru prima dată 
cuprinși în asemenea cursuri). Pentru 
a răspunde întocmai cerințelor 
producției, tematicile actpaleloț 
cursuri vor cuprinde exclusiv pro
bleme ale calității produselor side
rurgice. Cei peste 7 600 de muncitori 
de la furnale, oțelării, laminoare, 
Uzina cocsochimică, aglomeratoare 
etc. înscriși în noile cursuri, vor dez
bate timp de 4—6 luni, împreună cu 
lectorii lor, ingineri și maiștri, pro
bleme legate de reducerea nivelului 
de rebuturi și declasate și ridicarea

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. a IlI-a)
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La dezbaterea sarcinilor de 
plan pe 1965 au fost scoase la 
iveală o seamă de rezerve, care, 
în marea lor majoritate, depind 
de mai buna organizare a con
trolului calității, de ridicarea ca
lificării muncitorilor — mai ales 
a tinerilor nou veniți în combi
nat etc. De aceea, printre prime
le măsuri luate de conducerea
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Cronica

actualității
Cuplaj hidraulic

La Uzina Hidromecanica din 
Brașov a început fabricația de 
serie a unui agregat denumit 
tuplaj hidraulic. Noul agregat 
— care în perioada de omolo
gare și-a trecut cu succes pro
bele — se utilizează, prin- 
;re altele, la acționarea trans-

Nave romînești

portoarelor șerpuitoare de 
mină. El are o putere de 30 cp 
la 1 500 turații pe minut. Prin 
caracteristicile tehnico-econo- 
mice, cuplajul hidraulic se si
tuează la nivelul tehnicii îna
intate.

(Agerpres)

la prima cursă

fabricii (măsuri in curs de apli
care), se află permanentizarea 
controlului interfazic și îmbună
tățirea colaborării între diferi
tele sectoare ale fabricii. De ce?

Foto: N. STELORIAN

Noi blocuri date în folosință pe ma
gistrala Nord-Sud — București

Foto: AGERPRES

PRINCIPALUL AJUTOR LA ÎNVĂȚĂTURĂ

Pe șantierele unor noi obiective
ale industriei ușoare

Anul acesta vor intra în 
funcțiune noi obiective ale in
dustriei ușoare dotate cu uti
laje dintre cele mai moderne. 
In prezent, la unele din aceste 
unități lucrările sînt în curs de 
desfășurare.

La" Fabrica de stofe de mo
bilă din București, care va fi 
dată în funcțiune în acest an, 
continuă montarea utilajelor 
în secțiile țesătorie și finisa
rea firelor. Prin intrarea în 
funcțiune a acestei fabrici se 
dublează capacitatea de pro
ducție ce se realizează în pre
zent la acest sortiment.

Constructorii au ridicat cor
pul principal format din sec
țiile de filatură, țesătorie și 
finisaj la fabrica integrată de 
produse din lină din Constan
ța, care va intra parțial în 
funcțiune tot în cursul anului.

Acum se lucrează la executa
rea instalațiilor interioare, a 
finisajelor și la montarea uti
lajelor. în etapa finală, acest 
obiectiv industrial va produce 
anual o mie tone de fire, două 
milioane mp țesături din lînă 
pură și din lînă în amestec cu 
diferite fire sintetice.

O nouă secție de finisaj, cu 
o capacitate anuală de finisare 
de 28 milioane mp țesături, se 
află în construcție la Uzinele 
textile „Moldova" din Boto
șani. De curînd au început lu
crările de construcție și la 
noua albitorie a Uzinelor tex
tile „30 Decembrie" — Arad.

Anul acesta se vor mai da 
în funcțiune noi capacități de 
producție la întreprinderile „Da- 
cia“-București, „Ț esătura“-Iași, 
„Firul roșu“-Tălmaciu etc.

(Agerpres)

Cargoul „Deva" 
de 4 500 tone este 
Iprimul dar din a- 
cest an făcut flotei 
noastre maritime 
Icomerciale de con- 
Istriictorii navali din 
[Galați. Noua navă 
p-ominească, care 
dispune de motoare 
[puternice, instalații 
și aparate moderne 
de navigație, a ple- 
cat în primul voiaj.

Cargoul „Petrila" 
de 1 600 tone — a 
13-a navă de acest

tip cu care a fost 
înzestrată flota 
noastră maritimă 
comercială — a pă
răsit și ea portul 
Constanța, plecînd 
în primul său voiaj 
cu mărfuri romî
nești pentru portul 
Beirut.
La construcția car

goului muncitorii 
de la Uzinele me
canice din Turnu 
Severin au realizat 
importante simpli

ficări la suprastruc
tură, asigurîndu-i 
în același timp o 
mai bună stabilita
te în marș, o vite
ză sporită și condi
ții optime de con
fort pentru echipaj.

Tonajul total al 
navelor flotei noa
stre maritime co
merciale este în 
prezent de peste 6 
ori mai mare decît 
în 1959.

(Agerpres)

■
Noi tipuri

Unitățile industriei locale 
din regiunea Crișana au pus 
în fabricație noi modele de 
mobilă mult solicitate de 
cumpărători: camera studio 
tip „Șimleu", dormitorul 
„Marghita", mobila de bucă
tărie „Moneasa" și altele, fa
bricate din plăci fibrolemnoa- 
se melaminate. Ele au o linie

de mobilă
modernă și o durabilitate mai 
mare, iar aspectul exterior dă 
impresia furnirului de nuc 
sau paltin. Dulapul combinat 
„Crișul", fabricat din plăci 
fibrolemnoase, cu o ingenioa
să combinație în plăcuțe de 
furnir, are, de asemenea, un 
aspect deosebit de plăcut.

(Agerpres)

rimul trimestru a 
fost o etapă de ini
țiere în materia 
nouă a clasei supe
rioare, de acomoda
re cu ritmul de 
muncă școlară —

după o vacanță de aproape trei 
luni — de Înlăturare a oricăror 
dificultăți inerente perioadei de 
început.

Trimestrul dl doilea este o pe
rioadă de vîrf a activității șco
lare, oferă condiții optime pen
tru efortul intelectual, deoare
ce, primul trimestru a deschis 
calea spre o eficientă activitate 
școlară. Fiecare colectiv a dobîn- 
dit o anume experiență, bilanțul 
pe care l-a încheiat îi permite 
să-și stabilească, diferențiat obiec
tivele muncii în această etapă, 
metodele pe care le va folosi.

In aceste rînduri aș vrea să 
mă adresez numai elevilor. Repet 
un lucru cunoscut: rezultatele la 
învățătură depind de fiecare elev, 
de munca pe care o desfășoară, 
de perseverența pe care o dove
dește. Au avut la dispoziție a- 
proape trei săptămîni de odihnă, 
foarte necesare, care le-au oferit 
posibilitatea să acumuleze forțe 
suficiente pentru trimestrul al 
doilea.

De la început trebuie știut un 
lucru : succesul ultimei etape, de 
încheiere a anului școlar, este a- 
sigurat de valorificarea la maxi
mum a trimestrului al doilea. 
Valorificarea din plin a acestei 
perioade de muncă va contribui 
în cea mai mare măsură la evi
tarea muncii în asalt, a oboselii 
și, deci, a slabei calități a rezulta
telor la învățătură. De aceea, 
se impune ca, de la început, ele-

sarcinilor școlare, prin „criza de 
::rr.p“. în realitate, nu este vor
ba de o „criză de timp", ci de o 
lipti de planificare judicioasă a 
timpului, de lipsa deprinderilor 
de muncă ordonată. Aceasta duce 
fie la nevalorificarea timpului fi
zic. de care dispune fiecare, fie 
la folosirea lui în mod unilateral.

Există o disciplină școlară de 
la care nici un elev nu trebuie 
să se sustragă. Nici un argument

facem totuși pentru că este nece
sar să se convingă mai mult că 
ora de clasă este cea care îi oferă 
multiple și variate ocazii pentru 
formarea și dezvoltarea deprinde
rilor de muncă intelectuală. Am 
spus participare activă, și nu în- 
tîmplător, pentru că vrem să-i 
deprindem pe elevii noștri să aibă 
o atitudine creatoare la lecții. 
Avem de-a face cu elevi de școa
lă medie cărora tovarășii profe
sori le transmit cunoștințe, dar nu 
pentru a le înmagazina, ci pentru 
a și le însuși. De aceea insistăm 
atît de mult ca elevul, în cursul 
lecției, să nu evite efortul mintal

profesorul nu i se adresează 
direct. Ni se pare foarte impor
tant să facem apel la elevi să-și 
dea explicații, să-și folosească 
propria judecată, să memoreze 
activ, chiar și o poezie.

Urmărind cu atenție răspunsu
rile colegilor, elevul să le con
frunte cu cele formulate de el, 
să încerce chiar anticiparea unor 
concluzii, să se deprindă treptat 
cu corectarea propriilor erori, cu 
învingerea unor greutăți. De aici 
decurge acea cerință pe care pro
fesorii le-o adresează mereu ele
vilor : să nu absenteze, să fie dis
ciplinați la lecții, să gîndească și

Munca personală
vii să aibă în centrul preocupă
rilor lor o serie de obiective pre
cise a căror realizare constituie 
cheia succeselor în munca șco
lară.

Mi se pare util să atragem a- 
tenția elevilor asupra principa
lului în munca lor : planificarea 
riguroasă a timpului pentru în
vățătură, distracție și odihnă. 
Știm din practica muncii școlare 
că cei mai mulți dintre elevii cu 
rezultate slabe la învățătură își 
justifică insuccesul, nerealizarea

conf. univ. Paul Popescu Neveanu
director adjunct al Institutului de științe pedagogice

poate scuza excluderea unornu
trepte din această disciplină șco
lară. Ce înseamnă, de fapt, a- 
ceastă disciplină școlară ? în pri
mul rînd, participarea activă a 
elevului în tot timpul lecțiilor. 
Poate unor elevi li se pare prea 
elementară această cerință. O

săpe care-l solicită profesorul, 
nu se transforme în simplu spec
tator sau înregistrator pasiv în 
caietul de notițe a celor ce se 
discută în clasă, ci să participe 
cu tot efortul gîndirii la formu
larea unor răspunsuri cît mai 
complete și variate, chiar dacă

iar să gîndească. Se spune adesea 
că a participa activ la lecții este 
egal cu a-ți însuși pe jumătate 
cunoștințele transmise. Acesta este 
un adevăr, dar, din păcate, unii 
elevi îl înțeleg eronat și se ba
zează exclusiv pe ce au „prins" 
în clasă. E o mare greșeală. Mun
ca intelectuală independentă de 
abia acum începe. Începe la 
masa de lucru și se termină după 
cîteva ore de studiu, de exercițiu. 
„Sînt suficiente notițele" — spun 
unii elevi, „Mi-e deajuns să ci-

tesc din manual" — spune altul. 
„Eu știu că dacă mi-arn scris 
tema, mi-am făcut lecțiile". — 
completează altul. Greșesc cu to
ții. Munca individuală este con
stituită dintr-un complex de acti
vități care sînt strîns legate între 
ele. Nu poți exclude nici descifra
rea și completarea notițelor, nici 
parcurgerea manualului, după 
care să urmeze scrierea temei 
pentru a doua zi și rezolvarea 
exercițiilor și problemelor. Se în
vață la masa de lucru, cu creio
nul în mînă, în liniște, nu trîntit 
pe pat sau pe fotoliu, nu cu ra
dioul deschis, nu discutînd din 10 
în 10 minute cu fratele sau cu un 
coleg la telefon. Munca școlară 
îți cere încordare, concentrare, 
pasiune și răspundere, tăria de a 
sta la masa de lucru cîteva cea
suri, cu pauze, firește, între pre
gătirea la anuminte discipline.

Se discută mult în colectivele 
de elevi despre planul individual 
de muncă zilnică. Asemenea plan 
trebuie să aibă fiecare elev ; cu 
timpul, elevul nici nu mai tre
buie să scrie planul pe hîrtie căci, 
planul se impune de la sine, 
transformîndu-se într-o deprin
dere de a învăța ordonat.

E foarte important ca elevul să 
muncească singur, pentru că, se 
știe, nimeni nu poate învăța pen
tru tine, cultura generală nu poa
te fi însușită frunzărind cărțile.

(Continuare în pag. a Ill-a)
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LOTURILE DEMONSTRATIVE
IA CULTURA MARE

entru țăranii coo
peratori din co
muna Puești, re
giunea Ploiești, 
sfecla de zahăr nu 
constituie o cul
tură tradițională.

Cultivînd-o pentru prima oa
ră în 1961, producția de abia 
atingea 15 000 de kg la hectar. 
Experiența anilor trecuți, 
munca atentă de cercetare în 
cîmpurile demonstrative a în
ceput, însă, să-și spună cu- 
vîntul.

Am reușit, cu timpul, să 
stabilim cea mai potrivită 
agrotehnică pentru această 
cultură în condițiile noastre 
de climă și sol. Aplicată în 
cultura mare, ea a determinat 
salturi serioase în creșterea 
producției. Dacă în 1962 rea
lizam numai 16 000 kg la hec
tar, în 1964 am recoltat în 
medie 34 538 kg la ha. Desi
gur această producție, deși de 
două ori mai mare decît cea 
obținută la vecini în condiții 
de climă și sol asemănătoare, 
nu reprezintă un record neo
bișnuit. Și nici noi n-o consi
derăm ca o cifră maximă, ci 
doar o nouă etapă pe drumul 
ce duce la realizări și mai 
bune.

Terenurile unității noastre 
sînt cuprinse, o parte în zona 
cernoziomurilor degradate de 
silvostepă, iar alta în zona 
aluvionară. Sînt soluri fertile. 
Regimul precipitațiilor este 
însă mai puțin favorabil. Lip
sa acestora se resimte îndeo
sebi în perioada iunie-sep- 
tembrie, cînd, aici, se înregis
trează cele mai ridicate tem
peraturi din țară și bat vîn- 
turi uscate care evaporă 
ușor apa din sol. Trebuiau, 
prin urmare, stabilite perioa
dele cele mai potrivite de 
efectuare a diferitelor lucrări 
(semănat, lucrări de întreți
nere etc.), trebuiau găsite me
todele de lucru, mijloacele 
prin care să ajutăm plantele 
să se dezvolte viguros și ra
pid înainte de apariția prime
lor semne de secetă.

Răspunsul la aceste între
bări l-am aflat în cercetările 
întreprinse încă în primii trei 
ani de cultivare a sfeclei pe 
cîmpurile experimentale. Pe o 
suprafață de 1,5 hectare am 
organizat 30 de parcele pe 
care am urmărit mai mulți 
ani în șir dezvoltarea plante
lor în condiții diferite de fer
tilizare (doze și asocieri de în
grășăminte, perioade diferite 
de încorporare etc.), adînci- 
mea de semănat, densitatea, 
aplicarea diferitelor reguli 
agrotehnice. Concluzia certă a 
fiecărui an de studiu a fost

La Universitatea 
muzicală pentru 

studenți
Cele 11 teme de audiții ale ce

lui de-al doilea an al Universi
tății muzicale pentru studenții 
bucureșteni — care, din 1964 
cînd a fost înființată, desfășoară 
o activitate de desăvîrșire a edu
cației estetice în rindurile tine
retului universitar — au atras un 
mare număr de auditori. „Evolu
ția limbajului muzical pînă în 
pragul veacului XX“, „Impresio
nismul", „Dodecafonia", „Revolu
ția socialistă și muzica", „Muzica 
romînească în contextul muzicii 
universale", „Probleme spirituale 
ale omului contemporan oglindi
te în muzica veaiului XX“ și alte 
expuneri, urmate de audiții per
mit auditorilor înțelegerea com
plexă a muzicii contemporane. In 
sprijinul cursurilor teoretice are 
loc săptăminal la sala Dalles o 
vastă gamă de recitaluri instru
mentale și coregrafice, la care își 
dau concursul cei mai buni stu
denți de Ia Conservatorul „Cipri- 
an Porumbescu" și respectiv ele
vii Școlii medii de coregrafie și 
tineri balerini de la Teatrul de 
Operă și Balet.

Studenții bucureșteni își com
pletează, de asemenea, educația 
muzicală, participînd în număr 
mare la spectacolele Teatrului de 
Operă și Balet, ale Teatrului de 
Operetă, ca și la concertele sim
fonice. Numai în ultimele două 
luni ale anului trecut concertele 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" și ale orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii au fost 
audiate de un număr de 6 000 de 
studenți. In aceeași perioadă, 
spectacolele de la Teatrul de 
Operă și Balet au fost vizionate 
de 10 000 de studenți. De aseme
nea, în cele trei luni care au tre
cut de la începutul anului de în- 
vățămînt 1964—1965, în sala 
Ateneului au avut loc trei con
certe speciale pentru studenți.

(Agerpres)

Noi utilaje
IAȘI (de la corespondentul 

nostru)
Uzina de reparații din Iași 

a fost înzestrată în ultimele 
zile cu noi utilaje. Printre a- 
cestea se numără standul de 
centicubat pompele de injec
ție de Ia tractoare, care asi
gură o calitate superioară 
probării și funcționării pom
pelor de injecție și reglării 
presiunii injectoarelor motoa
relor de tractor, mașini de 
spălat și degresat arborii co
tiți precum și dispozitivul 
electric pentru încălzit pistoa
nele la tractoare. Prin folosi
rea acestora, productivitatea 
muncii în uzină va crește cu 
3 la sută. 

aplicată în perioada urmă
toare în cultura mare. Acea
sta și explică îmbunătățirea 
treptată, de la an la an, a re
zultatelor.

Pe scurt, iată la ce conclu
zii am ajuns.

Cel mai frecvent, sfecla de 
zahăr urmează după cultura 
griului. Așa că, imediat după 
secerat și chiar paralel, exe
cutăm desmiriștirea terenului 
cu discuitorul la o adînci- 
me de 5—6 cm, urmată la cel 
mult 10 zile de o arătură de 
bază efectuată cu scormonito
rul la 32—35 cm. Odată cu 
această lucrare, sînt încorpo
rate în sol cîte 30—35 tone 
îngrășăminte organice și 300 
kg de superfosfat la hectar. 
Importanța primei lucrări 
constă în aceea că acum se 
distrug o bună parte din ră

0 INTERESANTĂ EXPERIENȚĂ IN CULTURĂ SFECLEI 
DE ZANĂR LA COOPERATIVA AGRICOLĂ DE 

PRODUCȚIE DIN COMUNA PUEȘTI. REGIUNEA 
PLOIEȘTI*

dăcinile buruienilor din miri
ște și se asigură condiții mai 
bune pentru menținerea apei 
în sol. Arătura de bază răsco
lește, taie și duce în profun
zime odată cu îngrășămintele 
organice, și rădăcinile rămase 
netăiate la prima arătură. E 
reținută mai departe în sol o 
cantitate însemnată de apă. 
Paiele din miriște, rădăcinile 
de plante, avînd umezeală, 
putrezesc, îmbogățind masa 
de îngrășăminte. Executate in 
perioada 10 iulie—1 august, a- 
ceste lucrări aduc un spor 
față de lotul martor de 1 200 
kg la hectar.

Deosebit de importante pen
tru realizarea unor producții 
ridicate sînt: pregătirea patu
lui germinativ și alegerea pe
rioadei optime de însămînțat 
Aminteam mai sus că pe la 
noi bat vînturi calde și uscate 
care evaporă repede apa din 
sol. Această perioadă trebuie 
să găsească plantele bine dez
voltate. Iată de ce noi facem 
semănatul nu către sfîrșitul 
urgenței I din epoca L cum 
recomandă agrotehnica în ge
neral. ci mult mai înainte, 
cînd în sol există cantități

Din activitatea extrașcolarâ 
a tinărului profesor de desen 
Ion Susală de la Școala 
medie nr. 6 din București. 
Pe elevii cu aptitudini la 
desen îi îndrumă să lucreze 
cu migală și în timpul liber

Foto: AGERPRES

CĂRȚI NOI
entru Jacques De
larue, în trecut 
participant la Re
zistența franceză, 
istoria Gestapou
lui este un punct 
de plecare pen

tru evocarea evenimentelor
legate de apariția și dez
voltarea, pe trupul viu al 
Europei sfîșiate de contra
dicțiile imperialismului în al 
doilea pătrar al secolului în 
curs, a monstruoasei tumori a 
nazismului. Dar acest punct 
de plecare nu este întîmplă- 
tor ales de autor, căci Gesta
poul și S.S.-ul — barbarul a- 
parat de represiune hitlerist 
— au format intr-un sens pi
votul regimului instaurat în 
Germania în ianuarie 1933, in
strumentul preferat al dicta
turii fățișe, teroriste a reacți- 
unii șovine din Germania, 
sprijinite de capitalul finan
ciar. Delarue însuși vedea în 
regimul hitlerist „dictatura u- 
nei bande, domnia forței bru
tale" care a abolit cele mai e- 
lementare drepturi umane, 
iar în Gestapo armătura care 
susținea edificiul regimului.

Autorul „Istoriei Gestapou

mari de apă și procesele bio
logice se desfășoară bine. 
După 2—3 zile de la însămîn- 
țat, se efectuează un tăvălu- 
git care ajută sămînța să ade
re mai bine la sol. Procedînd 
așa, am adăugat la recoltă, în 
medie, încă 600 kg la hectar.

Insămînțăm la o adîncime 
de 4—5 cm și nu la 3—4 cm 
cum recomandă regulile gene
rale de agrotehnică. Dînd cîte 
25—30 kg sămînță la hectar 
în rînduri despărțite de 40 de 
cm, asigurăm la semănat o 
densitate de 120 000 plante la 
hectar. Cînd plantele răsar și 
au două trei frunze, după pri
ma prașilă mecanică efectuată 
pe rînd. executăm răritul ma_ 
nual. Distanța intre fire ră- 
mine de 18—20 cm ceea ce 
asigură o densitate de 80000- 
100 000 plante la hectar. A

ceasta cere o muncă migăloa
să, de răspundere făcută de 
un număr mare de oameni. E 
perioada cînd de la tineri pri
mim cel mai important ajutor. 
Antrenați de organizațiile 
U.TAL, in aceste zile nidunul 
nu a lipsit măcar o oră de la 
muncă. In sprijinul brigăzilor 
de cimp. la inițiativa comite
tului U.T.M, au venit in acea
stă perioadă, prin rotație, pe 
tarlalele ce sfeclă, cite 30 de 
tineri din sectorul zootehnic. 
Pentru respectarea distanței 
pe rînd, ei au gradat săpăii- 
gile. la 18 și 20 cm, au scos 
cu grijă plante sănătoase de 
unde trebuia efectuat răritul 
și le-au răsădit in golurile 
unde avusesem atac de dău
nători Pnn munca lor spor
nică aceste lucrări au fost 
făcute la timp, exact atunci 
cînd era nevoie. Căci de acum 
producția depinde nemijlocit 
de timpul cind se execută lu
crările de întreținere. Cind 
am avut atac de dăunători, 
combaterea rățișoarei am fă
cut-o noaptea, cu o soluție de 
30 kg hexaton de fiecare hec
tar. pentru că. rățișoara atacă 
plantele mai ales pe răcoare 
și apoi, noaptea, aveam la 
dispoziție încă 40—50 de oa
meni din sectorul zootehnic. 
Un calcul estimativ pe care 
l-am făcut deunăzi, privind 
acțiunea tinerilor de comple
tare a golurilor cu plante ră

lui" a folosit materiale ine
dite interesante și a extras din 
diverse lucrări publicate ele
mentele cele mai pregnante 
pentru ilustrarea activității a- 
paratului de teroare nazist. 
Pe lingă faptele de interes 
istoric, el reușește să prezinte 
cititorului o seamă de portre
te sugestive ale unor prota
goniști hitleriști — Goering, 
Himmler, Heidrich, Rohm, Ei
chmann și alții. Monștrii a- 
ceștia au fost inițial și ei oa
meni, scrie el, dar „soarta lor 
a luat o altă întorsătură în 
ziua, în care hitlerismul le-a 
dăruit o nouă „morală", înlo- 
cuindu-le conștiința cu supu
nerea oarbă față de dogma 
nazistă".

Fără a fî marxist, Delarue 
arată prin puterea de convin
gere obiectivă a materialului 
selectat și valorificat con
dițiile în care în Germania, 
înfrîntă în primul război mon
dial, a putut să prindă rădă
cini propaganda unui partid 
șovin, revanșard, fascist, care 
agita sloganuri teroriste, re- 
luînd legenda trădării „cri
minalilor din noiembrie" in
ventată de militariști, și care 

sărite, arată că prin aceasta, 
cooperativa noastră de pro
ducție a realizat în plus la 
hectar cîte 80—100 kg de sfe
clă. In continuare (pentru 
menținerea curată a terenului 
de buruieni, afînarea solului 
și deschiderea drumului plan
telor spre rezervoarele de apă 
din sol) au urmat încă trei 
prașile manuale date la adîn- 
cimi din ce în ce mai mari: 
la 6 cm, la 8—10 cm și apoi 
la 12—14 cm. Erau lucrări 
care se efectuau paralel cu 
prașilele date porumbului, 
florii-soarelui și altor culturi 
prășitoare. Mina de lucru era 
foarte solicitată. Am stabilit 
însă cu comitetul U.T.M. să-i 
solicite din nou pe tinerii zoo- 
tehniști. Membrii comitetului 
au venit cu încă 20 de tineri 
legumicultori. In perioadele 
cele mai aglomerate, avîndu-i 
deci pe toți tinerii prezenți la 
muncă, nu am dus Lipsa mii- 
mi de lucru.

Pornind de la observațiile 
stabilite pe cîmpurile experi
mentale, formațiile de lucru 
au fost așezate in forma ce 
zbor a cocorilor, fiecare pră
șind riadul celui ce mergea în 
fața sa la distanță de 3—4 
pași, arigurind in acest fel o 
o mai bună afinate a terenu
lui.

Anul trecut, pe terenul bri
găzii or. 3 am făcut o nouă 
experiență : insă ființarea sfe
clei de nunai cu săorin- 
ță iarovizată. Este un pic 
mai greu. Iarovizarea cere o 
pricepere deosebită, o atenție 
specială la însămînțat: ;aro- 
vizarea, lopătarea. urmărirea 
creșterii temperaturii pînă la 
15 grade și coborârea acesteia 
treptat pînă la cea de insă- 
mlnțare. amestecul sentinței 
cu cenușă cernută, apoi regla
rea mașini de semănat, in 
așa fel. ca atunci cind aceasta 
aruncă sămir.ță prin tuburi să 
nu rupă eolțișerti. Munca in 
plus este insă răsplătită. Bri
gada a realizat pe 25 hectare 
cîte 48 600 kg la hectar, cu 
aproape 10 000 kg mai mult 
decît media pe unitate. Iar 
echipa a doua din aceeași 
brigadă, condusă de Matei 
Bucureștear. u. care numără 
mulți tineri, efectxtind aceste 
lucrări cu mai multă atenție, 
dînd o prașilă în plus, a rea
lizat 52 290 kg la hectar. Mai 
avem așadar rezerve. Dru
mul spre marile recolte este 
departe de a fi complet explo
rat. Ne așteaptă noi cercetări. 
Experiența dobindită în 196* 
pe suprafețe reduse va fi ex
tinsă în 1965 la toată cultura. 
Va fi mărită exigența pentru 
calitatea lucrărilor. Conside
răm lucrările de pînă acum 
ca pe un început bun ce se 
cere continuat.

VASELE PĂTRAȘCU 
inginer agronom 

la Cooperativa agricolă de 
producție Puești, raionul 

Rîmnicu Sărat

se intitula N.S.D.A.P., adică 
Partidul muncitoresc național- 
socialist german. O asemenea 
denumire înșelătoare, era u- 
nul din tertipurile demagogice 
„anticapitaliste" menite să a- 
bată masele muncitoare de pe 
calea luptei de clasă.

Această demagogie sociali
zantă, cum o numește auto
rul, a găsit, între altele, te
ren prielnic în rindurile unor 
elemente din batalioanele 
S.A., conduse de Rohm, ceea 
ce l-a determinat pe Hitler să 

Jacques Delarue:
„Istoria Gestapoului"

accepte în cele din urmă dis
trugerea forței S.A.-ului și 
sacrificarea — într-o noapte a 
cuțitelor lungi — a lui Rohm, 
dușmănit de rivalii săi în 
frunte cu Goering și Himmler. 
Prin „epurația Rohm" — ara
tă Delarue, Hitler ținea să 
„liniștească" pe industriași, pe 
iuncheri și Reichswehrul. Ea 
a fost precedată de asigurări 
oficiale de lealitate date for
țelor economice burgheze.

Incendierea Reichstagului 
pentru o mai „justificată"

Vedere parțială a stației me
teorologice a stațiunii ex
perimentale viticole Odo- 

bești

Foto: AGERPRES

Statie meteorologică
automată

La cota 2 305. pe vârful Pie
trosul din Munții Rodr.et. a 

■ fost dată în folosință o stație 
j meteorologică automată, iar la 

cota 1 700. o cabană meteorolo- 
1 gică înzestrată cu tot utilajul 
. necesar.

De remarcai că. atît stația 
automată, cit și aparatajul de 
la cahană sînt de fabricație 
rocrtinească și corespund celor 
mai exigente cerințe ale recep
ției și transmisie; meteorolo- 

' gtce. Transmisia valorilor me- 
, teorologice se face in mod au- 
I totnat de la stație la cabană. 

(Agerpres)

EXPOZIȚIE 
VOLANTĂ

BAIA MARE «ie la cores
pondentul nostru)

In sălile Muzeului etnogra
fic din orașul Sigbetul Mar- 
mattei s-a deschis expoziția 
volantă -Aspecte din activi
tatea Muzeului satului din 
București". Cu ajutorul pa
nourilor. fotografilor, grafi
celor șt a unor texte explica
tive. peste 1 580 de locuitori 
ai «rașcha țș satekor vecine 
au făcut astfel cunoștință cu 

; istoricul și dezvoltarea mu
ze,-- proteicele c: -
vare a exponatelor etc.

----- •-----

Culegătorii 
comorilor 
folclorice

SUCEAVA (de la ac rspon- 
I dentul nostru)

Casa raională da colturi 
Botoșani a inițiat o „ștafete 
a culegătorilor de folclor', 
o interesantă acțiune pentru 
cunoașterea, culegerea «i va
lorificarea folclorului din sa
tele raionului Botoșani. Un 
număr însemnat de culegători 
de folclor, vor poposi timp de 
o tună cite 3—4 zile în fiecare 
comună unde va avea lor o 
adîncă investigație a creațiilor 
artistice populare create în a- 
nii din urmă.

In încheierea acțiunii, va fi 
alcătuită o culegere ce va fi 
tipărită ți difuzată in toate 
căminele culturale.

Oficii poștale date în folosință
La Tg. Mureș, în cartierul 

de locuințe „7 Noiembrie” a 
început să funcționeze un nou 
oficiu poștal, care asigură toa
te serviciile P.T.T.R. în vede
rea deservirii rapide a popu
lației, oficiul dispune de 5 cir
cuite din centrala automată.

scoatere în afara legii a parti
dului comunist, autodafeurile 
care prefăceau în scrum căr
țile progresiste, răfuielile sîn- 
geroase cu comuniștii și socia
liștii, pogromurile antisemite, 
asasinarea martorilor indezira
bili ai fărădelegilor hitleriste, 
introducerea torturilor, a la
gărelor de concentrare cu regim 
barbar, au creat o atmosferă 
de teroare inchizitorială și de 
obscurantism medieval care 
avea să pregătească realizarea 
unui alt obiectiv al regimului 

hitlerist: dezlănțuirea războ
iului și expansiunea Reichului 
german nazist.

La 1 martie 1935 regiunea 
Saar fu anexată Reichului. 
Vor urma invadarea Aus
triei, iar apoi cotropirea 
Cehoslovaciei, pregătite de ru
șinoasa tranzacție de la Miin- 
chen. Aceste măsuri au fost 
tot atîtea jaloane în drumul 
spre al doilea război mondial. 
Punctînd principalele mo
mente ale declanșării războiu
lui, Jacques Delarue se opreș

LUMINILE IAȘULUI
. sociațta industrie-frumos, 
| ne-am obișnuit s-o facem 
■ abia de vreo douăzeci de ani 
j încoace.

Ca pretutindeni în țară, in
dustrializarea socialistă, ope
ră inițiată și condusă de

partid, a cuprins și aceste meleaguri în 
circuitul ei trepidant, făcînd să strălu
cească tot mai viu in chipul patriei, 
salba de lumini ale fabricilor și uzinelor 
moderne. Frumosul ne însoțește pretu
tindeni, în zilele noastre și, iată-l pre
zent și aici, in șesul de pe malul Bah- 
lutiilui.

Acum trei ani, pentru a scrie un re
portaj de anticipație (pe atunci) ne-am 
urcat pe sutele de scări în spirală, pînă 
ce am ajuns in virfurile unuia dintre si
lozurile Fabricii de ulei. La picioarele 
noastre se întindea un platou neted, pînă 
hăt-deperte. unde era curmat de apa 
Bani mulai. în minte aveam schițele abia 
consultate ale fabricilor ce urmau să se 
construiască in zona industrială a lașu
lui și, înaintea ochitor se și înfiripa ta
bloul noii industrii ieșene : vedeam aevea 
clădirile elegante, noile bulevarde, tine
rele cartiere— Forfota buldozerelor și 
screperelor ni se părea furnicar de tram- 
rcie și autobuze, mulțimea constructori
lor se transforma în pietoni ce se întorc, 
după lucru, de la uzină, duduitul motoa
relor ni se păr ța că izvorăște nu de sub 
capota excavatoarelor, ci din halele lu
minoase ale noilor întreprinderi... Anii 
cu trecut — doar trei, dar cit de rodnici 
au fost 1 lată bulevardele, iată tram
vaiele c* număr nov — 5 — iată for
fota automobilelor, pietonii, iată, noile 
clădiri dm interiorul cărora răzbate du- 
tfxrral înfundat al puternicelor mașini... 
A?.c acum poate fi deslușită și cantita
tea de frumos, care a fost topită, răspîn- 
dită ia fiecare element al noii zone. Pen- 

a-ji defini contururile, noile bule
varde apelează la linia dreaptă, ca tra
să cu rigla. Fațadele policrome, terasi- 

refuză monotoniei dreptul la existen- 
• chiar in cartierele ridicate din blocuri 
tip. Iar noile întreprinderi au fiecare, 
parcă, începind de la concepția arhitectu- 
-ală, ceva din specificul industriei res
pective. Uzina metalurgică — masivă, so
bră, puternică, are ceva — chiar jude
cind numai după înfățișarea exterioară 
— din puterea și măreția industriei grele. 
Fabrica de mase plastice — concepută 
zvelt, luminos, aerat parcă evocă produ
sele elegante și suple ce poartă, în toa
tă țara, marca noii fabrici din Iași. Pro
filul zimțat al Fabricii de mobilă aduce 
cu profilul fierăstraielor ce taie neobosit, 
schimb după schimb, lemnul fagilor din 
pădurile moldovene, transformîndu-l în 
piese pentru interioarele noilor aparta
mente... Dar înfățișarea exterioară nu ne 
poate spune decît relativ puțin; interiorul 
halelor compune definitoriu, element cu 
element, peisajul nou al zonei industriale 
ieșene, întregind cu alte aspecte frumosul 
a cărui prezență o semnalasem atunci

cînd am înfiripat din cuvinte imaginea 
de ansamblu a noului cartier.

Șerpii incandescenți de metal sînt o 
prezență nouă în industria lașului. Ei au 
prins să se răsucească și să se mlădie 
de la darea în funcțiune a uzinei meta
lurgice din Iași care a și produs de- 
acum zeci de noi sortimente. Uzina — 
unică în țară prin soluțiile constructive
— freamătă acum de zumzetul mașinilor 
de ondulat, tras banda, sablat, tăiat — ma
șini ce transformă sulurile de tablă în 
țevi suple, de cele mai diferite diametre. 
La pupitre, mînuind butoanele, suprave
ghind licărul becurilor de semnalizare și 
tresărirea acelor indicatoare, sînt lami- 
noriștii ieșeni; — profesiune nouă, uzină 
nouă. Nu departe, hala monobloc a Fa
bricii de mase plastice. Alte noțiuni noi 
în „dulce tîrgul ieșilor", alte produse în 
gama sortimentelor ce poarta pe eticheta 
de ambalaj, emblema vreunei fabrici ie
șene. Cu fiecare tonă de policlorură de 
vinii, de polietilenă, de polistiren se eco
nomisesc alte trei tone de materiale fie- 
roase... Și, deși profilul fabricii este atît 
de deosebit de acela al uzinei metalurgice, 
vom găsi două elemente comune în halele 
ambelor întreprinderi: mai întîi, tablou
rile de comandă, apoi stivele de țevi
— metalice de la Uzina de țevi suda
te, flexibile și transparente, cele confec
ționate din mase plastice — și unele și 
celelalte atît de așteptate de industria 
patriei noastre socialiste. Și încă un ele
ment comun: vîrsta oamenilor t media, 
la ambele întreprinderi, nu depășește 25 
de ani. Iar în marginea noii zone indus
triale, vechile clădiri (începute din 1901) 
ale Atelierelor de reparat material ru
lant, capătă din ce în ce mai mult înfăți
șarea unei mari uzine moderne. Cei peste 
8 500 metri pătrați ai noii hale sînt aco- 
periți de o vastă cupolă din sticlă și be
ton, sub care alunecă lin patru poduri 
rulante de mare capacitate.

Am avut ocazia să privesc o fotografie 
(luată prin ’906) a halei de strungărie de 
la Nicolina. Lumina pătrundea de sus, în 
fuioare subțiri, ca razele drămuite de 
frunzișul des al unei păduri de stejari cu 
coroanele îmbrățișate una de cealaltă: 
noianul de curele de transmisie ce cobora 
din tavan tăiau calea luminii cu încîlcea- 
la lor, lăsînd strungurile intr-un etern 
semiîntuneric de amurg.

Lumina — element care contribuie 
poate cit și betonul la realizarea frumo
sului, — are, în noile construcții indu
striale ieșene, locul ce i se cuvine. Cascade 
de lumină în noua hală de la Nicolina, lu
mină în apartamentele noilor blocuri, in 
sălile noii fabrici de tricotaje, în hala vii
toarei centrale de termoficare, peste ma
șinile moderne...

Și, fără să vrei, îți revin în minte cu-, 
vintele rostite de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu prilejul vizitei la Uni
versitatea ieșeană: „Intr-adevăr, bătrînul 
Iași va întineri tot mai mult. Eu văd la
șul ca un oraș modern, un oraș nou, unul 
dintre cele mai frumoase orașe ale 
țării..."

MIRCEA RADU IACOBAN

In curînd, tot la Tg. Mureș, în 
noul cartier de locuințe Aleea 
Carpați va fi dat în folosință 
încă un oficiu poștal. In ulti
mii ani au fost construite și 
modernizate alte oficii poștale 
din Luduș, minele Bălan și în 
alte localități.

te în fiecare etapă, în mod 
special asupra rolului jucat 
de aparatul de teroare, menit 
să paralizeze orice tentativă 
de opoziție în Reich și pe te
ritoriile ocupate și meticulos 
organizat în acest scop sub 
forma unei rețele de copoi, in
chizitori și asasini. Provoca
rea care a servit drept pre
text pentru invadarea Polo
niei (atacul înscenat asupra 
postului de radio Gleiwitz) a 
fost de asemenea un act cri
minal al Gestapoului.

Din ianuarie 1938 Gestapoul 
preia inițiativa și dreptul de 
internare preventivă. In capul 
ordinului de internare se 
afla mențiunea : „Persoana 
arestată nu are dreptul să facă 
apel împotriva decretului de 
internare". Treptat sistemul 
lagărelor de concentrare se 
extinde și se perfecționează 
transformîndu-se într-o rețea 
uriașă de „uzine ale morții".

Fumul pestilențial al cre
matoriilor duce în lume si
nistra faimă a Auschwitzului, 
Maidanekului, Methausenului.

S.S.-ul și Gestapoul bîntuie 
cu o cruzime bestială în Polo
nia, Cehoslovacia, Ucraina, se 
întrec în „soluționarea de
finitivă a problemei evre
iești", în torturarea și distru
gerea prizonierilor sovietici.

S.S.-ul și Gestapoul nu ac-

Tinerii de Ia secția vulca- 
nicare a Uzinei de anvelope 
„Danubiana" se străduiesc 
să realizeze produse de 
bună calitate, iată-i pe ope
ratorii chimiști C. Marcu și 
Alexandru Manea verifi- 
cind un nou lot de anve

lope

Foto: O. PLECAN 

ționează fără știrea armatei 
și cu atît mai puțin împotriva 
ei. E vorba doar de o rivali
tate, care merge pînă la cioc
nire numai în cazul militarilor 
participanți la cunoscutul 
complot împotriva lui Hitler 
din 20 iulie 1944 reprimat fă
ră milă de Gestapo și S.S.

„Lupii se sfîșie între ei", 
așa se intitulează ultimul ca
pitol al cărții în care e rela
tat și acest complot. In același 
capitol e descrisă prăbușirea 
regimului nazist și „haosul 
wagnerian" care se abate asu
pra exponenților lui. Autorul, 
fidel temei alese, urmărește 
cu o atenție specială sfîrșitul 
căpeteniilor Gestapoului (Him
mler, Eichmann și alții), dar 
destinele acestor călăi se pierd 
în dezastrul întregului Reich 
nazist.

Delarue termină printr-un 
avertisment împotriva supra
viețuitorilor nazismului și ce
lor care îl regretă. Plămada 
otrăvită, spune el, ar putea 
să crească din nou. De aceea 
oamenii nu au dreptul să uite.

„Istoria Gestapoului" este 
una dintre cărțile, care vor 
să ajute omenirea „să nu ui
te". Ea servește luptei pen
tru pace și împotriva încercă
rilor de reînviere a fascismu
lui.

DAN RAUTU

Secfie nouă 
pentru 

fabricarea 
hîrtiei

La Fabrica de celuloză <51 
lâ Palas-Constanța, care fold 
sește ca materie primă paiell 
de cereale, se desfășoară Iul 
crările de extindere a capac! 
tății prin construirea unei nd 
secții pentru fabricarea hîrtid 
de scris și tipărit. Constructol 
rii de la întreprinderea dl 
construcții și montaj Bucuroșii 
au terminat pînă acum hal] 
mașinii de hîrtie și a ateliera 
lor anexe și lucrează la fini 
sarea lor. Paralel, echipele d 
montori execută montarea uti 
lajelor modeme care vor as] 
gura o producție de circ 
20 000 tone hîrtie de calitat 
superioară pe an.

Noua secție va folosi ca maJ 
terie primă cea mai mare paJ 
te din celuloza de paie fabri 
cată în prezent aci.

(Agerpres)
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Instructori ort stici 
la cursuri

La Eforie Nord s-au desfă
șurat cursurile Școlii populare 
de artă din Constanța cu in
structorii formațiilor artistice 
de amatori din regiune. Timp 
de 15 zile, celor 173 de in
structori artistici le-au fost 
predate lecții de către profe
sorii școlii populare de artă, 
metodiști ai casei regionale a 
creației populare, regizori și 
actori ai Teatrului de Stat din 
Constanța, in scopul îmbună
tățirii mișcării artistice de a- 
matori din regiune.

(Agerpres)
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• Liderul cam
pionatului unio
nal masculin de 
șah, marele maes. 
tru Viktor Korci- 
noi, a obținut o 
nouă victorie. In 
runda a 11-a Kor- 
cinoi l-a învins

• Fostul cam 
pion olimpic de 
înot, australianul 
John Konrads, s 
semnat un con 
tract de antrenoi 
la unul din ma 
rile cluburi diu 
Sydney, El a de-

în labamtorul centralei e-

Pasiune pentru 
știință

Jectnce «lai Iastitutu! polr-
teha.-c dia Buaizeștj. f.zden-

Foto a PLFCA.V

• Potrivit unei știri 
publicate de revista 
,,Manchete“, Confedera-, 
ția braziliană a sportu
rilor a format un lot de 
44 de jucători din care 
va fi aleasă echipa Bra
ziliei pentru turneul fi
nal al campionatului

mondial de fotbal din 1966. Din acest 
lot fac parte 22 de jucători de la echi
pele din statul Rio, 21 din statul Sao 
Paolo și fundașul Lando actualmente 
angajat la echipa argentiniană Boca 
Juniors. Media de virstă a lotului este 
de 23 de ani.

Iată numele celor 44 de jucători se
lecționați : portari : Gilmar, Manga, 
Hector, Flazan ; fundași ; Alberto, 
Diaz, Fidelis, Mura, Cunha, S. Ditao, 
M. Ditao, Orlando, Joel, Modesto, 
Lando, Valdez; mijlocași : Hentique, 
Altair, Rildo, Geraldinho, Lima, Diez, 
Zito, Careihos; înaintași : Garrincha, 
Pele, Cutinho, Carlos Alberto, Pepe. 
Gerson, Jorginho, Antoninho, Abel. 
Nunez, Parama, Flavio, Silva, Jairzin- 
ho, Celio, Zeroberto. Para. Arildo, 
Joaquinho, Etenzalvio.

în 30 de mutări pe Lutikov și acum el 
totalizează 8 puncte cu două par
tide întrerupte, urmat în clasa
ment de Bronstein și Stein cu 
cite 7,5 puncte. Alte rezultate din
runda a 11-a: Stein a ciștigat la Kro- 
gius și Vasiukov la Saharov. Partida 
Bannik-Bronstein s-a încheiat remiză. 
Fostul campion mondial Mihail Tall 
are avantaj in partida întreruptă cu 
Bakulin. Restul partidelor s-au intre- 
rupt.

• Vineri sosește în Capitală echipa 
bulgară de box „Dunav" Russe. Boxe
rii bulgari vor intflni duminică la 
Galați echipa locală Constructorul, 
iar marii de la ora 19, io sala Horeas
că din Capitală, oaspeții vor primi re
plica formației Progresul București.

• In concursul 
internațional de 
schi de la Kavgo- 
lovo sportivii so
vietici au obținut 
alte două noi vic
torii. Combinata 
nordică a revenit

tînărului student Iuri Simonov din Le
ningrad cu 478,26 puncte, iar în proba 
de biatlon a terminat învingător Ni
kolai Puzanov.

• Partea a doua a campionatului 
orașului București la hochei pe ghea
tă a luat sfîrșit. In ultimele meciuri 
disputate la patinoarul artificial ,,23 
August", Steaua a învins cu 12—3 pe 
Dinamo și Constructorul cu 10—1 pe 
Olimpia.

Ultima parte a campionatului în
cepe joi, o dată cu desfășurarea me
ciului Dinamo — Olimpia (ora 20). In 
clasament conduce Steaua cu 8 puncte, 
urmată de Dinamo cu 6 puncte și 
Știința cu 4 puncte.

declarat ziariștilor că a renunțat la 
activitatea competițională. deoare
ce nu mai avea răbdare să se pre
gătească pentru sportul de performan
tă. Konrads a ciștigat, cînd avea 17 
ani, proba de 1 500 m liber la Jocu
rile Olimpice de la Roma. El continuă 
să dețină recordurile lumii în pro
bele de 440 yarzi și 1 650 yarzi liber.

■ La Poiana Brașov se va desfă
șura duminică primul concurs de să
rituri de la trambulină. Competiția 
este dotată cu Cupa Dinamo. Parti-' 
cipă și membrii lotului republican în 
frunte cu I. Covaci, I. Voinea și N. 
Mărginoanu.

(Agerpres)

înapoierea in Capitală
Miercuri seara s-a înapoiat 

in Capitală tovarășul Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, șeful delegației Repu
blicii Populare Romine la se
siunea a XlX-a a Adunării 
generale a Organizației Națiu
nilor Unite.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
r.easa. au fost de față tovarășii 
Gcgu Rădulescu. vicepreședir.-

a tov. C. Mănescu
te al Consiliului de Miniștri. 
Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor socia- , 
le. loan Constant Manoliu. mi- • 
nistrul justiției, membri ai 
conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
in R. P. Romină.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații romine in Iran
Miercuri a plecat in iran. Mi

hail Pete, mustru! comerțului 
exlaxx, iașoțrt de Xicoiae Io- 

drzrtrie: petroMcd șz choniri. 
precszn șt de ■■ țrm de speca- 
hsti. De ir Keta va vitua tracul 
la jrrjțu» dr Mcrnxcher Ec? ■ 

tvaîe haenese de PetroL fort

to-.ului »2 Șl va face un
schimb de păren cu partea no 
oă ca privi» la pnrMMtae de 
dezvoitue a —fațwt» eeooaaaca 
cele dtmk țări. ' +

oturile experirae-.- 
tale. preocupc-M 

JHH pe-.:—. aplicarea«I cunoșt'.nțe'.or '.e-
ref.ce
campanile peatm 
fertilizarea soiu

lui, desfășurate la scară mare, 
iată tot atitea forte demxe de 
notat în viața coopentwei u- 
gricole de prodxcjve drn Dor 
Mărunt. Și aceasta ar fi pri
ma carte de vizită a brigadie
rului Ion Popa, șeful «neta 
dintre cele mai bune brigăzi 
din cooperativă, brigadă că
reia îi sint inuradiețatt nai 
totdeauna experiențele, căitu
rile deosebite. Portretai «ăs
tui șef de brigadă, axcățir, ai 
fața arămie de parcă soarele 
persistă de la o ra-c ia «riu 
în ochi și în obraji, a fost pur
tat anul trecut la demonstra
ția de 23 August, ca fruntaș al 
cooperativei cin Dcr 
în josul fotografie-. stătea scris 
că Popa Ion, cu brigada hei, 
a obținut 25 000 '■:? r-eriă i: 
hectar, 2557 kg grin. 2999 kg 
floarea-soarelui și 3309 kg po
rumb la hectar. Și aceasta ar 
fi o altă carte de vLrită a bri
gadierului Ion Popa.

Iar acum aveam s-o ca-par- 
tem pe cea de-a treia, pășiad 
pragul casei sale. îa sala mare, 
iată o adevărată ca—.e~:-Zz- 
borator: pe raxteiari spe
ciale sint rinduiti rriulc;; de 
porumb, snopi de gri-.. de or: 
și ovăz, plante odaie dm etnp 
care string între pereții casei 
mirosul jrămir.t-al-A, soa-e.--. r. 
verii bărăgănene. Doct n-ar 
fi disciplinate de plăcuțele 
scrise cu grijă, te-ai agtețOo 
să mai auzi șuierul vtahihri la 
foile porumbului și ciatecal 
ciocîrliei între spice. De- 
ochii ți se opresc pe taacrtea- 
rile școlărești, sirguiudoase: 
pOrumb H SL-222 — reco'.tz 
1963, producție medie <400 kg 
la hectar; sau alta.- HD—2C<6 
— recoltă 1963, producție me
die 3 314 kg.

Snopi și știuleți a dus, ano
timp de anotimp, brigadierul 
Ion Popa și la laboratorul 
școlii.

pceaeâsseue Bep-.feibrx luda

h eccpe-zac* agresată de 

de^mvu^TsjecU*^2e 
zzbi- pe cere le var sbciat. 

—eLe pentru cere ce— 
edrțUe ș> seara isrirae saai

Și acetsu ar fi c treia certe 
de riziM a h-ipOL*>ei alai Ion 
Pope — de fapt uaa singură 
cere cuprinde p -eziîtzteie 
cooperativei agricole de pro
ducție si pe ele brigăzii sale, 
și reraltatrie ctitor o-e și ani 
de învățături, la scoală grea 
și de mare răspundere a agri
culturii.

FLORENȚA ALBU '

Informații

Tkre asrf 3xî>se- Ceas

Wbar a șt jafi de la tri»-

Enmor șt Maniaenăat Inăzsen-
Se caff.T-xtf » se » Jc poet u/risze.’e creații aJe Fabricii de 

roaSerțu «: tricotaje -Bucareștr"
Foto: AGERPRES

NOI ȘCOLI
In localitățile urbane și ru

rale din regiunea Cluj au fost 
construite, în anii șesenalului, 
peste 70 localuri destinate în
vățământului elementar, de 
cultură generală, tehnic și 
profesional. Numai în anul 
trecut, la Cluj, Dej, Gherla, 
Baia de Arieș și în alte loca
lități din această parte a țării 
s-au construit noi școli care au 
însumat peste 200 săli de cla
să, laboratoare de fizică, chi
mie. Astăzi, în fiecare sat, fie 
cit de mic, funcționează cel 
puțin o școală. Numărul școli
lor de 8 ani, medii de cultură 
generală, tehnice și profesio
nale care funcționează în anul 
școlar 1964—1965 depășește ci
fra de 640. In ele învață mal 
bine de 213 000 de elevi.

(Agerpres)
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Cinematografe

POSTA REDACȚIEI» »

Cadrei* uffrxr ru-

ritirta ic uewae sece m ane-

-rnei. pe ratară praenJ )ea

DAR.K5TE.VX OOUl — laie de 441 €31 000 locuitori.
Marea B.-.larie 51 301 000, 
Mexx 3? 233 000. R P. Romină
H «77 0GO. S-U-A. 1»1 000 000
UJLSS. 221 500000, R. P. Chi-

seză CM «M OMl Pr.r.rie ora- 
seâe eu peste ’JE stlicn de lo- 
CTitOC-. SC ~--r—d-i Ah —
lzd-a. A-tara (Turcia), Ban-

«Ir.’di*.. Bogota (Co- 
; jab-ak Bacurer— Bueics- 
Aire» lArgerriria , New-York, 
Cacimati «i Chicago (S.U.A.), 
Harb— (R. P Chineză). To
mato (Canada). Yokohama 
ulaporua; etc.

STOICA MARLA — elevă, 
Scnala medie Cisnădie, regiu
nea Brașov.

P-iteți trimite redacției noa
stre poeziile pe care le consi
derați cele mai reușite. Vă 
propunem să le discutați întii

BELDESCU ELENA — 
Școala profesională comer
cială Ploiești.

Vă puteți înscrie la Institu
tul de științe economice — 
curs fără frecvență — numai 
dacă dețineți funcția de mer
ceolog și aveți vechime în 
muncă cel puțin 3 ani. Pentru 
înscrierea la examenul de 
admitere trebuie să aveți re
comandarea conducerii insti
tuției în care lucrați.

în cadrul cercului literar ca- 
re-și desfășoară activitatea in 
școală.

La facultățile de economie 
generală; finanțe credite și 
evidență contabilă ; comerț, 
secția economia comerțului 
socialist examenul de admite
re constă din următoarele 
probe :

— Elemente de economie 
politică -— oral

— Matematică (algebră, tri
gonometrie) scris și oral

— Geografia R. P. Romîne 
— scris și oral.

Durata de studii: 6 ani.

CAN-CAN -w fițm pentm 
ecran panoramic — rulează la Pa
tria (orele 930: 12,30; 15,30; 18,30i 
21.15). ClNTÎND IN PLOAIE — 
rulează Ia Republica (orele 8,15; 
10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,30), 
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16.15; 18,45; 21), Modem (orele 9; 
1130; 14; 16,30; 19; 21,30). SOȚIE 
PENTRU UN AUSTRALIAN — ci
nemascop — rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45), Grivita (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Festiva! (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). CAVA- 
LERII TEUTON! (ambele serii) —a 
rulează Ia Carpati (orele 9; 12; 15). 
ȘEFUL — rulează la Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45, 21), 
Aurora (orele 9,45; 12,15: 15; 17,45; 
20,30), Flamura (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Feroviar (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT - rulează la Vic
toria (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Miorița (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30-, 18,45; 21), 
ROȘU ȘI NEGRU (ambele serii) 
— rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16.30; 20). JUDECĂTORUL DE 
MINORI — rulează la Lumina (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
ZIUA FERICIRII - rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
CASA NETERMINATĂ — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15; 20,30). 
INTÎLNIRE CU SPIONUL — ru- 
lează la înfrățirea intre popoare

OPREA TEODOR — str. 30 
Decembrie nr. 1, Bacău.

Facultatea de silvicultură 
cu secții: Silvicultură, Ex
ploatarea pădurilor și trans
porturi forestiere există nu
mai în orașul Brașov în cadrul 
Institutului politehnic str. N. 
Iorga nr. 2. Durata de studii: 
5 ant

Se susțin examene scris și 
oral la: matematică (algebră, 
trigonometrie, geometrie — 
plană și în spațiu), botanică, 
iar la fizică (mecanică, elec
tricitate) proba de concurs se 
dă numai in scris.

• Da ettrlnd a intrat în pro
ducție • nană secție ia Com- 
bătabd dumic Borsești (sec
ția de cloruri de polivinil 
stzspensieț. Aspect din noua 

secție

Foto: AGERPRES

Organizarea 
diferențială 
a cursurilor

nivelullui calitativ al produselor 
lor la cel mai înalt coeficient.

La indicația comitetului de 
partid s-au format, pe secții, co
lective de specialiști care au stu
diat cauzele esențiale ale rebu
turilor, măsurile care pot înlătu
ra aceste cauze, toate rezervele 
existente și, în funcție de acest 
studiu, au fost întocmite progra
mele analitice ale cursurilor.

— In secția noastră — spunea 
ing. Marinescu Die de la O.S.M. 
nr. 1, colectivul de ingineri și 
maiștri care a pregătit deschide
rea cursului de completare a cu
noștințelor profesionale pe pro
bleme ale calității oțelului, a 
stabilit că rebutul mare pe care 
l-am înregistrat anul trecut s-a 
datorat, printre altele, și unei in
suficiente cunoașteri de către toți 
oțelarii, și în special a începăto
rilor, a proprietăților fizice și 
chimice ale materiilor prime și 
materialelor auxiliare, unii fiind 
prea puțin familiarizați cu apara
tura de control a regimului ter
mic al cuptoarelor Martin sau ne- 
cunoscînd toate tainele turnării 
corecte a oțelului. Programa ana
litică propriu-zisă, vizează tocmai 
remedierea acestor lipsuri. Ea cu
prinde, pentru cei 120 de oțelari 
topitori, lecții ca : proprietățile fi
zice și chimice ale materiilor pri
me și materialelor folosite la ela
borarea oțelurilor, scopul și impor
tanța feroaliajelor la elaborarea
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oțelurilor, dozarea încărcăturii 
cuptorului, regimul termic al 
cuptorului etc. iar pentru cei 90 
de turnători-preparatori, pro
grama cuprinde lecții pentru cu
noașterea procedeelor celor mai 
avansate de turnare a oțelurilor 
calmate, neeahnate sau semical- 
mate și a cauzelor care produc 
defecțiuni de turnare la lingouri.

Organizațiile U.T.M. din secții 
și-au adus o contribuție valoroasă 
la recrutarea celor 4 500 de ti
neri care vor frecventa noile 
cursuri. în continuare ele au da
toria să se îngrijească de mo
dul în care își însușesc ti
nerii cursanți cunoștințele pri
mite, cum frecventează cursurile, 
cum aplică în munca lor învă
țămintele primite, metodele învă
țate, ce angajamente personale 
își iau lunar în privința îmbună
tățirii calității produselor, să-i 
ajute în realizarea acestor anga
jamente.

Intr-o foarte mare măsură, 
soarta calității produselor depin
de de pregătirea profesională a 
maiștrilor, de competența cu 
care aceștia conduc procesul teh
nologic intr-un anumit sector. 
Dat fiind faptul că avem mulți 
maiștri tineri, proaspăt promovați 
în posturile lor, a fost necesar să 
se organizeze și pentru ei o anu
mită formă adecvată de pregătire 
continuă.

O asemenea formă a fost găsită, 
în lectoratele tehnice pentru mai
ștri. Pentru ei, diferențiat pe 
specialități : oțelari, fumaliști, la- 
minoriști, aglomeratoriști, elec

tricieni, strungari și cocsari s-a 
stabilit, de asemenea, o tematică 
de conferințe privind în princi
pal tot problema ridicării calității 
produselor precum și proble
me de protecția muncii, preț de 
cost și productivitate. Ședințele 
lectoratelor, conduse de șefii sec
țiilor și tehnologii lor, sint frec
ventate de 345 de maiștri din cei 
590 cîți numără combinatul. Re
stul vor face parte din seria a 
II-a care va funcționa în ultimele 
6 luni ale anului.

— Calitatea produselor noa
stre, spunea ing. Klockel Oskar, 
șeful serviciului tehnic al combi
natului, a avut de suferit în anul 
trecut și de pe urma unor con
trolori de calitate slab pregătiți 
pentru această muncă. De aceea 
am prevăzut anul acesta și pentru 
ei un curs experimental de spe
cializare. Deocamdată i-am cu
prins în curs numai pe controlorii 
de la oțelării și I'aminorul de 800 
mm, urmînd ca după încheierea 
acestei serii să începem aseme
nea cursuri și cu ceilalți con
trolori. Pentru început am pre
văzut un ciclu de 10 lecții pen
tru controlori, care vor avea în 
întregime un caracter practic și 
vor fi însoțite de explicațiile teo
retice ale specialiștilor. Ce cu
prind în esență aceste lecții ? In 
primul rînd cunoașterea temei
nică a aparatelor de măsură și 
control și a defecțiunilor ce se 
ivesc la produsele noastre. Iată 
cîteva titluri de lecții : Defec
tele h'ngourilor și laminatelor și 
cauzele care le provoacă, măsu-

rarea tempentnro oțehihzi hrhâdl 
repreparația în liagCTol nwafraar 
minuirea și cunoașterea noii apa
raturi de control și verificare etc.

Menite să răspundă unei ce
rințe a producției atit de im
portante cum este calitatea, cursu
rile trebuie să fie ajutate cu mul
tă atenție pe tot parcursul lor, a- 
sigurindu-se de către conducerea 
tehnică condițiile materials ne
cesare (săli, materiale demonstra
tive și pentru experiențe) iar or
ganizația U.T.M., sindicatul să 
urmărească modul cum sint apli
cate la fiecare loc de muncă cu
noștințele predate )a aceste 
cursuri.

Control permanent 
pe faze 

de operații
ce și pneumatice, care s-au 
defectat și care au fost date 
la reparat, să fie aduse cit 
mai urgent înapoi, nu s-a ur
mărit de către serviciul me- 
canic-șef ca atunci cînd se 
defectează o sculă de acest 
fel, ea să fie imediat reparată. 
Astfel că, la montaj, din lipsa 
șurubelnițelor electrice șt pne
umatice, șuruburile — ca să 
fie prinse mai repede — se 
bat cu ciocanul, se mai string

es țu-ubeixztz de —.riă 
și t-eubu este :e—zwtd .' Dar 
aceasta dăsnaa^ cahtățn Ia
tă de ce iacă «ha praneie zile 

cxsXxi scesic fost ls*t€ 
—.ăsan pentru «reodaceraa
rerxzrilor «i reparuțnlor pia- 
".i.hccxe la SJJ.V.-urile ca care 
lucrează muncitorii.

Este evident că o muncă ce 
calitate cere și o pregătire 
profesională corespunzătoare. 
In fabrică au fost orga
nizate cursuri de ridicare 
a calificării la care au 
fost cuprinși peste 260 de 
muncitori. Dar acestea par a 
fi insuficiente. Aici lucrează 
numeroși tineri, unii abia so
siți de pe băncile școlii profe
sionale sau calificați prin 
cursuri de scurtă durată. Co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. a propus de curînd 
conducerii fabricii să organi
zeze, pe lingă cursuri, mai 
multe demonstrații practice la 
care muncitorii de înaltă cali
ficare, maiștri și ingineri să 
arate mai amănunțit cum se 
poate lucra mai bine pe o ma
șină, care sint caracteristicile 
mașinii, unde apar dereglările 
cele mai frecvente și cum pot 
fi remediate defecțiunile ușoa
re. Ridicarea calificării, spe
cializarea tinerilor la diferite 
locuri de muncă, la mașini, 
poate avea rezultate șt mai 
bune dacă încă de pe acum ar 
fi luate măsuri ca aceștia să 
nu mai fie schimbați de la un 
loc de muncă la altul. Cunoaș-

terea U perfeepe a operației 
•erpecttre contribuie in cea 
mas mare măsuri la execuția 
unor piese și subansamble de 
calitate.

S-a amintit la început că în 
acest an la CJJ-. Suceava se 
vor p-oduce noi sortimente de 
mobilă. Măsurile luate pînă 
acum și cele care se impun a 
fi in atenția conducerii fabri
cii de mobilă din combinat, 
pot asigura încă de la prima 
garnitură nouă, o calitate co
respunzătoare.

Munca personală
Dar stnt momente cînd elevul, 
oricît de înzestrat, întîmpină 
greutăți. Primul îndemn al profe
sorilor este ca aceste greutăți să 
fie învinse de elev însuși, chiar 
dacă i se cere pentru aceas
ta să umple file întregi cu 
formule, exerciții, probleme. Și 
numai cînd, într-adevăr, ajunge la 
concluzia că nu poate să se 
descurce, să apeleze la ajutorul 
profesorilor, al colegilor. Spun a- 
ceasta, deoarece, elevul trebuie 
să știe că prețuiesc mai mult ore
le de studiu deasupra caietului 
sau a cărții, decît rezolvarea sim
plă a unei nelămuriri cu ajutorul 
altuia. Nu treceți peste greu, nu 
lăsați lucrurile nelămurite. Grija 
pentru precizie, atenția pentru 
cele mai mici detalii sint cerin
țe pe care fiecare elev trebuie să 
le îndeplinească.

Ca să devină un cadru bine 
pregătit pentru profesia in care 
ca lucra în ctitor, elevul trebuie 
să te obișnuiască să caute răspun
suri la multiple probleme pe care 
i le pune școala și viața. Lectura 
particulară, activitățile in cercuri, 
participarea la diferite concursuri, 
olimpiade, inițierea unor activități 
practice de laborator, excursiile, 
ca și diferite activități culturale 
etc. constituie prilejuri cariate 
pentru îmbogățirea, adincirea și 
consolidarea materialului infor
mativ căpătat în timpul lecțiilor, 
fiind totodată un prilej de des
tindere și de satisfacție.

Toate aceste deziderate presu
pun formarea unui stil de muncă 
în care să se îmbine în mod 
armonios satisfacerea sarcini
lor de învățătură cu preocupările 
speciale puse de interesele și ap
titudinile fiecăruia. în afară de 
aceasta, datoria fiecărui elev este 
de a nu uita că face parte din- 
tr-un colectiv cu sarcini și preo
cupări comune și că trebuie să-i 
sprijine în mod consecvent pe toți 
membrii colectivului. De aceea, 
analiza periodică, în spirit critic 
și autocritic, a activității și atitu
dinii fiecărui membru al colecti
vului școlar este de fiecare 
dată binevenită ; ea ajută la pre
venirea deficiențelor, știut fiind 
că este mult mai ușor să formezi 
o deprindere nouă de muncă șco
lară, de cît să înlături un stil de
fectuos de muncă.

Chibzuiți bine: ziua elevului 
este dedicată orelor de clasă, 
pregătirii lecțiilor, destinderii, 
odihnei. Fiecare lucru se cere fă
cut la timpul lui.

(orele 10; 15,30, 17,45, 20), Torni» 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele (6; 18,15;
20.30) . ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATA — rulează la Vitan (orele 
15; 17,45; 20,30), Ferentari (orele 
14,30; 17.15: 20). CLIMATE - ci
nemascop — rulează la Popular 
(orele 15,15; 18; 20.45), Moșilor 
(orele 15; 18; 20,45). GHINIONIS
TUL — rulează la Munca (orele 
16, 18,15; 20,30), Colentfna (orele 
10; 16; 18,15; 20,30). ȘAPTE ANI 
DE CĂSNICIE — cinemascop — 
rulează la Bucegi (orele 10; 12,30; 
15,30; 18, 20,30), Viitorul (orele 
13.45; 16; 18,30; 21). POVESTE DE 
PE DON — rulează la Union 
(orele 15,30; 18 . 20,30). PROGRAM 
PEN i KU COPII (dimineața) i MA
RIA (după-amiază) — rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . LUMEA COMICĂ A LUI 
HAROLD LLOYD - rulează la 
Timpuri Noi (orele 10; 12,15; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,30). MUSAFIRI CIU- 
DATI PE MUNTELE DE GHEAȚĂ — 
rulează Ia Cultural (orele 15,30; 18;
20.30) . SĂLBATICII DE PE RÎUL
MORȚII (cinemascop) — rulează la 
Dacia (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Progresul (orele 15; 17; 19; 21). 
VESELIE LA ACAPULCO — ru- 
lează Ia Buzești (orele 10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). DIAVOLUL DE
SERTULUI — rulează la Flacăra 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30).
ELENA DIN TROIA — cinemascop
— rulează Ia Giulești (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). S-A 
INTIMPLAT LA MILIȚIE — rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20). CA- 
LABUCH — rulează la Melodia 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
21), Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20). 40 DE MINUTE P1NĂ IN
ZORI — rulează ia Volga (orele 
10; 12; 14,30;, 16,30; 18,30; 20,30), 
30 DE ANI DE VESELIE rulează 
la Rahova (orele 15; 17, 19; 21). 
HAMLET — cinemascop (ambele 
serii) — rulează Ia Lira (orele 
15,30, 19). TEAMA — rulează la 
Cotroceni (orele 16; 18,16; 20,30). 
IVAILO — rulează Ia Pacea (orele 
16; 18; 20). HATARI (ambele serii)
— rulează la Arta (orele 10; 16,15)
19.30) .

Televiziune
JOI 14 IANUARIE 1966

Orele 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,10 — Micii elec- 
trotehnicieni. 19,40 — Romain 
Rolland. 20,25 — Filmul ar
tistic romînesc „Dragoste la 
zero grade". în încheiere: 
Poșta televiziunii, buletin de 
știri, buletin meteorologic,



Comentariul zilei

Elemente noi

în problema

sud-vietnameză

I denstabilității din Vietnamul_
sud — devenită cronică în urma 
refuzului guvernelor ce s-au 
succedat la putere de a pune 
capăt războiului antipopular — 
i s-au adăugat cîteva elemente 
noi demne de semnalat. Merită 

a fi, astfel, menționată înmulțirea glasurilor 
în S.U.A. care preconizează modificarea ori
entării de pînă acum în legătură cu Vietna
mul de Sud. Se impune relevat, de asemenea, 
conflictul acut dintre anumiți conducători 
politici și militari sud-vietnamezi, conflict 
care pricinuiește îngrijorare la Washington. 
In sfîrșit, trebuie remarcată respingerea actua
lului guvern de către unele cercuri sud-viet- 
nameze care-i acordaseră pînă acum oarecare 
credit precum și încercările premierului 
Huong de a lansa formule care indică dispo-

ziția de a face concesii pentru a se menține 
la cîrmă.

Disputa dintre diferiți oameni politici și 
militari pentru acapararea puterii nu s-a în
cheiat cu aranjamentele de sprijinire a actua
lului guvern. In momentul de față s-a pus 
doar „surdină" acestei dispute spre a se con
centra forțele armate pentru continuarea răz
boiului. Dar, speranțele de a redresa situa
ția în favoarea guvernului pălesc pe zi ce 
trece, iar forțele patriotice obțin mereu noi 
succese.

Nemulțumirea resimțită la Washington 
față de cele ce se petrec la Saigon — în po
fida acordului precar realizat între militari 
și civili — s-a concretizat în restrîngerea 
temporară a ajutorului american. Richard 
Russel, președintele Comisiei senatoriale pen
tru forțele armate și credite militare a S.U.A., 
a declarat, după un raport prezentat într-o 
ședință secretă de John McCone, șeful C.I.A., 
că „Statele Unite au suspendat o anumită 
formă de ajutor pentru Vietnamul de sud. 
Ajutorul suspendat va fi restabilit imediat ce 
Vietnamul de sud va avea un guvern stabil 
și atunci cînd noi (S.U.A.) vom fi siguri că 
nu va avea loc o lovitură de stat“. In dezba
terile comisiei s-a luat, evident, în conside
rare că S.U.A. au cheltuit în ultimul deceniu 
3,3 miliarde de dolari în Vietnamul de sud, 
iar pentru 1965 a fost promis Saigonului un 
ajutor de 520 milioane de dolari, că în 1964 
au fost uciși 239 de americani și au fost ră
niți alți 1 511, iar acum numărul militarilor 
americani aflați pe teritoriul sud-vietnamez 
se ridică la 23 000.

In această lumină, continuarea războiului 
vine în contradicție cu sfaturile de modera
ție și de căutare de soluții constructive care

s-au înmulți chiar în presa americană. Re
vista „U.S. NEWS AND WORLD REPORT" 
(11 ianuarie) scria: „Statele Unite se înnă
molesc tot mai adînc în războiul vietnamez, 
dar victoria pare mai îndepărtată ca oricînd".

Cît privește acordul realizat între diferi
tele grupări care își dispută puterea la Sai
gon, cît și farsa electorală pregătită pentru a 
încununa aceste aranjamente, ele apar deo
sebit de fragile dacă ne gîndim la puternice
le manifestații din ultimile zile de la Da- 
nang, Hue și chiar Saigon. „Valul de demon
strații și greve împotriva guvernului, relata 
agenția U.P.I., a complicat eforturile primu
lui ministru Huong de reconciliere a diver
gențelor și de a se concentra asupra războ
iului împotriva partizanilor". Totodată, tre
buie înregistrate declarațiile actualului pre
mier Huong că „o politică de neutralitate 
de felul celei a Elveției sau Austriei va fi o 
soluție ideală pentru Vietnam". In lipsa unor 
comentarii suplimentare la Saigon, este difi
cil deocamdată de precizat dacă această de
clarație anunță o schimbare în perspectivă, 
sau a fost lansat doar „un balon de încer
care" menit să prelungească viața actualului 
guvern în așteptarea reacției în străinătate.

In orice caz, situația din Vietnamul de sud 
a ajuns la un punct în care se confirmă că 
orice guvern care încearcă să impună vechea 
orientare nu are mai multe șanse de reușită 
decît cele precedente. Elementele noi ivite 
pe scena sud-vietnameză au darul să aducă, 
în confuzia semnalată la Saigon, licăriri spre 
soluții așteptate de multă vreme, dar impo
sibil de găsit în continuarea războiului.

Z. FLOREA

oferită

încheierea Conferinței primilor

Gală de filme

de ambasadorul
Romîne

miniștri ai țărilor arabe Facultatea de- medicină a Uni
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MOSCOVA. — După cum 

anunță agenția TASS, s-a în
cheiat sesiunea anuală a Co
mitetului reprezentanților îm
puterniciți ai guvernelor sta
telor membre ale Institutului 
unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna.

Reprezentanți ai R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. P. 
Chineze, R. P. D. Coreene, 
R. D. Germane, R. P. Mon
gole, R. P. Polone, R. P. Ro
mîne, R. P. Ungare, U.R.S.S., 
R. D. Vietnam au dezbătut 
raportul privitor la activita
tea institutului pe anul 1964, 
precum ți problemele legate de 
dezvoltarea continuă a cerce
tărilor în domeniul fizicii nu
cleare și al fizicii marilor 
energii.

LA PAZ. -- Președintele juntei 
militare boliviene, generalul Rene 
Barrientos, a coniirmat că își va 
pune candidatura la președinția 
republicii. Barrientos, care între
prinde în prezent p călătorie prin 
principalele 
clarat că a 
„din cauza 
politice".

Data viitoarelor alegeri preziden
țiale nu a iost întă stabilită de 
juntă.

orașe ale țării, a de
lirat această hotărîre 
incapacității partidelor

OTTAWA. După cum trans
mite agenția France Presse, guver- 
nul canadian intenționează să-și 
revizuiască unele angajamente față 
de N.A.T.O. Această hotărîre se 
referă la reducerea de la 8 la 6 a 
numărului escadrilelor de aviație 
de tip „C.F.-130“ pe care Canada 
le are in Europa occidentală. La 
Ottawa se precizează, de aseme
nea, că cartierul general al forțelor 
aeriene canadiene din Metz, care 
număra 800 de militari, va fi des
ființat. în ce privește soarta celor
lalte baze militare aeriene canadie
ne, cum sînt cele . de la Marville 
(Franța) și Baden — Solingen 
(R.F.G.), precum și brigada de in
fanterie canadiană din Sost (R.F.G.) 
— ele vor continua să rămînă în 
Europa occidentală pînă în 1970.

LONDRA. — Intr-o declarație 
făcută marți corespondentului la 
Londra al agenției United Dress 
International, mediatorul O.N.U. 
în Cipru, Galo Piaza, a precizat că 
a elaborat un plan pentru regle
mentarea situației din Cipru.

Potrivit agenției U.P.I., planul 
lui Galo Piaza se așteaptă să tie 
supus dezbaterilor Adunării Gene
rale a O.N.U., după ce mai întli 
va fi discutat cu reprezentanții 
Ciprului, Greciei și Turciei.

MONTE CARLO. — După cum 
anunță agenția France Presse, in- 
cepînd de Ia 1 martie, la Monte 
Carlo va intra în inacțiune cel mai 
puternic post de radiodiiuziune din 
lume.

Potrivit agenției, prima emisiune 
experimentală a acestui post a 
tost diiuzată marți. Cu această oca
zie, Jean Beliard, directorul gene
ral al postului de radio Monte 
Carlo, a prezentat ziariștilor noul 
emițător, care este instalat Ia o 
altitudine de 1 000 m și al cărui 
complex ocupă 150 ha.

WASHINGTON. — Administra
ția națională pentru problemele 
aeronauticii șl cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că 
explozia intenționat provocată a 
unui reactor nuclear destinat unor 
viitoare nave cosmice, a produs 
cantități sesizabile de radiații, care 
slnt însă considerate drept inferi
oare nivelului tolerat de Consiliul 
federal pentru problemele radiații
lor pentru operațiuni în timp de 
pace.

Explozia a fost provocată pentru 
a constata efectele probabile pe 
care le-ar avea o explozie acciden
tală a unei astfel de instalații.

In prezent, avioane-Iaborator 
cercetează nivelul radiației în îm
prejurimile experienței. Nivelul 
cel mai înalt de radiații s-a înre
gistrat în localitatea Lathrop 
Wells, situată Ia aproximativ 40 
km de locul experienței, dar nu a 
ctins un grad periculos.

Conducătorul experienței din 
partea Comisiei pentru energia a- 
tomică a S.U.A.. dr. Keith Boyer, 
a declarat că explozia reactorului 
nuclear nu poate fi comparată cu 
explozia unei arme nucleare.

PE SCURT

Răspunsurile lui J. Țedenbal si T. Jivkov 

la mesajul lui Ciu-En-lai
ULAN-BATOR — Agenția 

Monțame a transmis mesajul 
de răspuns adresat de Jum- 
jaaghin Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Mongole, lui 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze.

In mesajul de răspuns se a- 
rată că guvernul Republicii 
Populare Mongole, pentru a 
contribui la rezolvarea pro
blemelor arzătoare ale vieții 
internaționale actuale, spri
jină propunerea guvernului 
Republicii Populare Chineze 
cu privire la convocarea Con
ferinței șefilor de stat din 
lume, pentru discutarea pro
blemei interzicerii și distruge
rii totale a armei nucleare și 
este gata să participe la o 
asemenea conferință.

Agenda apropiatelor
întrevederi

Wilson-Erhard
LONDRA. — La Londra s-a 

anunțat că în timpul întreve
derilor pe care primul minis
tru britanic, Harold Wilson, le 
va avea săptămîna viitoare la 
Bonn, cu cancelarul R. F. Ger
mane, Ludwig Erhard, vor fi 
discutate următoarele proble
me : proiectul britanic al for
țelor nucleare atlantice ; re
lațiile Est-Vest; situația for
țelor armate britanice aflate 
pe Rin, precum și alte proble
me ale actualei situații inter
naționale.

în cursul vizitei sale, primul 
ministru britanic va fi însoțit 
de ministrul apărării, Denis 
Healey, de ministrul de stat 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Walter Padley, și de mi
nistrul de stat în Ministerul 
Economiei, Anthony Crosland. 
Aceasta este prima vizită ofi
cială a lui Harold Wilson în 
Europa Occidentală de la pre
luarea postului de prim-mi- 
nistru al Angliei.

Greva docherilor

SOFIA 13 (Agerpres). — A- 
genția B.T.A. a transmis me
sajul de răspuns adresat de 
Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, lui Ciu-En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

In mesajul de răspuns se a- 
rată, printre altele, că gu
vernul Republicii Populare 
Bulgaria va face și de acum 
înainte tot ceea ce va depinde 
de el pentru întărirea păcii 
și va sprijini orice inițiatiuă 
de natură să contribuie ia rea
lizarea cît mai grabnică a de
zarmării generale și totale, la 
izbăvirea omenirii de primej
dia războiului atomic care pla
nează în permanență asupra 
ei. Iată de ce guvernul R. P. 
Bulgaria are o atitudine po
zitivă față de propunerea gu
vernului R. P. Chineze cu pri
vire la convocarea unei con
ferințe a șefilor de state din 
întreaga lume pentru interzi
cerea și distrugerea armei nu
cleare.

NEW YORK. — Greva do
cherilor americani din portu
rile de pe coasta Atlanticului 
și golfului Mexic a intrat în 
cea de-a treia zi. Peste 200 de 
nave sînt imobilizate în por
turile Boston, New York, Phi
ladelphia. New Orleans și Gal
veston. Pe cheiuri au fost in
stalate pichete de greviști. Pe 
pancartele greviștilor sînt scri
se chemări pentru continuarea 
grevei pînă la satisfacerea de
plină a revendicărilor formu
late. Alți 5 000 de docheri din 
porturile golfului Mexic s-au 
alăturat grevei. Agențiile de 
presă informează că și trans
porturile de mărfuri pe căile 
ferate și rutiere spre aceste 
porturi au înregistrat o scă
dere, ca urmare a grevei. în 
timp ce greva continuă, liderii 
sindicatului internațional al 
docherilor din S.U.A., împreu
nă cu lideri ai centralei sin
dicale americane A.F.L.-C.I.O., 
se străduiesc să găsească o 
formulă pentru încetarea gre
vei.

CAIRO — Presa egipteană 
a publicat miercuri o serie 
de comentarii pe marginea în
cheierii lucrărilor Conferinței 
de la Cairo a primilor mini
ștri ai țărilor arabe și in le
gătură cu comunicatul dat pu
blicității marți seara. Ziarul 
„Al Gumhuria* subliniază, 
astfel, că „față de unanimita
tea celorlalte țări arabe, Li
banul care, pînă în prezent, se 
eschivase de la îndeplinirea 
angajamentelor luate, a hotă- 
rît să înceapă lucrările pentru 
devierea apelor Iordanului pe 
teritoriul său, după ce inițial 
ceruse ca aceste 
transferate pe 
riei".

„Comunicatul 
subliniază ziarul „Al Ahram" 
— proclamă acordul guverne
lor arabe asupra mijloacelor 
de executare a tuturor pla
nurilor arabe și asupra eli
minării dificultăților care au 
survenit în legătură cu aceste 
planuri. Printre alte hotărîri 
figurează și înmulțirea acți
unilor în proiectele referitoa
re la devierea afluenților Ior
danului în așa fel încît exe
cutarea acestor proiecte să fie 
terminată cu șase luni îna
inte de data fixată. Totodată, 
va fi terminat proiectul sta
ției de pompare de pe rîul 
Wazzani, pe teritoriul liba
nez". Iar ziarul „Al Akhbar" 
menționează că : „Rezoluțiile

lucrări să fie 
teritoriul Si-

comun

care n-au fost publicate se re
feră la două feluri de pro
bleme — una relativ la pro
blemele militare, precum și la 
atribuțiile comandamentului 
armatei arabe unificate, iar 
cealaltă relativ la construi
rea stației de pe Wazzani".

Referindu-se la lucrările 
conferinței, ziarul „Le Progres 
Egyptien" scrie că „Bilanțul 
este net pozitiv. Aceasta a în
sănătoșit climatul relațiilor 
interarabe, îndepărtînd suspi
ciunile care întunecau încre
derea mutuală necesară și fără 
de care nu se poate întreprin
de nimic concret".

Din relatările presei rezultă 
că problemele mai ascuțite, și 
anume, relațiile ’ ' 
kiene și 
n-au fost 
urmînd să 
viitor, în 
interarabe.

N. PLOPEANU 
corespondentul Agerpres 

la Cairo

siriano-ira- 
saudito-yemenite 

luate în discuție, 
fie reglementate în 

cadrul relațiilor

Franța :

versității din Djakarta

la Budapesta
BUDAPESTA 13 — Cores

pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : Ambasadorul R.P. 
Romîne la Budapesta, Mihaii 
Roșianu, a oferit marți seara 
o gală de filme urmată de un 
cocteil, cu prilejul celei de-a 
17-a aniversări a Republicii 
Populare Romîne.

Au participat Miklos Somo- 
gyi, membru în Biroul Politie 
al C.C. al P.M.S.U., președin
tele Consiliului Central al Sin
dicatelor, Frigyes Puja, șeful 
secției de relații externe a 
C.C. al P.M.S.U., Csanadi 
Gyorgy, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Ta- 
usz Janos, ministrul comer
țului interior, Karoly Kiss, 
secretarul Consiliului Prezi
dențial al R.P.U., Mod Peter, 
prim-adjunct al M.A.E., Erde- 
lyi Karoly, adjunct al M.A.E., 
Molnar Janos, adjunct al 
ministrului culturii, general 
colonel Uszta Gyula, adjunct 
al ministrului Apărării Națio
nale și alte persoane oficiale.

pentru coordonarea cercetărilor științifice și tehnice
MOSCOVA 13 (Agerpres), 

TASS transmite : La Moscova 
a avut loc între 5 și 11 ianua
rie 1965 ședința ordinară a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru coordonarea cercetări
lor științifice și tehnice.

La ședința Comisiei au par
ticipat delegații din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară, U.R.S.S.

în conformitate cu Acordul 
încheiat între Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc și 
Guvernul R.S.F. Iugoslavia 
privind participarea R.S.F.I. la 
lucrările organelor C.A.E.R., la 
ședință au luat parte repre
zentanți ai R.S.F. Iugoslavia.'1'-'" și colaborare frățească.

Comisia a aprobat raportul 
preliminar privind principalele 
cercetări științifice și tehnice 
ce se efectuează de către țări 
și care fac obiectul coordonă
rii de către organele Consi
liului pe perioada 1966—1970, 
a discutat unele probleme ale 
colaborării în domeniul infor
mării tehnico-științifice, pre
cum și alte probleme privind 
colaborarea în domeniul coor
donării cercetărilor științifice 
și tehnice.

Comisia a aprobat planul 
său de muncă pe anul 1965. 
. Lucrările Comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă, prietenie

CANADA, in foto: vedere din centrul orașului Winnipeg, provincia Manitoba, unul 
cele mai mari noduri feroviare și centru comercial al țării

ProDlcmc ale situației
economice in discuția
Consiliului de Miniștri
PARIS 13 (Agerpres). —

Miercuri a avut loc la Paris 
ședința săptămînală a Consi
liului de Miniștri francez, sub 
președinția generalului de 
Gaulle.

După cum transmite agen
ția France Presse, pe ordinea 
de zi a ședinței au figurat 
probleme sociale și ale situați
ei economice a Franței. în le
gătură cu problema fixării sa
lariilor în industria naționali
zată (sectorul public), primul 
ministru, Georges Pompidou, 
a afirmat că discuțiile pe a- 
ceastă temă urmează să aibă 
loc cu organizațiile sindicale, 
în cadrul procedurii stabilite 
anterior de către guvern. Re
evaluarea salariilor va avea 
loc în trei etape eșalonate, pe 
o perioadă mai îndelungată.

După cum a declarat minis
trul informațiilor, Alain Pey- 
refitte, în cadrul Consiliului 
de Miniștri, generalul de Ga
ulle a subliniat că „trecerea 
de la o situație inflaționistă 
la o situație de stabilitate nu 
poate să nu comporte necesi
tatea unei oarecari adaptări, 
adaptare la care se procedea
ză în prezent".

Luptători pentru o cauză dreaptă
Nici un alt fenomen nu este 

atît de prezent pe toate meri
dianele latino-americane, ca 
foamea. După cum scria recent 
cunoscutul om de știință bra
zilian Josue de Castro, ea este 
„foame de cunoștințe, foame 
de remedii împotriva bolilor 
de care suferă (America de 
Sud), foame de libertate și, 
ceea ce e mai crud dintre toa
te, foame de hrană".

Subdezvoltarea nu este cauza 
unică a acestui fenomen. Ră
dăcina răului trebuie căutată, 
în cazul unor țări cum sînt 
Columbia, Haiti, Guatemala, 
Venezuela și altele, în existen
ța unor regimuri corupte, des
potice și antipopulare, care ba
rează calea aplicării oricăror 
reforme cerute de masele 
populare, în perpetuarea siste
mului feudal în agricultură cu 
toate atributele sale (marile 
latifundii, masele țărănești 
fără pămînt sau cu pămînt pu
țin etc.). In legătură cu acea
sta M. Niedergang scria în Le 
Monde: „capitalele ultramo
derne din America de Sud, 
procesul de industrializare ce 
se desfășoară, cite puțin peste 
tot, nu pot ascunde că această 
regiune a globului rămîne un 
continent de țărani fără pă
mînt, o zonă unde structurile 
agrare au rămas arhaice".

Formele diferite pe care le 
ia lupta popoarelor din aceste 
țări pentru progres și o viață

mai bună sînt în 
natura obiectivelor 
au în vedere și de condițiile în 
care acționează.

Lupta țăranilor din regiunea 
Marquetalia a Columbiei este 
tipică pentru o mișcare izvorî- 
tă din nevoia de pămînt. Re
giunea, aflată în partea de ră
sărit a țării, era improprie 
muncilor agricole. Dar țăranii 
fără pămînt au fertilizat tere

funcție de 
pe care le

au ajuns in prezent la 400 de 
oameni.

In declarația adoptată la 
conferința reprezentanților de
tașamentelor patriotice care 
acționează în sudul țării, se 
spune că aceste detașamente 
luptă cu succes împotriva for
țelor superioare ale armatei 

a 
și

guvernamentale. Conferința 
chemat populația, precum

cu răsculații. Duvalier nu se 
mai poate sprijini decît pe po
liția sa secretă. In ciuda repre
siunilor, numărul formațiuni
lor patriotice crește, ele acțio- 
nînd astăzi în numeroase 
puncte ale insulei.

Printre obiectivele Frontului 
Unit de Rezistență din Guate
mala, organizație democratică 
care luptă împotriva politicii 
antipopulare a actualului gu-

Acțiuni ale forțelor patriotice
Guatemala și Venezuela

din Columbia,
Haiti,

nurile și au refuzat să le cede
ze latifundiarilor care și-au 
amintit în mod subit de exis
tența lor. Pentru a se apăra de 
atacurile forțelor armate tri
mise împotriva lor de către 
guvern, țăranii s-au constituit 
în forțe de autoapărare. Prime
le ciocniri dintre armată și lo
cuitori au avut loc în aprilie 
1964, cînd împotriva unor mici 
formații țărănești s-au folosit 
16 000 de soldați, rachete, eli
coptere etc. Recent, în re
giunea Pato au fost trimiși 
4 000 de soldați, pentru a par
ticipa la operațiunile militare 
împotriva țăranilor. Și totuși, 
locuitorii rezistă. Ei au provo
cat serioase pierderi trupelor 
guvernamentale, pierderi care

soldații și ofițerii armatei, să 
se alăture patrioților.

în situațiile cînd, din cauza 
represaliilor, nu pot participa 
direct la lupta împotriva dic
taturii, locuitorii fac tot ce le 
stă în putință pentru a ajuta 
forțele patriotice. Așa stau lu
crurile în mica Republică Haiti 
unde acționează „Forțele Ar
mate Revoluționare". Acțiunea 
lor își are izvorul în nemulțu
mirea generală a poporului 
Haitian față de regimul dicta
torial al Iui Duvalier. Autori
tățile de la Port au Prince au 
comunicat că numai în cursul 
unei lupte au pierdut 18 oa
meni. Dar, în realitate, pierde
rile sînt de fiecare dată mult 
mai mari. Armata dictatorului 
este demoralizată de ciocnirile

vern, figurează promulgarea 
unei legi care să prevadă în
făptuirea reformei agrare, li
chidarea marilor latifundii și 
industrializarea Guatemalei. 
Dar acest lucru este imposibil 
în condițiile existenței regimu
lui condus de colonelul Peralta 
Azurdia. De aceea, Frontul 
Unit de Rezistență și-a propus 
să lupte pentru instaurarea u- 
nui guvern care să ducă 
pe calea transformărilor 
mocratice. Formațiunile 
triotice acționează mai cu 
mă în regiunile muntoase 
bel și Zacapo, de unde dau me
reu lovituri juntei guverna
mentale. Partizanii au aruncat 
în aer poduri de cale ferată, 
au distrus avioane militare și 
au întrerupt de numeroase ori

țara 
de- 
pa- 

sea- 
Iza-

comunicațiile telegrafice și te
lefonice. De curînd, ele au o- 
cupat centrele populate Sam- 
pur și Pansos. Cu toate încer
cările guvernului de a o re
prima cu cruzime, această miș
care devine tot mai puternică 
și, în desișul pădurilor guate
maleze, rîndurile luptătorilor 
sporesc continuu.

Un alt guvern sud-american, 
cel al lui Leoni din Venezuela, 
are și el de înfruntat 'forțele 
patriotice care acționează în 
diferite regiuni ale țării. Dato
rită sprijinului mereu cres- 
cînd al populației, pozițiile 
luptătorilor din detașamentele 
patriotice se întăresc în regiu
nile de munte din Falcon, 
Portuguese, Sucre și altele.

Cu toate că împotriva lor au 
fost trimiși 8 000 de militari, 
forțele patriotice au întreprins 
o serie de operațiuni îndrăzne
țe. Ele au atacat localitatea 
Cariti din statul Monagos, 
unde au pus stăpînire pe ca
zărmile gărzii naționale, pe 
poștă și telegraf. Și în alte sta
te au fost ocupate numeroase 
localități, fiind capturate im
portante cantități de arma
ment.

Toate acestea ilustrează pro
cesul general ascendent al 
luptei pentru libertate și pro
gres al popoarelor Americii 
Latine.

VICTOR URSU

REDAeȚIA și ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Scinteii”. TeL 17.60.10, Tiparul» Combinatul Poligrafic „Casa Sein teii”,

Presa egipteană despre
situația politică din Siria

I
n presa egipteană au apă
rut în ultimele zile comen
tarii privitoare la situația 

politică din Siria, după măsurile 
economice recent adoptate de 
guvernul sirian. Ziarul „Al Gum
huria" analizează într-un articol 
dificultățile pe care îe întîmpină 

guvernul sirian din pricina disen
siunilor din cadrul partidului 
Baas, aflat la putere. Cercurile 
extremiste de dreapta din acest 
partid, care au în generalul Dje- 
did — șeful statului major al ar
matei — principalul lor susțină
tor, se împotrivesc orientării pre
conizate de aripa condusă de 
primul ministru Amin el Hafez, 
Confruntările de pînă acum din
tre cele două tendințe au dat 
câștig de cauză aripei primului 
ministru. Dar adversarii săi n-au 
dezarmat. Acum două zile, pos
tul de radio Damasc a anunțat 
că autoritățile au dejucat planul 
extremiștilor de a declanșa o 
„grevă" a comercianților.

După părerea observatorilor, 
evenimentele au fost precipitate 
de măsurile întreprinse în ulti
mul timp de autoritățile siriene. 
Prima dintre aceste măsuri a 
fost hotărârea guvernului de a 
interzice acordarea de concesi
uni petroliere sau miniere socie
tăților străine. Pe viitor, în Siria 
dreptul de a exploata resursele 
miniere este rezervat numai gu
vernului. Deși Siria nu este cu
noscută ca o țară producătoare 
de petrol, cifrele publicate re-

cent de oficiul național al petro- 
lu?ui indicau descoperirea unor 
importante zăcăminte cu rezerve 
de 800 milioane tone. Geologii 
consideră că în subsolul Siriei, 
care n-a fost suficient cercetat, 
se mai găsesc și alte rezerve. 
După cum subliniază ziarele, ho- 
tărîrea guvernului sirian afectea
ză în special! societățile care au 
efectuat prospectările și care 
vroiau să capete concesiunile 
respective. Referindu-se la acțiu
nea guvernului sirian, ministrul 
industriei, Hicham Aș Aarf, a 
declarat că țara sa „este hotărîtă 
ca în cel mai scurt timp să se 
elibereze de monopolurile inter
naționale care-i controlează re
sursele". La cîteva zile după ho- 
tărîrea referitoare la resursele 
naționale, guvernul1 sirian a 
adoptat un alt decret privind na
ționalizarea a 107 societăți (prin
tre care se află principalele în
treprinderi textile, de materiale 
de construcții, de ciment și de 
zahăr) cu 11780 salariați și un 
capital de 243 milioane lire si
riene.

Ziarul egiptean „Al Ahram" 
afirmă că acțiunile guvernului 
de la Damasc reprezintă „o nouă 
victorie în lupta poporului sirian 
pentru garantarea independenței 
economice și politice". Totodată, 
primul ministru, Amin el Hafez, 
a dat publicității un comunicat 
în care anunță că în curînd vor 
fi luate măsuri pentru întărirea 
regimului actual.

ELVEȚIA. Zăpadă abundentă a căzut recent in Elveția. în io- 
tograiie: aspect de iarnă din Geneva, acoperită de zăpadă


