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Muncitor

■Proletari- din toate țările, uniți-vă!

cînteia

Pregătiri pentru

su-

(Agerpres)

ATRIBUTUL TINEREȚII
SETEA

*

R. ION

dascăl 
de as-

să nu 
colegii

tate, tineretului. Luminate de 
experiența vieții, amintirile 
atît de diverse vorbesc con
vingător despre modul în care

pusa 
linie

înt cu toții mai mulți de 50.
> e repartizat la 

postul său de lucru și, în 
’ icare

S
înt cu to
Fiecare
postul său de lucru și 

funcție de meserie, de califii 
își aduce — așa cum ne-a spus 
tovarășul secretar al organizației 
de partid de la secția turnătorie 
de fontă a Atelierelor „9 Mai" 
din București — „contribuția 
Idupă puteri la înfăptuirea sarci- 
Inilor care stau în fața secției".

Cum ai putea să-i deosebești 
pe cei mai buni ? Planul valoric 
pi producției globale pe secție a 
fost depășit în anul 1964 cu peste 
1600 000 lei. La aceasta, continuă 
tovarășul Alexandru Nicolae, toți 
muncitorii secției și-au adus, fără 
Heosebire, contribuția. Și atunci ?

De fapt aceeași întrebare ne-am 
pus-o și noi zilele trecute. E greu 
bă-i deosebești pe cei mai buni 
Hintre muncitori, pe cei a căror 
activitatea meritorie și-a lăsat 
mai mult amprenta în rezulta
tele înregistrate de secție pe un 
pn întreg. Răspunsul și l-a dat 
Insă de curind întregul colectiv 
pe aici. Celor mai buni dintre 
cei peste 50 de muncitori diD 
turnătorie li s-a înmînat o dis
tincție ; o steluță rubinie și titlul 
He „fruntaș în întrecerea socia
listă pe anul 1964". Sînt în total 
E3 de fruntași. Ei au obținut pe 
parcursul unui an rezultate care 
ku depășit media realizărior ce
lorlalți tovarăși de muncă. Și dacă 
ne gîndim că pentru a deveni 
fruntaș în întrecerea socialistă tre
buie să te situezi deasupra me- 
Uiei rezultatelor celorlalți, în fie
care lună a anului, avem în față. 
In persoana fruntașilor, chipul 
muncitorului harnic, destoinic, al 
muncitorului preocupat în perma
nență să dea un produs de o ca
ntate tot mai bună.

Să ne oprim, așadar, asupra 
[cestui chip, să facem cunoștință 
tu cîțiva dintre fruntași.

Primul lucru pe care-1 afli des
pre Gheorghe Badea, de pildă, se 
referă la sîrguința, la hărnicia de 
bare dă dovadă în munca ce c 
[ndeplinește. „Nu se lasă — spun 
[ovarășii săi de muncă — pînă ce

p nouă linie 
tehnologică

[La întreprinderea de construc- 
| metalice și prefabricate nr. 7 
[■ secția Titan — din Capitală, 
barținînd Ministerului Minelor 
I Energiei Electrice, a fost pusă 
prțial în funcțiune o nouă 
[hnologică de fabricare a stîlpi- 
r din beton. Este vorba de 

hlpi centrifugați cu armătură 
[etensionată, necesari liniilor 
lectrice aeriene.
| Datorită noilor soluții adoptate 
b specialiștii noștri, stilpii cen- 
Ifugați cu armătură pretensio- 
Llă au un consum de oțel-beton 
ai redus cu circa 30 la sută, iar 
tin calitatea lor ei se situează 

nivelul tehnicii mondiale.

(Agerpres)

Alte colective 
de muncă îsi iau I ->

angajamente 
in intrecerea 

socialistă
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în 1

Cei vrednici
sînt în frunte

stimați de colectiv O brigadă de entuziaști
nu execută o piesă așa cum ii 
place lui". Și să știți că lui Badea 
îi place un lucru numai atunci 
cînd e executat ireproșabil. 
Fapte ? își amintește de o peri
oadă cînd unele repere aveau fi
suri cînd ieșeau din forme. A 
căutat mult să afle cauzele, a în
trebat în stingă și-n dreapta pe 
cei mai pricepuți și în cele în 
urmă a găsit soluția : o întăritură 
de la mijlocul piesei trebuia în
groșată. Un lucru de amănunt, 
spune el acum. Intr-adevăr, așa 
este, însă în lupta pentru îmbu
nătățirea calității produselor acest 
amănunt a avut mare importanță. 
Piesele n-au mai ieșit cu fisuri. 
Am aflat la sfîrșit că Gheocgne 
Bad^a a absolvit cu cea mai bună 
medie cursul de ridicare a califi
cării organizat în secție.

Cînd s-au primit titlurile de 
fruntaș în întrecerea socialistă ală
turi de Badea se afla un alt tînăr: 
Nicolae Dragnea. Despre el s-a 
spus : „Nu se împacă nici o clipi 
cu lipsurile la locul de mtmcă. 
Oriunde cede ceca in nereguli 
propune măsuri de mdreptsre a 
lucrurilor. Secția hă este și ccm 
lui. Se ocupă cu aceeași griși de 
om gospodar ți rirgumcist. A pro
pus o metodă de răcire a corp* 
rilor de măcinare — metodi care

1
ii MMimm
mzoomic

Lecțiile o dezbatere
problemelor de producție

u trecut aproape două luni de la deschiderea noului 
an de învățămînt agrozootehnic. S-a parcurs o parte 
importantă din programa analitică. Țăranii coope
ratori au desprins noi cunoștințe pe care le aplică 
în practică. In multe unități ele au avut ca rezul
tat îmbunătățirea muncii și, firește, creșterea pro
ducției în diverse sectoare de activitate. Despre efi

ciența practică a lecțiilor, în cîteva unități din raionul Turda, 
despre modul în care sînt pregătite ~= — J—cx-----*----- •*--
despre contribuția organizațiilor 
frecvențe bune a tinerilor la aceste 
durile care urmează.

Sala în care-și ține lecțiile 
cercul de cultură a plantelor 
anul III la cooperativa agri
colă de producție din co
muna Bolduț, raionul Turda, 
este plină. Așa a fost încă 
de la prima lecție. Comi
tetul U. T. M. s-a ocupat cu 
atenție încă 
toți tinerii 
majoritatea 
fie prezenți 
casa-laborator, la demonstra
țiile practice. De atunci s-au 
scurs aproape două luni.

de atunci ca 
(care formează 
cursanților) să 

la lecții, în

Ritmul intens al construcțiilor a schimbat fete c

și se desfășoară acestea, 
U.T.M. în asigurarea unei 
cursuri vom vorbi în rîn-

i • ■' ‘
Unele cercuri își desfășoară 
și acum lecțiile cu sălile pli
ne. Altele nu. A slăbit exi
gența organizației U.T.M. ? 
Să vederii cauzele.

Dar mai întîi să revenim la 
cursul anului III — cultura 
plantelor. Lectorul nu a venit 
încă. Unul dintre „elevi" 
duce în sală o mulțime de 
planșe, mulaje, desene.

— Azi, după cum ați fost 
anunțați, vom discuta despre 
bolile cerealelor.

Și lecția a început încă din

a-

-ir « J® *»

tar. rt

pauză cu fapte din experien
ța proprie a cursanților. Cind 
a intrat lectorul (inginerul 
Ioan Bustan) nici n-a mai 
fost nevoie să anunțe titlul. 
A organizat doar discuțiile. U- 
nul dintre cursanți (mulți so
licitaseră să răspundă) arată 
care sînt bolile produse de 
ciuperci. Pe schema corespun

Raidul nostru în raionul Turda, 
regiunea Cluj

zătoare, fiecare boală a fost 
descrisă în amănunt, cu ca
racteristicile ei, adăugîndu-se 
căile de combatere a acesto
ra. Cîteva plante infectate, 
conservate cu grijă sînt stu
diate cu atenție. Pavel Făgă- 
daru, Cojocneanu Pilu și alții 
subliniază că, depistînd și 
combătînd aceste boli cînd 
sînt încă în faza incipientă,

Decern crec

tineretului

rjrjt
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pierderile ce le provoacă sînt 
mult mai mici. - -

— Intr-o parte a lotului de 
porumb din Feirea, acum doi 
ani, spune Pilu Cojocneanu, 
am avut tăciune prăfos. Am 
depistat boala înainte de a 
ajunge la maturitate. O parte 
dintre cocenii infectați i-am 
aruncat jos, iar o parte au 

acesta, 
infec-

fost adunați în coșuri și a- 
prinși. Să vedeți, minunea : 
in porțiunea unde am arun
cat jos cocenii anul 
am avut iarăși plante 
tate.

$i lecția continuă în
mod interesant — un dialog 
continuu între lector și cursanți 
— fiind ilustrată cu exemple 
concrete din propria experien-

același

încrețea cu tulbu- 
rătoarele-i între
bări, neliniști, cău
tări și izbinzi este 
prețuită, pe bună 
dreptate, ca epoci 
de aur din viața 

unui om. Pentru că ceea ce a- 
duni la această vîrstă, ceea ce 
pui la temelia viitoarei tale 
personalități este „comoara" 
din care te vei alimenta mai 
tîrziu. Și cînd spun comoară, 
nu mă gîndesc numai la volu
mul mare de cunoștințe pe 
care îl acumulezi, ci și la fap
tul că acum, în această epocă, 
îți formezi și îți desăvîrșești 
trăsăturile de caracter, capeți 
convingeri și deprinderi căro
ra le vei rămîne credincios 
toată viața. Dar, este adevărat 
că tînar fiind nu-ți dai prea 
bine seama de toate acestea; 
și, de ce să n-o recunoaștem, 
uneori țe porți ca un risipitor 
cu propriile-ți daruri cu care 
te-a înzestrat natura. Cînd îți 
dai seama, cînd apar și regre
tele, este puțin prea tîrziu. Am 
încercat prin această introdu
cere să-mi explic și să găsesc 
locul amintirilor pe care le 
deapănă colegii mei de gene
rație despre anii de învățătu
ră. Nu sînt pur și simplu niște 
sfaturi pe care cei mai în vîrs
tă le adresează, cu superiori- 

ță, cu planșe colorate și mos
tre de produse.

In parte, aici, în modul 
în care se desfășoară lecțiile, 
stă secretul sălilor pline.

Tot la Bolduț, la anul III 
zootehnie, doctorul veterinar 
Maria Mocanu a predat lec
ția „Bolile infecțioase și pa
razitare la taurine". A fost o 
expunere documentată, cu re
feriri la situația concretă a 
sectorului. S-au dat și indi
cații practice. Cîțiva cursanți 
și-au manifestat dorința să 
relateze cum au procedat ei în 
anumite situații; voiau să dea 
exemple.

— Vă spuneți și dumnea
voastră cuvîntul la sfîrșit — le 
spuse lectorul. Și expunerea 
a continuat pînă la epuizarea 
materialului. Lectorul, pier
duse, însă, auditorii. Lecția 
era urmărită cu greutate. La 
sfîrșit nimeni n-a mai inter
venit. A avut vreo eficiență 
practică ? Să lăsăm pe unul 
din participant să ne spună.

Biblioteca Centrala
Regională 

Hunedoara-Deva

Prot. univ.
Haralambie lonescu

trebuie să folosești anii de în
vățătură pentru formarea ta 
ca un om folositor societății.

Am fost și eu elev, am fost 
și eu student. Ori de cîte ori 
am răgazul trăiesc, rememo- 
rînd, amintirile din acei ani 
neuitați. Mi-a fost dragă școa
la, cu toate vitregiile ei de a- 
tunci, mi-au fost dragi profe
sorii, chiar și acei foarte severi

— Sînt noțiuni cu care nu 
sîntem obișnuiți. O dată ex
puse, nu se mai revine asu
pra lor. Nu le înțeleg la timp, 
le uit apoi. Nu știu dacă îmi 
servesc prea mult în muncă. 
De altfel n-am aplicat nimic. 
In sectorul nostru nu s-a pro
dus nici o schimbare care să 
pornească de la ceea ce ni se 
predă.

Și astfel lecțiile se desfă
șoară aici cu numai jumătate 
din cei înscriși. De ce comi
tetul U.T.M. din această uni
tate nu urmărește și modul 
în care au loc lecțiile, efi
ciența lor practică în produc
ție ? Doar și la acest cerc sînt 
tineri care vor să învețe, să se 
perfecționeze în meseria pe

ION RUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj 

(Continuare în pag. a Ill-a)

campania 
agricolă 

de primăvară
In regiunea Crișana se fac 

intense pregătiri în vederea 
bunei desfășurări a campa
niei agricole de primăvară. 
Majoritatea semințelor de po
rumb, orz, ovăz și altele nece
sare însămînțării celor peste 
182 000 hectare prevăzute a fi 
cultivate sînt obținute de pe 
loturile semincere ale coope
rativelor agricole de produc
ție din regiune. Se continuă 
fertilizarea solului, fiind apli
cate pînă acum îngrășăminte 
naturale și chimice pe o 
prafață de peste 10 000 hec
tare.

îndrumați de specialiști, 
cooperatorii execută intense 
pregtăiri și în sectorul legu
micol. Astfel, au fost însămîn- 
țate mari suprafețe destinate 
culturilor forțate și timpurii. 
Sectorul grădinărit din coope
rativele agricole de producție 
ocupă în acest an în total o 
suprafață de 4 000 hectare. Pe 
această suprafață s-au încor
porat încă în toamnă mari 
cantități de îngrășăminte.

despre care se spunea, pe vre
muri, că păstrează notele de 9 
și 10 pentru dumnezeu. M-am 
visat student și am devenit — 
în acele vremuri cînd cu greu 
îți puteai cuceri un loc în fa
cultate — student. Am învățat 
și încă mai învăț.

Sigur că sînt multe de spus 
despre acești ani. Dar 
repet ce au mai spus 
mei în alte articole.

Simțul și ochiul de 
îmi spun că „ucenicii" 
tăzi — fie că sînt elevi, fie că 
sînt studenți — au nevoie să 
afle de la noi cum se trăiesc 
acești ani. Să facă economie 
de energie ? Să se distreze mai 
mult, acum, în tinerețe, lăsînd 
greul pentru anii maturității 
cînd vor profesa ? Să învețe ce 
le dă școala și facultatea ? Ar 
fi simplu de alcătuit o rețetă : 
nu faceți economie de energie ; 
nu faceți exces de distracții, 
căci veți regreta mai tîrziu; 
învățați mult, învățați tot ceea 
ce vă dau școala și facultatea. 
La vîrsta de școală și chiar la 
vîrsta studenției, asemenea 
sfaturi nu sînt suficiente. Nici 
pe mine, sînt sigur, nu m-ar fi 
convins nimeni, cînd eram stu
dent sau elev, dacă mi-ar fi 
spus simplu : învață I Dar de 
ce să învăț ? aș fi întrebat.

Iar răspunsul mi l-ași fi dat 
tot singur. Pentru că, deși fa
milia și profesorii mei m-au 
îndrumat spre partea literară, 
mi-am dat seama că numai 
studiul matematicii îmi va da 
satisfacția că merg pe propria 
mea cale. N-aș putea spune că 
obiectele legate de partea lite
rară nu mi-au plăcut; unele 
lecții mă atrăgeau și mă pa
sionau chiar. Dar exactitatea, 
lipsa de îndoială, eleganța ra
ționamentelor matematice mi 
se păreau chiar mai atrăgă
toare decît figurile de stil din- 
tr-o poezie. Deși în liceul din 
Oltenița unde învățam nu e- 
xista o secție științifică (cores
pondenta secției reale din ac
tualele școli medii) prin pro-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Etapa a doua 
a festivalului filmului 

la sate
1AȘ1 (de ta corespondentul 

nostru)
In raioanele Iași, Vaslui și Bîr- 

lad a început a doua etapă a 
festivalului filmului pentru sate. 
Cooperatorii, tineri și vîrstnici, 
vor putea viziona la cele 152 de 
cinematografe existente în satele 
raioanelor amintite, 420 de filme 
artistice de lung metraj, docu
mentare și jurnale. Afluența 
mare a spectatorilor, încă din pri
ma zi a etapei a doua, e o dova
dă că filmul se bucură de mult 
interes în rîndurile țăranilor coo
peratori.



Alte colective de muncă
își iau angajamente 

in întrecerea socialistă
HIDROCENTRALA

„16 FEBRUARIE" - ARGEȘ

Scurtarea termenelor de execuție 
la toate lucrările

POȘTA REDACȚIEI

Constructorii fi montorii de pe șantierul Hidrocentralei „16 Fe
bruarie"-Argeș, muncesc cu însuflețire pentru a da viață acestui 
important obiectiv al planului de electrificare a țării. Animați de 
dorința fierbinte de a traduce în fapt sarcinile de plan, de a dez
volta yi mai mult succesele dobîndite în întrecerea socialistă, or
ganizată pe baza Directivelor C.C. al P.M.R., colectivul de con
structori fi montări și-a luat pentru acest an următorul angaja
ment :

— să realizeze toate lucrările numai de cea mai 
bună calitate. La betonarea barajului Vidraru să 
realizeze betoane cu o rezistență de peste 300 kg/ 
cmp care să reziste la 150 cicluri gelevitate, Iar la 
90 de zile să fie impermeabile Ia 8 atm.;

— să scurteze termenele de execuție planificate, 
asigurînd realizarea mal devreme a investițiilor, 
astfel t

— La galeria de fugă să execute peste plan 
216 m, din care pînă la 1 Mai 90 m ;

— să termine betonarea barajului Vidraru cu 2 
luni mal de vreme decît prevederile de plan ;

— să efectueze lucrările de betonare a infra fi 
suprastructurii celor ă turbine din centrala sub
terană fntr-un timp mai mic cu 15 zile decît cel 
prevăzut in grafic ;

— să termine construirea aducțiunif Topoloq- 
Cumpăna cu 2 luni mai de vreme ;

— să depășească planul anual de montaj cu 11 
la sută;

— să realizeze podul rulant 1 de 100 tone din 
centrală cu 13 zile mal de vreme ;

— să realizeze blindajul puțului forțat cu o lună 
$1 Jumătate înainte de termen.

— să sporească productivitatea muncii cu 1 la 
sută față de plan ;

— să realizeze planul valoric cu 15 zile mai de
vreme ;

— să obțină 1 500 000 lei economii suplimentare 
la prețul de cost din care 500 000 lei pină la 1 Mai.

In sprijinul înfăptuirii acestor angajamente, a fost elaborat fi 
adoptat un plan de măsuri tehnico-organizatorice, în care se pre
văd măsuri ca : mărirea cu 15 la sută a capacității de producție a 
stației de sortare a agregatelor necesare betonărti barajului Vi
draru ; calificarea a cel puțin 700 muncitori în meseriile de: mi
nier, artificier, sondor foraje, mecanic de utilaje; extinderea micii 
mecanizări la lucrările de montaj etc.

FABRICA DE ANTIBIOTICE - IAȘI

La nivelul celor mai mari exigențe
Colectivul Fabricii de antibiotice din Iași, annlizind sarcinile 

de plan ce-i revin pe anul 1965, s-a angajat să obțină noi și im
portante succese în realizarea unor medicamente <țe o calitate 
superioară.

Intr-o recentă adunare, muncitorii și cadrele ubmco-c gmenești 
au aprobat cu entuziasm angajamentele în întrecerea toăeluti 
pe anul 1965, care prevăd următoarele:

— Întreaga producție realizată să fie la niselul 
condițiilor de calitate stabilită de cele mai exi
gente farmacopee internaționale.

Să realizeze peste plan :

A 1 000 000 iei la producția globală ;
— 800 000 lei la producția marfă i 

170 000 flacoane streptomicină j
— 3 800 000 iei economii suplimentare la prețul 

de cost.

Din care pînă la 1 Mai :

— 300 000 iei la producția globală ;
— 240 000 lei la producția marfă ;
— 51 000 flacoane streptomicină ;
— 1 140 000 lei economii suplimentare la prețul 

de cost;
— să producă în plus 90 kg tetraclctlnă.

Planul de măsuri tenhico-organizato”.ce, rod al gindirii colec
tive, izvorît din propunerile făcute de muncitori, tehnicieni șt in
gineri a cărui materializare va ajuta la traducerea In viață a 
jamentelor luate, prevede printre altele; introducerea de noi rețete 
în procesul de fermentație și sușe cu potențial ridicat, ce ca con
duce la obținerea unor cantități sporite de antibiotice,- experi
mentarea regenerării metanolului ir. flux continuu.

Nu constatări, ci măsuri concrete

■
 a Școala medie 

din Podu-Turcului 
(raionul Adjud), 
învață cîteva rute 
de elevi. Să ne o- 
prim însă la acti

vitatea elevilor 
din clasa a Xl-a care, în cu- 
rînd, vor absolvi școala.

După un trimestru de învă
țătură, situația acestor clase 
nu este satisfăcătoare.

De ce arată astfel bilanțul 
celor care se află în prag de 
absolvire ? Vina, desigur, o 
poartă elevii care dețin medii 
sub promovare sau medii mici. 
Nimeni nu poate învăța pentru 
ei, un rezultat bun nu se poa
te obține dacă se învață frun
zărind cărțile, dedicînd studiu
lui o oră, două pe zi. Dar în 
această clasă există o organi
zație U.T.M., sînt elevi buni, 
care-și înțeleg răspunderile 
școlare și învață. Cum au in
tervenit ei în viața elevilor 
care nu respectă normele dis
ciplinei școlare ? Georgeta 
Munteanu, secretara biroului 
U.T.M al clasei a XI-a reală, 
Virginia Dănilă și Nicc’ae 
Banu relatează despre unele 
măsuri luate pentru a pune 
capăt notelor mediocre. In
tr-adevăr, măsuri s-au luat. 
Dar ce măsuri ? Au fost cele 
mai potrivite, au avut efica
citate ? Să exemplificăm. Ele
vul Barbărasă Toader nu în
vață, e indișciplinat. Colecti
vul se întrunește, îi dis
cută atitudinea. A doua zi 
Barbărasă este ascultat la 
matematică După cîteva mi
nute de tăcere, nota 3. Si

tuația s-a repetat, întocmai, 
de nenumărate ori. Așa s-a 
creat „cazul" Barbărasă. Și în 
nenumărate ședințe, multe 
convocate anume pentru dis
cutarea situației lui la învăță
tură, Barbărasă a fost aspru 
criticat. Dar nimeni niciodată 
nu s-a gîndit să analizeze cau
zele notelor pe care le obține 
— cele mai multe de 3 și 4 — 
să-l viziteze acasă, să vadă 
cum învață, cum Iși organi
zează timpul rezervat studiu
lui, să discute cu părinții 
Comitetul U. T. M. al școlii 
avea sarcina să Intervină, 
să acorde un ajutor con
cret și eficace organizației 
U.T.M. din clasa a Xl-a reală, 
dar n-a făcut-o. S-a neglijat 
mai ales faptul că în afara lui 
Barbărasă învață în această 
clasă încă 25 de elevi. Ocupați 
cu rezolvarea „cazului" Bar
bărasă, membrii biroului 
U.T.M. n-au dat atenție faptu
lui că și alți colegi ai lor în
cepeau să acumuleze note sla
be. Cînd acestea s-au adunat 
în număr mare, biroul U.T.M., 
alarmat, a luat în grabă mă
suri : convocarea unei adunări 
generale U.T.M. în care să fie 
criticați elevii ajunși în situa
ția de a rămîne corijenți, al
cătuirea unor grupe de învăță
tură în care aceștia să-și pre
gătească lecțiile împreună cu 
elevii buni. Dar fără nici un 
rezultat. Și era firesc să se 
întîmple așa. Nu numărul de 
ședințe își spune cuvîntul în 
rezolvarea unor situații, nu

La Întreprinderea de tricotaje „Crinul" din Capitală, din cele 49 de articole prezentate la 
Expoziția Realizărilor Economiei Naționale a R-P.R. anul trecut, au început să Intre în pro
ducție de serie, în primul trimestru, 23 de articole. In fotografie: una din benzile tehnologice 

pentru confecții dm tricot Foto; ACERPRES

— Care sînt, după părerea 
dv, principalele obiective ale 
cercetării științifice în do
meniul medicinii clinice con
temporane ?

— Pe plan mondial, me
dicina clinică se străduie
ște să pună toate cuceririle 
științei moderne în slujba re
zolvării problemelor care in
teresează ocrotirea sănătății 
oamenilor Aceasta înseamnă 
înainte de orice, concentrarea 
cercetării și a eforturilor cli
nice practice înspre bolile cu 
cel mai înalt grad de morbi
ditate $i mortalitate, adică cu 
cea mai mare râspindire și 
de cea ■noi mare grev.tate

Or. trebuie spus că in acest 
domeniu ae înregistrează o 
dinamică permanentă, de care 
cercetarea științifică trebuie 
să țină seama : pînă în urmă 
cu douăzeci de ani, tara noas
tră avea o structură de mor
biditate și mortalitate carac
teristică țărilor cu o slabă 
dezvoltare. Pe primul plan se 
aflau bolile infectioase ca 
malaria, tuberculoza, morta
litatea infantilă etc. Ca urma
re, însă, a ridicării nivelului 
de trai, a îmbunătățirii ra
dicale a sistemului organiză
rii sanitare și a aplieării largi 
in știința și practica medica
lă a celor mai noi cuceriri — 
această situație s-a modifi
cat : a crescut sănătatea ma
selor largi, s-a prelungit du
rata vieții. Continuînd să se 
preocupe de focarele lnfecți- 
oase relativ mult mai puțin 
răsplndite, sau aproape cu 
totul eradicate — știința me
dicală dă o atenție precumpă
nitoare, în prezent, bolilor 
cardio-vasculare. și în gene
re bolilor care apar la o vîr- 
stă mai înaintată. Este toc
mai de aceea de menționat 
asemănarea situației sănătății 
public* din țara noastră din 

crearea unor grup* de învăță
tură, de dădăceală, ci valoarea 
muncii educative, studierea a- 
:e-.tă a activității fiecărui elev.

N*~o demonstrează aceasta 
și situația clasei a XI-a uma
nistici. Aici, pe la începutul 
trimestrului s-a ținut o adu
nare generală U.TJ4. Pe ordi
nea de zi un singur punct: 
discutarea situației la învăță
turi din această clasă, A par
ticipat top. profesoară Valen
tina Stupu, directoarea școlii, 
și tovarășul profesor Cor
nel lasinschi, secretarul co

CLASA A Xl-A

IN FAȚA MATURITĂȚII

mitetului U.T.M. din școală. 
In adunare au luat cuvîntul 
mai mulți utemiști, Ei au în
cercat să afle cauzele rezul
tatelor slabe obținute la în
vățătură. Iată cîteva dintre 
ele, evidențiate în adunare: 
neatenția și indisciplina din 
timpul orelor, absențele nu
meroase, plimbările fără rost 
pe stradă în orele rezervate 
studiului. Se cunoșteau, deci 
cauzele. Era firesc ca aduna
rea să caute, și să găsească 
măsurile cele mat eficace pen
tru înlăturarea acestor cauze,

Probleme actuale 
in medicina clinică

Ne 
vorbește 

Acad, 
prof. dr.

A. MOGA 
rectorul Institu
tului medico-far- 

maceutic din

Cluj

prezent, cu cea a unor țări 
dezvoltate ca U.R.S.S., S.U.A., 
Franța etc.

_ — în funcție de aceste o- 
bieetive, care sînt tendințele 
majore noi, ce se afirmă in 
cercetarea științifică medica
lă?

— Aș putea spune că ele au 
comună străduința de a tre
ce de ia descrierea fenomenu
lui — caracteristica medicinii 
din urmă cu 2—3 ani, și care 
a permis acumularea unui 
foarte mare număr de cunoș
tințe — la studiul esenței fe
nomenelor patologice, al cau
zelor bolilor, al mecanisme
lor de producere a acestora. 
Vom vedea mai apoi ce im
portanță are aceasta nu nu
mai pentru diagnosticul și 
tratamentul adecvat al bolii 
dar și pentru prevenirea ei.

Deocamdată, putem afirma 
că acest adevărat salt pe care 
îl cunoaște medicina clinică 
pune două mari probleme co
relate : aceea a importanței 
și limitelor aplicării tehnicii 
moderne în cercetările medi
cale și aceea a accentuării 
programului teoriei și metodo
logiei în raport cu rapida dez
voltare a tehnicii.

— Vă rugăm să vă referiți 
la primul aspect...

— Desigur. Puternica dez
voltare a științelor naturii, 
fizică, chimie, biologie, lăr
girea fără precedent și succe
sele obținute în cercetarea de 
laborator, pe animale, și pe 
teren, dotarea cercetării și 
practicii medicale cu o apara
tură de investigație extrem de 
bogată și de precisă au pus la 
dispoziția medicinii mijloace 
incomparabile cu cele de care 
dispunea în urmă cu cîteva 
decenii. Nu mai este cazul să 
insistăm asupra avantajelor 
folosirii acestor cuceriri ale 
științei și a acestei aparaturi 

să ofere sugestii pentru re
zolvarea fiecărui caz în parte. 
Dar nimeni nu a pomenit nici 
un cuvînt despre așa ceva. Ne 
întrebăm: Ce rost a mai avut 
atunci adunarea ?

Tn privința orientării profe
sionale a elevilor nu există aici, 
la Școala medie din Podu- 
Turcului, nici un fel de preo
cupare. Nu este și aceasta o 
cauză a rezultatelor slabe la 
învățătură ? Oare nu pentru ci 
neștiind încă ce vor face 
după terminarea școlii, ce vor 
deveni — deci pentru ce anu- 

me se pregătesc — sînt elevi 
care manifestă dezinteres față 
de învățătură ?

*

A început un nou trimestru. 
Încă înainte de încheierea pri
mului trimestru s-au ținut a- 
dunări generale U.T.M. care 
au analizat rezultatele la învă
țătură ale elevilor. Comitetul 
U.T.M, și-a propus să țină o 
ședință In care să facă o ase
menea analiză la nivelul șco
lii. Sint, într-adevăr, măsuri 
necesare. Dar, credem că s-au 

moderne. Trebuie spus că în 
unele cazuri, rămînerea în 
urmă a gindirii și metodolo
giei medicale, în raport cu a- 
ceastă perfecționare a apara
turii, a dus la manifestarea 
unor tendințe negative, să le 
spunem de hipertehnicizare a 
medicinii. Există unii medici 
care, de pildă, aplicînd tehni
cile moderne, nu cred decît în 
formule și cifre și uită că au 
de-a face cu un bolnav care 
are un organism complex, în 
mare măsură influențat de 
psihic, inclusiv în ceea ce 
privește datele a numeroase 
analize de laborator.

Este interesant să amintim 
că în S.U.A., numeroși autori 
combat „idolatrizarea" tehni
cii în medicină sau faptul că 
la cîteva din reuniunile me
dicale internaționale de cea 
mai mare autoritate din ulti
mii ani (Stockholm — 1956, 
Bruxelles — 1958, Roma — 
1960), personalități medicale, 
cum sînt Marcel Mouquin, 
Jean Lenegre sau Ignacio 
Aravez au exprimat tocmai 
cerința că medicina — folo
sind într-o măsură cît mai 
mare tehnica modernă — să 
o subordoneze studiului orga
nismului uman ca un întreg 
complex, strîns legat de me
diul înconjurător.

— Care sint preocupările 
științifice în activitatea clini
cii ce o conduceți ?

— înainte de a remarca 
rezultatele obținute, aș dori 
să subliniez unul dintre iz
voarele lor : mă refer la mun
ca în colectiv. Puternica dez
voltare a medicinii contempo
rane, adîncirea specializării 
în studiul bolilor, diversifica
rea aparaturii de cercetare 

Elevii din anul III al Școlii profesionale a Uzinelor „Grivița 
roșie" din București, la ora de desen tehnic 
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tras suficiente concluzii, că 
s-au ținut destule ședințe de 
analiză, că la ora actuală tre
buie să se treacă la o activi
tate concretă.

Comitetul raional U.T.M. Ad
jud a avut și pînă acum în ve
dere Școala medie din comuna 
Podul-Turcului. Dar, așa cum 
arată rezultatele, nu a ajutat 
suficient organizația U. T. M. 
din această școală să munceas
că cu maximum de eficiență. 
Activistul repartizat să răs
pundă de această școală a fă
cut numeroase constatări, dar 
atunci cînd a fost vorba de 
ajutor concret, permanent, lu
crurile s-au oprit la jumătate. 
Acum, comitetul raional a luat 
o măsură bună : a repartizat 
să se ocupe de organizația 
U.TJă. din această școală pe 
secretarul comitetului raional 
U.T.M. care răspunde de mun
ca cu școlile. Socotim că este 
necesar ca tovarășa secretară 
să stea In școală, acum, la în
ceput de nou trimestru, mai 
mult timp, să se ocupe îndea
proape de fiecare organizație 
de clasă și, îndeosebi, de cele 
din clasele a Xl-a, să îndrume 
comitetul U.T.M. cum să-și or
ganizeze munca, spre ce obiec
tive să-și îndrepte atenția. 
Spuneam la început că s-au 
ținut multe adunări. Dar con
vocate tn pripă, nepregătite, 
rezumîndu-se doar la a-l în
treba pe cel vinovat „de ce 
nu înveți ele n-au avut e- 
fectul educativ cuvenit, n-au

COJOCĂRESCU EMIL — 
comuna Teșita, raionul Cim- 
pina

Școlile pentru șoferi profe
sioniști funcționează pe lingă 
întreprinderile regionale, raio
nale de transport auto. La a- 

i ceste școli se primesc absol- 
I venți ai scolii elementare, care 

au virsta între 17 ani jumă
tate și 25 de ani. De aseme
nea. tot în cadrul Ministeru
lui Transporturilor și Teleco
municațiilor s-au organizat 
cursuri pentru șoferi amatori. 
Durata de școlarizare la aces
te școli s-a micșorat la 3—4 
luni. Cele mai apropiate orașe 
de dumneavoastră in care 
s-au organizat școli de șoferi 
amatori sint orașele Ploiești. 
Rimnicu-Sărat și Cimpina.

UNGUREANV CONSTAN
TIN — tapițer, IPROFIL — 
Mobila — Iași; CRĂCIUN 
CONSTANTIN, Uzina electri
că Florești — Cimpina

Apreciem dorința dumnea
voastră de a vă ridica conti- 

etc. — impun colaborarea 
multor specialiști în rezolva
rea problemelor teoretice și 
practice. Nu este vorba aici 
doar despre alăturarea mai 
multor specialiști, ci despre 
o muncă efectiv colectivă, în 
care pregătirea și punctele de 
vedere ale fiecăruia sînt sin
tetizate în scopul obținerii ce
lor mai bune rezultate.

Preocupările noastre au ur
mărit trei obiective: hiper
tensiunea arterială, reumatis
mul, a ateroscleroza. Caracte
ristica principală o constitu
ie, cred, abordarea complexă 
a acestor probleme, pornind 
de Ia cercetarea de laborator 
și experiențe pe animale, stu
dii clinice, anatomo-patolo- 
gice, biochimice, biofizice, fi- 
zio-patologice, precum și epi- 
demiologice. Ne-a preocupat, 
de asemenea, studiul incipient 
al bolilor, spre a cunoaște ge
neza acestora. în acest spirit, 
a fost elaborată monografia 
despre ateroscleroza, printre 
primele de acest gen din lu
me, lucrare bazată pe mai 
mult de 100 lucrări ale cola
boratorilor.

O altă lucrare importantă a 
constituit-o tratatul de me
dicină internă, elaborat în 
1951-—1&52, iar în 1962 par
ticiparea noastră la noul tra
tat elaborat.

Comunicările prezentate de 
specialiștii noștri la Congre
sele naționale și internațio
nale de medicină, și mai ales 
progresele obținute în activi
tatea din clinicile clujene, re
prezintă, de asemenea, jaloa
ne ale acestei activități.

I. MOLDOVAN

reușit să scoată la iveală cau
zele lipsurilor și n-au stabilit 
măsuri practice de îndreptare 
a lucrurilor. Cît de utilă ar fi o 
adunare a utemiștilor, temei
nic organizată, la care să fie 
invitați părinți, muncitori în 
vîrstă, absolvenți ai școlii care 
azi sînt oameni de nădejde, 
deci o adunare temeinic pre
gătită, în care să se discute 
despre munca elevilor din 
clasa a Xl-a, pomindu-se 
de la ideea cum se pre
gătesc pentru viață, cum îș» 
îndeplinesc în acest ultim 
an de școală, îndatoririle de 
elev. Nu o statistică a notelor, 
ci o discuție plină de matură 
răspundere despre munca fie
cărui elev, discuție la care să 
participe și conducerea școlii 
și tovarășii profesori. O ase
menea adunare, pe lingă ca
racterul dezbaterilor profund 
educativ, va oferi posibili
tatea stabilirii tn amănunt 
a unor măsuri ce vor fi 
întreprinse în clasele a Xl-a. 
Și, printre aceste măsuri, ne
apărat trebuie inițiată o largă 
acțiune de orientare profesio
nală. Dacă fiecare elev va fi 
ajutat să-și aleagă cea mai po
trivită profesiune și va afla ce 
trebuie să facă pentru a reuși 
să se pregătească pentru a- 
ceasta, cu siguranță că elevii 
se vor simți mat mobilizați la 
învățătură, sarcina lor princi
pală.

ADRIAN VASILESCU 

nuu calificarea profesională. 
Avînd școala medie de cultu
ră generală terminată, cu exa
men de maturitate, desigur, 
că în toamnă puteți susține 
examen de admitere la Facul
tatea de industrializare a lem
nului din cadrul Institutului 
politehnic din Brașov. La ad
mitere se dau probe la: alge
bră, trigonometrie și calcul 
diferențial (scris și oral), geo
metrie plană și în spațiu 
(scris), fizică — mecanică, căl
dură. electricitate, structura 
atomului — (scris și oral).

La examenul de admitere la 
facultatea de electrotehnică se 
susțin probe la aceleași ma
terii.

Vă dorim mult succes.

VESA TEODOR, B-dul Re
publicii 26 — Arad

Chiar In regiunea dumnea
voastră, la Timișoara, există 
o școală tehnică de telecomu
nicații la care se primesc ab
solvenți ai școlii medii de cul
tură generală. O asemenea 
școală mai funcționează și la 
București. La Oradea este o 
școală profesională de teleco
municații la care se primesc 
absolvenți ai școlii generale de 
8 ani.

TRĂIM RODICA, elevă 
8. M. 3, Tr. Severin

Școlile pedagogice au dura
ta de școlarizare de 6 ani și

Complexul pentru Industrializare a lemnului Reghin. Alexan
dru Gomboș și Irina Kisloaki, doi dintre muncitorii care asi

gură buna calitate a instrumentelor muzicale

Atributul tinereții:

setea de cunoaștere
(Urmare din pag. I) 

priile-mi eforturi, sprijinit de 
un profesor inimos și entuziast, 
am studiat, în afara programei 
matematica, după ce împreu
nă cu alți colegi am cerut, fără 
rezultat, ministerului înființa
rea secției științifice. N-am re
gretat niciodată acele eforturi, 
n-am regretat că mi-am ales 
această specialitate după cum 
n-am regretat că am urmat 
secția modernă, care mi-a des
chis gustul pentru literatură, 
m-a ajutat să-mi formez o 
cultură generală.

Era mai greu în acei ani să 
vorbim de pasiune, pentru 
profesia aleasă, de ardere, 
pentru că trăiam mereu sub 
impresia că ceea ce făceam era 
o risipă de energie și timp; 
pentru că ne era atît de nebu
los scopul pentru care învățam. 
Noroc că ne iubeam mult pro
fesia aleasă, că ne „intrase 
în sînge" învățătura și nu ne 
gîndeam în fiecare clipă că s-ar 
putea ca efortul nostru să fie 
inutil, să nu, ne putem realiza. 
Pentru că guvernele burghezo- 
moșierești considerau că sînt 
prea multe diplome universi
tare în țara de pe atunci cu 
milioane de analfabeți. Voi 
trăiți cu totul alte vremuri. 
Țara noastră are nevoie de 
specialiști, se preocupă de for
marea lor; ea are nevoie de 
specialiști pregătiți, pasionați 
de meseria aleasă. Ce caldă 
chemare reprezintă cuvin
tele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej adresate stu- 
dențimii noastre, de curînd, cu 
prilejul sărbătorii centenare a 
Universității: „O mîndrie a în
tregului popor este studenți
mea noastră, plină de vigoarea 
tinereții și de optimism.^ In- 
vățînd cu sîrguință spre a-și 
însuși știința, pregătindu-se cu 
răspundere pentru viață, pen
tru slujirea patriei, ea se do
vedește demnă de încrederea 
și dragostea cu care este în
conjurată". îi invidiez — în 
sensul frumos al cuvîntului — 
pe tinerii de azi că tră
iesc asemenea zile cînd fie
care pas al lor este vegheat, 
îndrumat, călăuzit cu grijă de

Lecții pentru crescătorii 
de animale

BACĂU (de la coresponden
tul nostru)

La Casa agronomului din 
Măgura Bacău s-a ținut de cu
rînd un curs de 6 zile cu mai
ștri din sectoarele zootehnice 
ale G A.S. din regiunea Bacău. 
Lecțiile au fost predate de eco
nomiști, ingineri zooțehniști 
și alți specialiști din cadrul 
trustului regional GOSTAT 

primesc absolvenți ai școlfl 
generale de 8 ani. La admiteri 
se dau probe la limba romîl 
nă și matematică. Scoli pedal 
gogice se găsesc în fiecare re] 
giune. Absolvenții sînt încă] 
drați ca învățători și pot să-s 
completeze studiile superioara 
urmînd, (la zi sau la fără frec] 
vență), cursurile unei făcui] 
tăți din cadrul Universități] 
sau din cadrul Institutului pe] 
dagogic, bineînțeles, avînfl, "b| 
comandare pentru aceaslRT' |

G EMILIA, strada Bărbii 
Găltineanu nr. 21, raion n| 
Bălcescu — București

La facultățile de chimie in] 
dustrială, tehnologia produse] 
lor alimentare și tehnica pes] 
cuitului, secțiile industrii aii] 
mentare extractive, morărit s] 
panificație, industrii fermen] 
tative, conserve și lapte, teh] 
nologia și chimizarea țițeiului 
și gazelor, la admitere se dau 
probe la matematică (algebră! 
trigonometrie, geometrie pla] 
nă și în spațiu) — scris și] 
oral — chimie — scris și oral] 
— fizică (mecanică, căldură] 
structura atomului) — scris] 
La secția tehnica pescuitului 
și stuficultură se dau probe 
la zoologie în loc de chimie]

Foto: AGERPRES

părinte de către partid, de 
conducerea statului, de popor, 

tn numele a ceea ce ai să 
devii, a acelui scop căruia iți 
dedici învățătura, in numele 
acelei formule pline de adinei 
semnificații „ești așteptat la 
locul tău de muncă1 — fiecare 
zi trebuie să însemne sporirea 
cunoștințelor anterioare Poa- 
te-i o copilărie, dar eu, dacă 
aș fi din nou student, mi-aș 
scrie pe perete, cu litere de o 
șchioapă : „ce am de făcut azi 
pentru miine ?“ — o întrebare 
la care n-aș vrea să mă ruși
nez răspunzînd Sigur, răspun
sul meu de acum este general 
de o experiență de viață, de 
ani și ani de muncă în care am 
avut prilejul să verific și să 
mă conving de adevăruri ca
re-mi erau spuse de dascăli. 
M-am convins că atributul ti
nereții este curiozitatea mereu 
vie, proaspătă, care îndeamnă 
la căutări, la gîndire Se spu
ne adesea despre mediciniști, 
ca și despre oameni din alte 
specialități, că trebuie să în
magazineze sute și mii de date. 
Un neadevăr. Nici o profesiu
ne nu te solicită să devii ma
gazie de date și formule gata 
elaborate de alții.

Satisfacția propriilor jude
căți, a însușirii active a 
cunoștințelor este egală cu 
satisfacția descoperirilor. Mi 
s-ar putea replica: dar anii 
de ucenicie sînt ani de învăță
tură, de însușire a cunoștințe
lor din tezaurul științei și cul
turii. Da, e adevărat, ești elev 
ori student și înveți ce au do- 
bindit alții, dar înveți creator 
înțelegînd că ești și tu, într-un 
fel, un deschizător de drumuri, 
căci fiecare învățătură nouă 
este egală, pentru tine, eu o 
descoperire. Dacă nu înveți 
numai pentru examen, ci pen
tru a valorifica în viață cunoș
tințele, înțelegi că învățătura 
înseamnă o creație, selecția 
continuă a ceea ce-ți trebuie 
— a esențialului pe care să 
clădești apoi construcția casei 
tale spirituale.

Din anii uceniciei îți rămîn 
cunoștințe, dar și o metodă, 
deprinderea muncii intelectua
le, sistematice, continue.

Bacău, care au folosit ca mate
rial documentai experiența cea 
mai bună existentă în sectoa
rele zootehnice ale G A S. din 
regiune Iată cîteva teme : „în
tocmirea evidenței primare în 
brigada zootehnică”, „Asigura
rea bazei furajere*, „Salariza
rea și premierea Îngrijitorilor 
de animale și a maiștrilor zow 
tehniști" etc.



universitară

a vorbit despre 
telecomunicațiilor din

La Hunedoara, Galați, Re
șița, Bicaz, Săvinești, pe ogoa
rele cooperativelor agricole de 
producție din fiecare regiune, 
tinerii care mai ieri erau pe 
băncile unei facultăți din cen
trul universitar Timișoara, în 
prezent cadre cu pregătire su
perioară, rezolvă probleme 
majore de producție, muncesc 
pentru traducerea în fapte a 
politicii partidului nostru. La 
unii a trecut un an, la alții 
poate 10 de cînd au terminat 
facultatea. Insă fiecare are 
tot atît de proaspeți în amin
tire frumoșii ani ai studenției, 
condițiile create de partid ti
neretului nostru în drumul său 
spre știință și cultură. La Ti
mișoara, în ultimii 4 ani a apă
rut un adevărat oraș al stu
denților, cu 7 cămine și cu 
aproape 3 000 de locuri, a fost 
ridicată o clădire modernă 
pentru noua universitate, s-a 
dat în folosință un planetariu, 
o cantină, iar în primele zile 
ale anului 1965, facultatea 
construcții a fost înzestrată cu 
edificii noi. Peste 10 000 
studenți adică mai mult de 60 
la sută din totalul studenților 
timișoreni primesc burse. Nu
mai în 1963 valoarea fonduri
lor alocate pentru învățămîn
tul superior din Centrul uni
versitar Timișoara, depășește 
toate cheltuielile pentru între
ținerea fostei școli politehnice 
din oraș din anul înființării 
ei și pînă în 1944, adică pe o 
perioadă de 24 de ani. In ulti
mii ani au plecat spre dife
rite sectoare de producție 2 000 
de ingineri, profesori, medici.

Trecînd în revistă tabloul 
realizărilor obținute de oame
nii muncii din regiunea Banat, 
sub conducerea partidului, în 
industrie și agricultură, parti- 
cipanții la adunarea de desem
nare a candidatului circum
scripției electorale nr. 2 din 
Timișoara sud-est în alegerile 
de denutați în Marea Adu
nare Națională s-au referit, în 
cuvîntul lor, și la succesele 
în domeniul învățămîntului 
superior.

Muncitorii de la întreprin
derea „Electrobanat", fabrici
le „Modern", și „Victoria", 
membrii cooperatori de la 
Ghioroc, Chlșoda, Cearda Ro
șie, studenții de la Universi
tate și Institutul pedagogic de 
3 ani, au susținut cu căldură 
candidatura în această circum
scripție a tovarășului Ștefan 
Birlea, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele U.A.S.R.

Participanții la adunare 
și-au manifestat hotărîrea de 
a întîmpina alegerile de la 7 
martie cu noi succese în pro
ducție și în învățătură.

de

de

ghita s-au adunat în sala ci
nematografului din comuna 
Harghita, raionul Ciuc. Tov. 
Iosif Szabo, membru al Con
siliului raional F.D.P., a pro
pus drept candidat al acestei 
circumscripții în alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională, pe inginera Rozalia 
Borș, șeful centrului de între
ținere telecomunicații din ca
drul Direcției regionale a 
P.T.T.R. Tg. Mureș. Cei pre- 
zenți la adunare — muncitori, 
ingineri și teh
nicieni — de 
la Complexul 
C. F. R. Ciceu, 
țărani munci
tori din comu
nele Tomești, 
Cîrța, Dănești, 
Harhita, Pălti
niș, intelectuali 
din aceste sate 
au susținut cu 
entuziasm pro
punerea făcută.

Tînărul ingi
ner Liviu Vasu, 
șeful Depoului C.F.R. Ciceu, 
mecanicul Sera Pavel și alții 
au vorbit cu mîndrie despre 
succesele obținute de oamenii 
muncii din patria noastră, sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului, în dezvoltarea economiei 
naționale, în ridicarea nivelu
lui de trai al poporului. Mo
dernizarea transportului fero
viar, care a fost înzestrat cu 
locomotive Diesel electrice, va-

zarile din celelalte ramuri ale 
economiei naționale — a spus 
inginerul Liviu Vasti — sînt 
încă un succes al politicii în
țelepte a partidului nostru.

Alți vorbitori au : 
grija partidului și a guvernu
lui pentru dezvoltarea agri' 
culturii, i 
velului de trai al țăranilor.

Grigore Lancso, de la Ofi
ciul P.T.T.R. Miercurea Ciuc, 

dezvoltarea 
țara

I. BRINDESCU

Orașul Dorohoi
acțiunile de

fruntaș
muncă patriotică

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru)

întrecerea patriotică, organiza
tă de către sfatul popular al re
giunii Suceava, a avut drept re
zultat mobilizarea unui număr 
mare de cetățeni din orașe și sate 
care au participat în cursul anu
lui 1964 la numeroase acțiuni de 
folos obștesc. Un bilanț încheiat 
la sfatul popular regional ilus
trează faptul că în cursul anului 
1964, prin munca patriotică a 
cetățenilor, au fost construite 
străzi în lungime totală de peste 
7 700 mp și 28 740 mp trotuoare, 
s-au amenajat 723120 mp zone 
verzi, s-au întreținut 3 375 750 
mp parcuri și zone verzi, au fost 
construite și reparate 9 600 po
dețe. De asemenea, s-au con
struit, reparat și întreținut 
5 412 000 m liniari șanțuri, s-au 
plantat peste 2 500 000 m 1 gar
duri vii și 23 200 arbori și pomi 
ornamentali etc.

Valoarea lucrărilor executate 
prin munca patriotică a cetățeni
lor din satele și orașele regiunii 
Suceava se ridică la peste 43 
milioane lei.

AnaSzînd rezultatele obținute, 
comisia regională de organizare 
a întrecerii a apreciat că pe anul 
1964 orașu) Dorohoi a obținut 
cele mai bune rezultate. Astfel 
s-au efectuat în orașul Dorohoi 
lucrări de folos obștesc în valoa
re de 2 425 000 i'ei. Prin lucrările 
executate (întreținerea spațiilor 
verzi, amenajarea de parcuri și 
zone verzi, construirea de tere
nuri de.sport), cetățenii din oraș, 
în frunte cu deputății, pe cir
cumscripții, au contribuit la în
frumusețarea orașului lor. S-a 
stabilit, de asemenea, ca comuna 
Dornești să fie declarată frunta
șă pe regiune în acțiunea 
muncă patriotică. Cetățenii 
această comună au executat 
crări de muncă patriotică în 
loare de aproape 900 000 lei. 
zuîtate bune au obținut în între
cerea patriotică și comunele Pal
tinul — raionul Cîmpulung, Mi
toc — raionul Săveni.

Acțiunile de folos obștesc, ini
țiate în anul 1964 în întrecerea 
patriotică au contribuit la înfru
musețarea orașei'or și satelor re
giunii.
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ÎNALTA

CINSTE

noastră, despre lucrările 
extindere și modernizare a 
țelei telefonice în raionul 
Ciuc, pentru care statui a in
vestit sume importante.

In încheiere, tînăra ingineră 
s-a angajat să răspundă cu 
cinste încrederii ce 1 s-a
cordat de a-1 reprezenta în 
forul suprem al țării.

de 
re-

a-

ȘT. NECANIȚCHI

Tinâra laborantă
nu 

în țara 
dar și 

de hota- 
Iată cî-

Studenți din anul V, grupa 
251, a Facultății de con
strucții din cadrul Institutu
lui politehnic — Cluj, la 
examenul „Teoria elasticită

ții și plasticității"

Foto: AGERPRES

Plecarea la Praga a tovarășului
Alexandru Birlâdeanu

SPORTc SPORT in scpfcmBric

Poarta de intrare In Birlad, pe 
șoseaua care vine dinspre Vas
lui, este marcată de prezența ma
sivă a Fabricii de rulmenți. Crea
tă în anii regimului de democra
ție populară, această uzină moder
nă a devenit o mîndrie a indus
triei noastre socialiste. An de an, 
harnicii muncitori de aici, în rîn- 
dul cărora se numără peste 
1 200 de tineri, au depus efor
turi susținute în vederea realiză
rii unor indici de înaltă produc
tivitate în toate sectoarele de ac-

Carnet electoral
* *

Activități artistice

Formațiile artistice șt activiștii culturali de pe lingă așezămintele 
culturale din satele regiunii Hunedoara susțin în aceste zile o bogată 
activitate cultural-artistică închinată alegerilor de ia 7 martie. Dumi
nică, de exemplu, au fost organizate manifestări la care au participat 
mii de țărani cooperatori. Iată cîteva dintre ele.

Sîntandrei

Aproape 600 de țărani coope
ratori s-au adunat în sala Cămi
nului cultural la o seară cultural- 
artistică închinată alegerilor. 
Programul s-a deschis cu un 
simpozion pe tema „Ultimele 
realizări înfăptuite în satele și 
orașele regiunii Hunedoara", sus
ținut de un grup de activiști cul
turali. Apoi, formațiile artistice 
ale căminului au prezentat timp 
de peste 2 ore un program de 
cîntece și recitări.

Bucerdea

în satul Bucerdea, din raio
nul Alba, a fost inaugurat un 
modem cămin cultural. Cu acest 
prilej formațiile artistice din sat 
și corul casei raionale de cultură 
din Alba Iulia au prezentat în 
fața a peste 700 de spectatori o 
suită de cîntece închinate alege

rilor, iar echipa de dansuri a in
terpretat o suită de dansuri popu
lare. Mult aplaudat a fost și pro
gramul ansamblului de cîntece și 
dansuri al Sfatului popular al 
Capitalei „Perinița", care se află 
în turneu în satele regiunii 
Hunedoara.

Dobra

în cadrul manifestărilor cultu- 
ral-artistice care au avut loc I'a 
căminul cultural din satul Dobra, 
raionu Ilia, cei peste 500 de 
spectatori au asistat la un intere
sant simpozion intitulat: „Regiu
nea Hunedoara în anii puterii 
populare". Apoi, vechiul cor al 
acestui sat împreună cu celelalte 
formații artistice au prezentat un 
program variat de cîntece, poezii 
și dansuri. Țăranii din Dobra au 
găzduit și ei pe artiștii ansam
blului „Perinița" al cărui pro
gram a fost mult aplaudat.

R. LAL

tivitate ale fabri
cii. Calitatea su
perioară a produ
selor fabricii este 

recunoscută 
numai 
noastră, 
dincolo 
rele ei.
leva rezultate din 
anul trecut: Pro
ducția globală a 
fost realizată In 
proporție de 
100,33 la sută, iar 
producția marfă 
în raport de 
101,10 la sută. 
Totodată, produc
tivitatea muncii a 

de 101 la 
realizîndu- 

peste plan 
22 613 rulmenți. 
Folosirea cu chib
zuință a metalu
lui, modernizarea 
procesului tehno
logic de produc
ție, au contribuit 
la realizarea u- 
nor economii la 
prețul de cost 
în valoare de 
2 100 000 lei, iar 
beneficiile obți
nute peste plan 

au fost de 2 350 000 lei.
Despre toate acestea și despre 

alte înfăptuiri din orașul Bîrlad 
(blocuri muncitorești, așezăminte 
culturale, instituții noi) au vorbit 
pe larg muncitorii fabricii, cu pri
lejul adunării care a avut loc 
pentru desemnarea candidatului 
circumscripției electorale nr. 22 
Bîrlad în alegerile de deputați în 
Sfatul popular regional Iași. A 
fost propusă candidatura tinerei 
Meiroșu Maria, laborant chimist. 
Mal mulți vorbitori au subliniat în 
adunare calitățile acestei munci
toare tinere, arătlnd pasiunea cu 
care tovarășa Meirosu și-a ridi
cat calificarea, spiritul de răspun
dere cu care își Îndeplinește sar
cinile de producție. Laboranta Ma
ria Serduc a vorbit despre grija 
tovărășească cu care a fost aju
tată de tovarășa ef de muncă 
pentru a realiza produse de cea 
mal bună calitate. Alți vorbitori 
au subliniat munca obștească și 
culturală pe care o desfășoară 
atît în cadrul fabricii cît și în car
tierul nou de blocuri muncitorești 
din oraș.

Emoționată pentru înalta cinste 
ce 1 s-a acordat, tînăra laborantă 
a mulțumit din inimă întregii adu
nări și ș-a angajat să nu precu
pețească nici un efort pentru în
deplinirea sarcinilor ce-i vor sta 
în față în viitor.

Tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezen
tant al R. P. Romîne la 
C A.E.R., a plecat marți du- 
pă-amiază la Praga pentru a 
participa la lucrările celei 
de-a 19-a sesiuni a C.A.E.R. 
și la a 16-a ședință a Comite
tului Executiv al C.A.E-R.

La plecare, în Gara de 
Nord, au fost de față tovară
șii Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihail Petri, ministrul 
comerțului exterior, Roman 
Moldovan, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Nicolae Giosan. 
prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agricul- 
turii, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R.S. Ce
hoslovace la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

-----

Cu prilejul celei de-a 
IXVI-a aniversări 

a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare 

și asistenjă mutuală 
dintre R. P. Romînă 

și R. P. Polonă
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tanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, conducători 
ai unor instituții centrale și or-
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Cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală djntre R. P. Polo
nă și R. P. Romînă, marți la a- 
miază, ambasadorul R. P. Polone 
în R. P. Romînă, Wieslaw Sobie- 
rajski, a organizat o întîlnire 
prietenească în saloanele amba
sadei.

Au participat Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei e- 
lectrice, Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezen-

ganizații obștești, oameni de cul
tură și artă.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
VARȘOVIA. — în seara zilei 

de 26 ianuarie Gheorghe Diaco- 
nescu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne în 
R. P. Polonă, a oferit un cocteil 
în saloanele ambasadei, cu prile
jul împlinirii a 16 ani de la sem
narea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre R. P. Romînă și R. P. Po
lonă.

Au participat Z. Ostrowski, mi
nistrul industriei grele, precum și 
alte persoane oficiale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

N. BARBU

Sala Stadionului Republicii 
a găzduit duminică un con
curs de tenis de masă al 
centrelor de copii bucureș- 
teni. In fotografie: la masa 
de joc, două speranțe — 
Cristina Mușat (A.S.A.) și 

Coman Silvia (Spartac).

La casa alegătorului
BAIA MARE (de la 

corespondentul nostru) 
— In satele, comunele 
și orașele regiunii Ma
ramureș, au loc inten
se pregătiri privind 
acțiunile ce vor ti or
ganizate în zilele ur
mătoare la casele ale
gătorilor. La Baia 
Mare, la cele 39 de 
case ale alegătorului 
activitățile dedicate a- 
Iegerilor au și început. 
Cetățenii, tineri și 
vîrstnici, găsesc aici

un bogat material do
cumentar ca reviste, 
broșuri, pliante, foto
montaje. foi volante 
etc. în care sînt con
semnate realizările ob
ținute de oamenii mun
cii din regiune sub 
conducerea partidului 
în cei 20 de ani de la 
Eliberare.

In mai multe sate 
din raza orașului Baia 
Mare, printre care Sei
ni, Coltău, Sișești, 
Recea, Satu-nou de

jos, și altele au avut 
loc primele expuneri 
pe teme cum sini: 
„Dreptul de a alege 
si de a fi ales", „Pro
fundul democratism al 
orînduirii noastre so
cialiste" etc. Expune
rile și conferințele 
sînt urmate de progra
me artistice prezentate 
de numeroase formații 
artistice ale casei de 
cultură, ale cluburilor 
și căminelor culturale.

• Amatorii sportu
rilor de iarnă vor pu
tea urmări la sfîrșitul 
acestei șăptămîni două 
concursuri de schi or
ganizate la Poiana Bra
șov. Simbătă și dumi
nică se va desfășura 
„Cupa Postăvarul" 
pentru probele alpine 
(seniori și senioare), 
la care vor participa 
cei mai buni schiori 
din regiunea Brașov 
în frunte cu Kurt 
Gohn, N. lovici, Gh. 
Bălan. Ilona Micloș si 
alții.

Duminică dumnea
ta, pe trambulina mi-

trecerile Universiadei 
de vară, programate 
anul acesta (20—29 au
gust) în capitala R. P. 
Ungare.

• După meciurile 
disputate în „Cupa 
campionilor europeni".

toate probabilitățile, 
meciul va avea loc în 
nocturnă, pe stadionul 
Wembley din Londra, 
în a doua jumătate a 
lunii mai.

Al lll-lea Festiva] internațional

X
că din Poiana Brașov, 
cei mai buni săritori 
din tară se 
in cadrul 
iana“.

vor întrece 
„Cupei Po-

cum trans- 
ceiespondentul

o După 
oiife 
agenției France Pres- 
se. Clubul atletic din 
New York va organi
za In prima jumătate 
a lunii februarie. în 
sala Madison Squa- 
le Garden, o mare re
uniune atletică inter
națională. Clubul ame
rican a invitat Ia a- 
cest concurs pe cam
pioana olimpică la să
ritura în înălțime, Io- 
landa Balaș (R. P. Ro
mînă), șase atleți din 
U.R.S.S., patru din 
R. F. Germană, și 
patru din R. P. Polonă. 
In lotul polonez figu
rează și săritoarea la 
înălțime Jaroslawa 
Bieda. Vor participa, 
de asemenea, cei mai 
valoroși atleți ameri
cani care s-au distins 
cu ocazia Jocurilor 
olimpice da la Tokio.

• Comitetul execu
tiv al Federației inter
naționale a sportului 
universitar (F.I.S.U.) 
va ține viitoarea sa 
sesiune între 8 și 10 
mai la Budapesta. Cu 
acest prilej vor fi dis
cutate diverse proble
me în legătură cu în-
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Tineri stimați
de colectiv

voie să ne organizăm bine locul 
de muncă. Știu întotdeauna de 
azi ce trebuie să fac mîine. în 
funcție de aceasta îmi organizez 
lucrul, îmi pregătesc amestecul 
de formare, sculele și mă gîn- 
desc. E foarte important. A doua 
zi îmi este totul clar și-i „dau bă
taie" din primul minut.

Lucruri lăudabile pot fi spuse, 
desigur, și despre ceilalți fruntași: 
Nicolae Buftea, Dumitru Con
stantin etc.

Spuneam mai înainte că in
signa de fruntaș în întrecerea so
cialistă pe 1964 a fost înmuiată 
aici, la turnătoria de fontă, la 23 
de muncitori, cu 18 mai mulți 
față de cîți erau în 1963. Iată, 
așadar, dintr-o dată o cifră care 
aruncă o lumină nouă asupra 
chipului celor mai buni. 23 de

muncitori au muncit în așa fel 
în anul care a trecut încît s-au 
apropiat și au egalat hărnicia, 
talentul și calificarea profesio
nală — atribute proprii fruntașu
lui — în condiții în care exi
gența față de muncă, față de 
ceea ce produce fiecare crește de 
de la an la an.

Lecțiile - o dezbatere

a problemelor

de producție
care și-au ales-o. Experiența 
bună se află la numai doi pași.

*
Cînd s-a terminat lecția la 

cercul legumicol, anul III, 
din cooperativa agricolă de 
producție Lucani, cei 36 de 
cursanți s-au îndreptat spre 
sere. Tocmai discutaseră des-

echipele bucureștene 
de volei Dinamo (fe
minin) și Rapid (mas
culin). au susținut la 
Istanbul două partide 
amicale cu reprezen
tativele orașului. Di- 

a ciștigat cu 
(15—1. 15—6.

iar Rapid a

• Echipa feminină 
a U.R.S.S. a cîștlgat 
turneul internațional 
de tenis de masă da 
la Moscova, obțihînd 
a cincea victorie con
secutivă. In ultima 
întîlnire, ciștigătoare- 
Ie au întrecut echipa 
de tineret a U.R.S.S. 
cu scorul de 3—0. 
Alte rezultate înregis-

al teatrelor de păpuși și marionete

name
3—0
15—3), 
învins cu 3—1 (16—14,
15—11,

■fa

3—15î 17—15).

meci retur 
„Cupa camp:o- 
europeni*

• în 
pentru

la

handbal (feminin). e- 
chipa olandeză Swift 
Roermund a făcut joc 
egal 5—5 (4-2) cu 
F. C. Nurnberq și s-a 
calificat in semifinale, 
avînd victorie cu 6—5 
în prima întîlnire. 
Handbalistele olandeze 
vor primi replica o- 
chipei H. 
haga.

G. Copen-

• La 
U.E.F.A., 
engleză

propunerea 
Federația 

de fotbal a

acceptat să organizeze 
finala actualei ediții a 
Cupei campionilor eu
ropeni. Data exactă nu 
a fost fixată, dar după

trate în competiția fe
minină : R.P. Ungară 
— U.R.S.S. (Junioare) 

Anglia — 
(tineret) 3—0.

3-1 ;
U.R.S.S.

• In campionatul 
unional de șah de la 
Kiev s-au reluat par
tidele întrerupte din 
rundele anterioare. 
Clasamentul înaintea 
ultimei runde se pre
zintă astfel : 1. Korci- 
noi 14.5 puncte, 2—3. 
Bronstein si Tal cu

1
cîte 12 puncte fiecare, 
4. Stein 11 puncte și 
o partidă întreruptă.
• Patinatorii sue

dezi au dominat con
cursul internațional 
desfășurat pe stadio
nul olimpic din Inns
bruck, cîștigînd toate 
probele înscrise în 
program. O formă 
sportivă bună a dove
dit fostul campion 
mondial Jonny Nils
son. învingător la 
5 000 m, cu timpul 
de 7’46“l/10. Cursa 
de 500 m s-a terminat 
cu succesul tînărului 
Heglin, care a reali
zat 43“4/10.

între 10 și 25 septembrie 1965 
ss va desfășura la București, sub 
auspiciile U.N.I.M.A. (Union Inter
nationale des Marionnettes) cel 
de-al IlI-lea Festival internațional 
al teatrelor de păpuși și marionete.

In vederea pregătirii și desfășu
rării festivalului, la sediul Asocia
ției oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale a avut loc 
o ședință a comitetului de organi
zare a festivalului, format din per. 
sonalități ale vieții artistice și cul
turale din tara noastră.

Biroul comitetului de organizare 
este alcătuit din: acad. George 
Călinescil, președinte, Radu Beli- 
gan, artist al poporului, acad. Geo 
Bogza și Margareta Niculescu, ar
tistă emerită, vicepreședinți. Radu 
Valter, secretar.

Programul celei de-a treia ediții 
a festivalului cuprinde spectacole 
și recitaluri individuale cu păpuși, 
marionete, umbre etc., conferințe 
și dezbateri despre dezvoltarea 
teatrului de păpuși în lume, o ex
poziție internațională de păpuși, 
numeroase întîlniri cu 
profesional și prietenesc 
tiștii participanți.

în cadrul festivalului 
loc între 12 și 22 septembrie, 
concurs internațional dotat cu pre
mii, care vor fi acordate colective- 
lor și artiștilor individuali pentru 
spectacolele și recitalurile lor de 
către un juriu internațional alcă
tuit din personalități ale vieții ar
tistice și culturale din diferite 
țări ale lumii. Președintele acestui 
juriu este poetul MaTcel Breslașu, 
membru de onoare al U.N.I.M.A. 
Participanților la concurs, ale căror 
spectacole sau recitaluri vor întruni 
exigentele juriului, li se vor acor-

da următoarei» premii: Marele 
premiu al festivalului, premiul pen- 
tru idee și expresie artistică con
temporană, premiul pentru lucrare 
dramatică, premiul pentru sceno
grafie, premiul pentru regie, pre
miul pentru muzică (sau coloană 
sonoră), premiul „Lucia Calomeri" 
pentru cel mai bun spectacol tra
dițional, 4 premii pentru interpre
tare, premiul pentru cel mai bun 
recital, premiul pentru virtuozita
tea interpretării și premiul pentru 
ingeniozitate tehnică. în afară de 
acestea se vor mai acorda: pre
miul Prezidiului U.N.I.M.A., pre
miul Centrului național romîn ai 
Institutului 
(I.I.T.) 
rești.

și
International de Teatru 
premiul orașului Bucu-

(Agerpres)
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Informație

caracter 
între ar-

va avea 
un

în Editura politică a apă
rut:

I RADULESCU

C. VI.AD

Marxism-leninismul 
despre 

statul socialist
1,25 lei

bleme de producție ale gos
podăriei.

pre cultura roșiilor în sere și 
lectorul, inginerul Petre Ro- 
mașcanu, după ce a prezentat 
roșii folosite în culturile par
țiale, mulaje de roșii din di
ferite soiuri și un film docu
mentar despre culturile for
țate în sere, i-a invitat pe 
cursanți la o aplicație prac
tică.

Tînăra Radu Cornelia, aju
tată de Viorica Bugnariu și 
Laurențiu Ventel, a executat 
tratarea florilor de roșii cu 
stimulentul „Romafix".

— Operațiunea aceasta, re
capitula Cornelia Radu no
țiunile predate, determină 
formarea fructelor și stimu
lează dezvoltarea lor. Lucra
rea se execută mai ales în a- 
ceastă perioadă cînd zilele, 
mai scurte și mai întunecoa
se, împiedică fructificarea.

— Stropirea, completează 
inginerul, duce la grăbirea 
fructificării cu 2—3 săptă- 
mîni față de plantele netra-

tate. Afirmația pe loc
verificată: într-o anumită 
porțiune, erau cîteva plante 
intenționat netratate. Pe o 
porțiune de 1500 metri pă- 
trați, unde fuseseră cultivate 
roșii în ciclul de toamnă și 
tratate la timp, fructele erau 
mari, unele ajunse în stadiul 
de coacere. Pe lotul martor 
plantele erau mici, slab dez
voltate. In luna decembrie au 
fost livrate aproape 20 000 kg 
roșii. în ianuarie livrările au 
continuat.

— învățămîntul agrozoo
tehnic, ne spunea, apoi, tova
rășul Petre Romașcanu, are 
la noi două părți 
teoretic, în 
lecțiilor și practic, 
sul de producție pe loturile 
demonstrative amenajate din 
timp, la ferme, sere sau la 
casa-laborator. O experiență 
îndelungată ne-a convins că, 
procedînd așa, asigurăm o 
însușire temeinică și, ceea ce 
este mai important, aplicarea 
cunoștințelor predate. Pentru 
majoritatea lecțiilor am pre
văzut aplicații practice legate 
de cele mai importante pro-

*
multe cooperative 
producție din ra-

cursul
distincte : 

predării 
în proce-

Există în 
agricole de 
ionul Turda, regiunea Cluj, o 
experiență valoroasă în desfă
șurarea învățămîntului agro
zootehnic. Sînt organizații 
U.T.M. care se ocupă cu aten
ție de frecvența tinerilor, îi a- 
jută în mod diferențiat în în
sușirea și aplicarea cunoștințe
lor noi, în activitatea practică 
de producție. Comitetul raional 
U.T.M. ar trebui să acorde o 
mai mare atenție extinderii 
acestei experiențe, 
există încă 
unde învățămîntul 
tehnic nu se desfășoară la ni
velul cerut. La cooperativa 
agricolă de producție din co
muna Viișoara, de pildă, la 
cercurile pomiviticole anul 
III și cultura plantelor anul 
II, doar jumătate din numă
rul tinerilor înscriși frecven
tează lecțiile. La Herina: 
70—75 Ia sută. Și nu sînt sin
gurele exemple. Chiar în ca
drul aceleiași unități, situația 
frecvenței și modul de pre
dare sînt diferite. Ca urmare, 
și rezultatele în producție 
sînt diferite.

fiindcă 
multe unități 

agrozoo-

Marți după-amiază, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, acad, grigore Benetato, 

i romîn 
Ro- 

al 
am-

președintele Grupului 
pentru relații de prietenie 
mînia — Marea Britanie 
M.A.N., și Dionisie Ionescu, .... 
basador, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, au exprimat, în numele Con
siliului de Stat al R.P. Romîne, 
al guvernului și Ministerului A- 
facerilor Externe, condoleanțe 
ambasadorului Marii Britanii, Ja
mes Dalton Murray, in legătură 
cu moartea fostului prim-minis- 
tru al Marii Britanii, Winston 
Churchill.

Au mai 
șefii unor ___ __ ____
acreditați în R. P. Romînă, j 
alți membri ai corpului diploma'

prezentat condoleanțe 
niisjunț -diplomatice 

, si

(Agerpres)
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Cinematografe
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic: Patria (orele 9,30; 
12,30, 15,30; 18,30; 21,30). CIN-
TlND ÎN PLOAIE: București (orele 
9; 11,151 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Excelsior (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30), Grivița (orele 9; 11; 14; 
16,30; 19; 20,30), Flamura (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). TI
TANI C-VALS: Republica (orele 
9,30; 11,45; 14, 16,30; 18,45; 21).
O POVESTE NEINVENTATĂ: Lu
ceafărul (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30). VIAȚĂ UȘOARĂ: 
Capitol (orele 10; 12; 16,30; 18,45; 
21), Feroviar 
13,45; 
(orele 
EVA ! 
16,30; 
11,15;
(orele
21). EROI CURAJOȘI CA TIGRII: 
Victoria (orele 10; 12; 16,15; 18,30; 
20,45). ȘEFUL: Lumina (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). SO
ȚIE PENTRU UN AUSTRALIAN - 
cinemascop: Central (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Munca 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10-, 12; 14; 16,30; 20,30).
TINERII: Carpați (orele 10; 12;
14; 16). OMUL DIN FOTOGRAFIE: 
Union (orele 15; 17; 19; 21). PRO
GRAM PENTRU COPII — dimi
neața (ora 10) la Doina. REBELUL 
MAGNIFIC: după-amiază (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). LA 
PATRU PAȘI DE INFINIT: Giulești 
(orele 
20,15), 
16,30»
GHILGĂMEȘ: înfrățirea între po
poare (orele 13,15; 15,30; 17,45;
20) , Volga (orele 10; 12,15; 16;
18,15; 20,30). TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE: Cultural (orele 15; 
17; 19; 21). ÎNTÎLNIRE CU SPIO
NUL: Dacia (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Cotroceni (orele 
14; 16,15; 18,30; 20,45). HAINE
APROAPE NOI — cinemascop: Vii
torul — pînă la 27 ianuarie — 
(orele 15,30; 18; 20,30). JUDECĂ- 
TORUL DE MINORI: Buzești (orele 
14,15; 16,30; 18,45; 21). SEDUSĂ 
ȘI ABANDONATĂ: Crîngași (ore
le 15,30; 18; 20,30). DOI IN STE
PĂ: Unirea (orele 16; 18,15; 20,30). 
CU MÎINILE PE ORAȘ: Flacăra 
(orele 14; 16,15; 18,30; 20,45).
DRAGOSTE LA ZERO GRADE: 
Vitan (orele 15; 17; 19; 21). CALA- 
BUCH: Miorița (orele 10; 12,15: 
15,45; 18,45; 20,30). SĂLBATICII 
DE PE '<IUL MORȚII — cinema
scop: Popular (orele 15; 17; 19;
21) . GHFPARDUL — cinemascop
— ambele serii: Moșilor (orelo 
15,30; 19,30). DIAVOLUL DEȘER
TULUI: Arta (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Cosmos (orele 15: 17; 
19; 21), Ferentari (orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45). COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE: Colentina (o- 
rele 15,30; 18; 20,30). ROȘU ȘI 
NEGRU — (ambele serii): Floreas- 
ca (orele 10,30: 16; 19,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop
— ambele seni: Progresul (orele 
15,30; 19,30). DRUM PERICULOS: 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30). ȘAP
TE ANI DE CĂSNICIE - cine
mascop: Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20). GHINIONISTUL: Pacea 
(orele 11; 16; 18; 20). LUMINĂ DE 
IULIE: Timpuri Noi (orele 10—15— 
în continuare — 17; 19; 21),

(orele 9,30! ll,30s 
16î 18,15; 20,30), Melodia 
10; 12; 14; 16; 18; 20). AH, 
Festival (orele 10; 12; 14,15; 
18,45; 21), Bucegi (orele 9; 
13,30; 16; 18.30; 21), Aurora 
9,30; 1145; 14; 16,15; 18,45;

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
Tomis (orele 10; 12; 14; 
18,30; 20,30). UN NOU



Siria X

împotriva regimu- 
Autoritățile au or-

O. N. U. PE SCURT

Agravarea situației politice
DAMASC 26 (Agerpres). — 

Situația politică din Siria s-a 
agravat în cursul zilei de marți. 
In ciuda unui avertisment al 
guvernului, prin care corner- 
cianții erau amenințați că în 
cazul în care vor continua 
să-șl țină magazinele închise, 
acestea le vor li confiscate, în
treaga viață comercială a ca
pitalei siriene a fost paraliza
tă pentru a treia zi consecu
tiv. In același timp, în capita
la Siriei s-au produs numeroa
se incidente.

Potrivit ziarului libanez ,,L’ 
Orient", „mișcarea de grevă a 
comercianțiior a lost pregătită 
de elementele conservatoare, 
financiarii, industriașii, co
mercianta, precum și de moși
eri. Ei au vrut să răspundă în 
acest fel unui decret al guver
nului prin care se ordona na
ționalizarea a 112 întreprin
deri industriale și comerciale. 
Semnalul mișcării de grevă a 
fost dat în moschei".

Un nou film al evenimente
lor petrecute la Damasc a 
devenit cunoscut marți din re
latările publicate de presa li
baneză. „Încă de vineri 22 ia
nuarie, scriu ziarele, predica
torii din moschei au denunțat 
regimul baasist ca fiind un 
„inamic al religiei". La 24 ia
nuarie, imamii (preoții musul
mani — n.r.) din moschei au 
declarat „djihad" (războiul 
sfînt) împotriva guvernului. Ei 
au îndemnat populația să nu 
asculte de autorități și au lan
sat apelul la grevă generală. 
Credincioșii și-au închis ime
diat magazinele și poliția a 
intervenit repede pentru a-i 
împrăștia pe manifestanți, care 
se refugiaseră 1. interiorul 
moscheii Omayades. Armata a 
pătruns în moscheie și a eva
cuat pe credincioși, 200 pînă 
la 300 de persoane fiind ares
tate. Intre timp, printr-un de
cret guvernamental, s-a ordo
nat confiscarea tuturor bunuri
lor aparținind unui număr de 
22 comercianți declarați „răs
punzători de incitare la de
zordini și la grevă". Ei au fost 
traduși în fața unui tribunal 
militar, care a pronunțat 8 
condamnări Ia moarte, dintre 
care 3 în contumacie. In a- 
celași timp, guvernul a anunțat 
o reducere a chiriilor, precum 
și alte măsuri, în scopul de a 
atrage de partea sa păturile 
largi ale populației siriene.

Luni, cartierul Midane, a 
fost centrul unor grave tulbu
rări, locuitorii ridicînd barica
de. Populația cartierului s-a 
grupat în jurul marelui ule
mas, șeicul Hambannake, care 
a preluat conducerea mișcării

de revoltă 
lui baasist. __  _
donat introducerea de restric
ții de circulație în capitală, 
între manifestanți și torțele. 
guvernamentale produeîndu-se 
ciocniri.

Marți, pe străzile principale 
ale Damascului a avut loc o 
mare manilestație pro-guver- 
namentală. Președintele con
siliului prezidențial, generalul 
Amine el Hafez, a luat cuvîntul 
în fața manifestanților și a 
declarat că „în ciuda manevre
lor reacționarilor" guvernul 
va continua aplicarea măsuri
lor de naționalizare.

Intr-o emisiune transmisă 
marți după-masă postul de 
radio Bagdad a transmis că 
„situația din Siria se agravea
ză". Radioul irakian a mențio
nat că „în prezent, se desfă
șoară lupte între populație și 
gărzile baasiste". Același post 
de radio a anunțat că tancu
rile înconjoară cartierul Mida-

Dezbaterile ÎNCETAREA din viața 
A PRIMULUI MINISTRU 

IRANIAN

Imagine exterioară a Institutului 
national de Arte din Bamako, 

capitala Republicii Mali

din Adunarea Generală
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

In ședința de luni după-amiază 
a Adunării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile generale.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Ciad, Jacques Ba- 
roum, s-a referit în cuvin tarea sa 
la problemele continentului afri
can, îndeosebi la situația din 
Congo, Republica Sud-Africană 
și coloniile portugheze. Apoi el a 
declarat că țările care au pășit 
recent pe calea dezvoltării inde
pendente și, în special țările mici, 
sînt cele mai interesate în men
ținerea și întărirea O.N.U. și a 
chemat guvernul Indoneziei să-și 
revizuiască hotărirea în legătură 
cu ieșirea din Organizație.

Următorul vorbitor, ministrul 
afacerilor externe al Turciei, Fe- 
ridun Cemal Erkin, și-a consa
crat o bună parte a cuvântării 
poziției țării sale în problema 
cipriotă. In altă ordine de idei, 
Erkin a caracterizat pericolul răs- 
pîndirii armelor nucleare ca o 
problemă care provoacă o neli
niște serioasă întregii omeniri și 
a chemat la completarea Tratatu
lui cu privire la interzicerea par-

țială a experiențelor nucleare cu 
o serie de măsuri îndreptate spre 
preîntâmpinarea proliferării aces
tei arme și spre dezarmare.

Evocând eforturile țării sale 
pentru îmbunătățirea relațiilor cu 
țările vecine, ministrul de exter
ne turc a menționat recenta sa 
vizită în Uniunea Sovietică. De 
asemenea, a spus Erldn, ne ex
primăm satisfacția în legătură cu 
măsurii'e întreprinse de o parte și 
de alta pentru îmbunătățirea re
lațiilor noastre cu Bulgaria și 
Romînia. Sîntem convinși, a a- 
dăugat el, că stabilirea de relații 
prietenești între Turcia și alte 
țări balcanice va servi la conso
lidarea păcii și la promovarea 
colaborării în această regiune.

A luat apoi cuvântul locțiitorul 
ministrului de externe a? Italiei, 
Giuseppe Lupis. care s-a referit 
la problemele financiare ale Or
ganizației Națiunilor Unite.

In continuarea ședinței repre
zentantul Grecie:, D. Bitsios. și 
ministrul afacerilor externe al 
Ciprului. S. Kyprianou, au răs
puns delegatului Turciei în legă
tură cu problema cipriotă.

TEHERAN. — Primul minis
tru al Iranului, Hassan Aii Man
sur, a încetat din viață marți 
seara. El a fost victima unui a- 
tentat în ziua de 21 ianuarie. 
După ce, cîteva zile, starea să
nătății sale părea să se amelio
reze, marți dimineața a interve
nit o înrăutățire bruscă cu 
simptome de hemoragie internă.

MOSCOVA. — La Moscova 
și-a încheiat lucrările cea 
de-a doua conferință pentru 
acizii nucleici La această con
ferință au participat oameni 
de știință din UJLS5. și din 
alte țări socialiste. Din R P. 
Romînă, la conferință a parti
cipat acad. Eugen Macovschl

La conferință au fost pre
zentate aproximativ 100 de 
comunicări.

Chombe din nou
invitat

la Bruxelles

În centrul Saigonului...
• Actul de curaj al studenților • Ce nu poate 

să înțeleagă domnul general...
„Un zid de brațe și oțel", cum îi descria un ziarist 

britanic pe nemiloșii parașutiști sud-vietnamezi 
înarmați cu mitraliere, încerca să oprească coloa
nele demonstranților. Mii de oameni înaintau cu
rajos pe străzi, mulți din ei tineri, băiețandri cu 
serviete — școlari din clasele mai mari și studenți. 
Din piepturile lor răsunau fără încetare lozinci 
care îniuriau pe „păzitorii ordinei". Lozincile ace
stea dezaprobau într-un limbaj violent guvernul 
Huong ca și pe protectorii săi americani.

Bispută între Londra și Salisburyuvemul englez ar 
prefera în prezent 
să nu fie amestecat 
în afacerea sud-rho- 
desiană. Totuși nu 
poate să abandone
ze cimpul de bătă

lie. Piedica nu constă doar in 
considerente de prestigiu. Pe lin
gă acestea există multiple inte
rese de ordin economic și politic 
(fără să mai vorbim de factorii 
conjucturali) care determină pe 
britanici să joace partida pînă la 
capăt. In rindul acestor interese 
relațiile cu țările africane inde
pendente ocupă un loc însemnat. 

In speță, guvernul englez se 
opune proclamării independenței 
Rhodesiei de sud pe baza consti
tuției din 1961 care consacră do
minația minorității albe asupra 
majorității populației de culoare 
(in țară trăiesc 230000 de albi 
și 4 000 000 de africani). Premie
rul Wilson a dat a înțelege în 
repetate rînduri că ca fi de acord 
cu proclamarea independenței 
țării numai pe baza deplinei e- 
galități între toți cetățenii, ceea 
ce înseamnă 
tuturor 
vot însă se teme Smith, primul 
ministru al actualului guvern 
sud-rhodesian. Căci fără îndo
ială sufragiul universal ar duce 
in cele din urmă la formarea u- 
nui guvern în care majoritatea 
ar deține-o africanii. Iată de ce 
guvernul lui Smith (format exclu
siv din albi) dorește o „indepen
dență" care să-i asigure menți-

dreptul la cot al 
băștinașilor. De acest

nerea la conducere. Aceasta în
semnează crearea pe teritoriul 
african al unui al doilea stat de 
tipul Republicii Sud-Africane.

După cum se vede pozițiile 
guvernelor britanic și sud-rhode- 
sian sînt diferite. Platforma lui 
Smith este dezaprobată in întrea
ga lume, în timp ce punctul de 
vedere englez întrunește apro
bare. Cu toate acestea Smith, la 
fel ca și Verwoerd, ignoră nor
mele universal acceptate în ma
terie de independență națională, 
respingînd orice sugestie care nu 
corespunde intențiilor sale.

Așa s-au petrecut lucrurile și 
cu recentele propuneri engleze 
cuprinse în mai multe mesaje 
adresate lui Smith de către pre
mierul Wilson. Printre altele, 
Wilson propunea trimiterea unei 
comisii parlamentare formate din 
deputați ai tuturor partidelor din 
Rhodesia de sud. ,Jn principiu 
— declara Smith — eu nu pot fi 
de acord să primesc o asemenea 
delegație. Rhodesienii albi au 
urmărit cum statele africane ve
cine au devenit independente, 
dar guvernul britanic refuză să 
acorde independența și Rhode- 
siei fără garanții că majoritatea 
africană — neagră a acestei țări 
va primi drepturi de cot egale. 
Guvernul meu refuză acest punct 
de vedere".

Ziarul londonez „TIMES" scria 
zilele trecute că între cele două

puncte de vedere există „o pră
pastie de netrecut". „Este clar 
totuși, scrie în continuare „TI
MES", că în timp ce Wilson si 
Bottomlev (ministru pentru pro
blemele Commonwealth-ului rui.) 
au făcut tot ce le-a stat în pu
tință pentru a organiza, pe a- 
proape orice bază, convorbiri cu 
Smith în vederea reexaminării 
problemei primul ministru sud- 
rhodesian a refuzat să accepte".

In fața acestei situații, britani
cii au fost nevoțți să repete ame
nințarea cu boicotul economic. 
Lui Smith i s-a făcut cunoscut 
că în cazul în care ca adopta 
măsuri neconstituționale se poate 
aștepta ca Wilson să folosească 
împuternicirile sale cel puțin 
l-entru a opri firmele britanice 
de a cumpăra tutunul sud-rhode- 
sian (principalul produs de ex
port al acestei țări). Pierderea 
pieței britanice la tutun ar în
semna pentru Rhodesia de sud 
pierderea unei treimi din întregul 
ei comerț exterior. Avertismentul 
a creat neliniște în țară, iar Smith 
s-a grăbit să ordone presei înce
perea unei campanii de ,asigu
rări" care să sugereze că ar pu
tea lua și el contramăsuri

Observatorii apreciază că dts-
a

HANOI. — După cum transmile 
agenția V..V.A. In noaptea de 24 
spre 25 ianuarie, trei nave de 
război apcrținlnd S.U.A. și aulori- 
tiților ăd-vietnameze. cu trecut 
paralela 17, pdlrunzind ia apeie 
teritoriale ale RD. Vietnan s: 
bombardlnd natul Ving Tkach, si
tuai ia apropierea liniei nordice 
de securitate a zonei demilitari
zate. Unitățile Armatei Populare 
Vietnamese au ripostat, incendiind 
una (Un nave. Ulterior, navele s-au 
Îndreptat spre sud.

Colonelul Ha Van Lau. șeiul 
misiunii de legătură a Înaltului 
Comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis un mesaj 
Comisiei Internaționale de Control 
pentru Vietnam în care se atrage 
atenția că această acțiune repre
zintă o Încălcare a suveranității și 
teritoriului R. D. Vietnam, precum 
și o violare a acordurilor din 1954 
de la Geneva. In mesaj se cere 
să se pund capăt unor asemenea 
acțiuni și să se aplice Întocmai 
acordurile de la Geneva.

BRUXELLES 26 (Agerpres).— 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Belgiei a anunțat că primul mi
nistru congolez, Moise Chombe, 
ca vizita Bruxellesul la 28 ianua
rie ca incitat al guvernului bel
gian.

Primul ministru congolez este 
zșteptat să sosească joi dimineața 
la Bruxelles de unde ca pleca la 
Londra pentru a participa la fu
neraliile lui sir Winston Churchill. 
Agenția France Presse consideră 
că el ca reveni săptămina viitoa
re ia capitala Belgiei pentru a re
lua negocierile cu autcritatde bel
giene ia problema anulării de 
către guvernul de la Leopoldville 
a drepturilor de oonoeriuM aper- 
ținind unor societăți mrriere bel
giene din Congo.

După cum te știe, primul mi
nistru congolez trebuia să soseas
că la Bruxelles la începutul a- 
cestei luni, dar și-a cminat aceas
tă cizhă ca urmare a sosirii în 
capitala Belgiei a fostului prim- 
ministru al Congoului, Cyrille 
Adoula.

Referindu-se la surse informate 
din Bruxelles, agenția Reuter su
bliniază că Chombe ca discuta cu 
autoritățile belgiene și problema 
ajutorului economic, financiar și 
tehnic acordat de Belgia, Con
goului.

„Atmosferă de criză" — consta
tă la Saigon agenția „REUTER". 
„Situația a atins încordarea ma
ximă" — transmite „ASSOCIA
TED PRESS". Diriguitorii în im
pecabile haine civile ca și cei 
înzestrați cu strălucitori epoleți 
încearcă să iasă din încurcătură 
proclamînd legea marțială. „Sa
botorii" sînt pasibili de pedeapsa 
capitală. Iar noțiunea de „sabo
tor" este extrem de elastică...

Regimul de la Saigon a intrat 
într-un impas pe care nu îl poate 
depăși. Este impasul unei politici 
antipopulare. Loviturile de stat, 
succesiunea formațiunilor minis
teriale, repetatele schimbări de 
înalți demnitari n-au ameliorat 
cu nimic o situație gravă. Cercu
rile cele mai largi ale opiniei 
publice manifestă o profundă în
grijorare față de drumul primej
dios pe care este împins Vietna
mul de sud. Formula unui guvern 
civil sau a unei dictaturi militare 
înseamnă, în fond, același lucru 
în măsura în care factorii de gu- 
vemămînt nu țin seama de inte
resele populare. Demonstrațiile de 
la Saigon, Hue și Da Nang ex
primă cu claritate opoziția de 
masă împotriva unui guvern ne
reprezentativ. Prezența activă a 
liderilor budiști și a credincioși
lor lor în aceste manifestații re
liefează amploarea protestului 
popular

Tineretul universitar poate fi 
întîlnit în lungile coloane ale ma
nifestanților antiguvernamentali. 
Ignorând interdicțiile oficiale, 
studenții demonstrează pe străzi 
cu o hotărâre demnă de remar-

cat. Agenția „UNITED PRESS 
INTERNATIONAL" relata marți 
despre ciocnirile dintr-o suburbie 
a Saigonului. Soldații au utilizat 
împotriva studenților gaze lacri-

local și să emită chemări antigu
vernamentale. Tot la Hue, în 
noaptea de luni spre marți, mai 
mulți studenți au incendiat lo
cuința șefului poliției.

Comandantul garnizoanei din 
Saigon s-a deplasat la locul de
monstrațiilor preluînd conduce
rea „serviciului de ordine11. In
trigat că amenințările urmate de 
gazele lacrimogene nu-și fac e- 
fectul, domnul general a califi
cat drept „inadmisibilă" compor
tarea studenților și a făcut aluzii 
la măsuri care ar putea duce la 
curmarea posibilităților de conti-

Trupe guvernamentale sud-vietnameze încercînd să împrăștie o 
demonstrație studențească

mogene, în vreme ce aceștia se
apărau cu pietre. In orașul Hue
un
se
se

grup de studenți a reușit să 
strecoare în imobilul în care 
afla instalat postul de radio

Cresc rindurile Federației 
Tineretului Comunist Italian

puta anglo-tud-rhodesiană 
atins un punct critic.

ION D. GOIA

SA

U.R.S.S.: Aspect din localitatea minieră Drajnîi din Iacuția de sud

ANIVERSAREA 
PROCLAMĂRII 

REPUBLICII INDIA

DELHI — In India s-a sărbă
torit la 26 ianuarie cea de-a 15-a 
aniversare a proclamării Republi
cii. Cu acest prilej la Delhi a a- 
vut loc o paradă militară. Au fost 
prezenți președintele Indiei, Sar- 
vapalli Radhakrishnan, membri ai 
guvernului și alte persoane ofi
ciale.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale, 
dusă pe întreg teritoriul Indiei 
ca limbă oficială în locul limbii 
engleze.

limba hindi a fost intro-

O DEZMINȚIRE A GU
VERNULUI DANEZ

BRUXELLES. — Reprezen
tanta Danemarcei pe lingă Co
misia C.E.E. a declarat ci gu
vernul danez nu intenționează 
in prezent să adere sau să se 
asocieze sub o formă oarecare 
la Piața comună. Această de
clarație constituie o dezminți
re a știrilor potrivit cărora 
Danemarca intenționează să a- 
dreseze o cere de aderare Co
munității economice europene.

STRASSBOURG — Marți in 
cadrul dezbatențer la sesiunea 
Adunării consultative a Consiliu
lui European. a luat cuvântul 
cancelarul Austriei Josef Maus, 
care a cerut Consiliului să stu
dieze problema intensificării re
lațiilor cu tănle socialiste dir. 
Europa răsăriteană. Cancelarul 
austriac a declarat că Europa 
răsăriteană este o parte a Euro
pei în general ți că ea ..nu se 
termină la granița - răsăriteană a 
Austriei".

Discuțiile care au urmat re
latează agenția Reuter, s-au 
axat pe problema revizuirii re
lațiilor est-vest. în conformitate 
cu recomandările făcute la Pa
ris în luna decembrie de către 
sesiunea precedentă a Consiliului 
european, care s-a pronunțat 
pentru intensificarea relațiilor 
comerciale și culturale între 
est și vest.

PE SCURT

DIN

JVUOVA GENERAZ1ONE" a 
publicat recent o seamă de da
te privind creșterea rîndurilor 
Federației Tineretului Comu
nist Italian. Actualmente, fac 
parte din Federație peste 
110000 tineri (cu 14 000 mai 
mulți decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut). 
Acesta — subliniază „Nuova 
generazione" — este un succes 
important. El se datorește creș
terii prestigiului F.G.C.I., cil 
și muncii intense a tuturor 
membrilor Federației pentru 
transformarea acesteia într-o 
organizație de masă. Obiectivul 
de perspectivă mai apropiată 
în acest domeniu este atinge-

rea unui număr de 200 000 
membri. Comitetul Central al 
F.G.C.I. a chemat pe toți tinerii 
comuniști să întîmpine cel de
al XVIIl-lea Congres Național 
al Fedarației, care se va des
fășura în aprilie a.c., „printr-o 
activitate plină de inițiativă 
politică, prin creșterea capaci
tății de mobilizare a tuturor ti
nerilor în acțiuni comune de 
apărare a intereselor specifice". 
Totodată, organizațiile F.G.C.I. 
au tost chemate să ducă o ac
tivitate și mai perseverentă 
„pentru ca ziua Congresului să 
găsească noi sute de tineri în 
rindurile Federației".

nuare a studiilor. Domnul gene
ral a suferit o cruntă dezamăgire 
căci, drept răspuns, tinerii — stu
denți și elevi ai unui colegiu teh
nic — au ținut piept cu bărbăție 
polițiștilor înarmați pînă în dinți.

Un decret-lege a fost semnat 
la Saigon, fixînd modalitățile de 
convocare a „congresului na
țional". încă o schimbare de fir
mă care nu afectează esența re
gimului sud-vietnamez. Și nimeni 
nu se va mira cînd torentul ma
nifestaților va inunda iarăși 
străzile Saigonului.

M. RAMURĂ

Conferința organizației

E. R.

V

AGENDA POLITICA ITALIANĂ
A- 

gerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Din agenda politică a săp- 
tăminii acesteia evenimentul cel 
mai important, care atrage aten
ția cercurilor politice italiene, 
este ședința Consiliului național 
al Partidului democrat-creștin, 
care va avea loc — după mai 
multe amînări — joi 28 ianuarie. 
Dar nici acum, în preajma ședin
ței, situația internă a Partidului 
democrat-creștin nu s-a clarificat, 
deși au avut loc întruniri ale con-

ROMA 26 Corespondentul 
gerpres, Giorgio Pastore,

ducerii grupurilor diferitelor cu
rente.

Membrii Consiliului național 
aparțtnînd curentului grupat în 
jurul revistei „Nuove Cronache" 
au dat publicității un comunicat 
din care reiese că pun anumite 
condiții intrării reprezentanților 
lor în guvern.

In ceea ce privește poziția a- 
liațdor Partidului democrat-creș
tin în coaliția guvernamentală de 
centru-stînga, sînt de semnalat 
două declarații ale socialiștilor.

Brodolini, secretarul adjunct al 
Partidului socialist, s-a pronunțat 
în favoarea „relansării formulei 
de centru stingă", iar Fortuna, 
membru al curentului de stingă 
al Partidului socialist, a subliniat 
că grupul din care face el parte 
„este pentru declanșarea unei 
crize de guvern care să permită 
reîntoarcerea in guvern a lui 
Lombardi, Giolitti și Fanfani și o 
relansare originală a progra
mului".

Zn localitatea Wineba a 
avut loc conferința de 
constituire a Organiza

ției naționale a studenților 
din Ghana. La lucrările con
ferinței au participat 79 de 
delegați ai studenților din di
feritele instituții de învăță- 
mînt superior din țară și re
prezentanți ai organizațiilor 
studențești din străinătate.

La conferință s-a stabilit că 
sarcinile principale care stau 
în fața noii organizații sînt ri
dicarea nivelului profesional 
al membrilor săi, continuarea 
luptei neobosite împotriva 
imperialismului și a neocolo- 
nialismului, iar pe plan națio
nal împotriva analfabetismu
lui, împotriva bolilor și pentru 
lichidarea ultimelor rămășițe 
ale colonialismului.

GLASUL SCLAVILOR
„Tirgul de sdavi" din Maskat

Răstigniți pentru că au vrut

să evadeze

ragmentele din însemnările de 
călătorie ale cetățeanului indian. 
F. Colaabavala, publicate de 
ziarul elvețian „DIE TAT" au 
valoarea unui document cu a- 
devărat zguduitor.

Colaabavala a călătorit cîteva
luni de zile prin țările peninsulei arabice și 
a fost izbit de persistența sclaviei pe acele 
meleaguri însemnările lui de drum sînt, de 
fapt, notații stenografice ale convorbirilor pe 
care le-a avut cu un mare număr de oameni 
care în plin secol al energiei atomice au fost 
vînduți ca sclavi.

Unul din acești oameni, un arab pe nume 
Abeed, a ajuns astfel, sclav în Arabia Sau
dită.

„Intr-o zi — relatează Abeed — familia 
mea a plecat în pelerinaj la Mecca. Un ne
gustor și asociatul său, căpitan de vas co
mercial ne-au luat cu vaporul pînă la ținta

pelerinajului nostru. Dar, în momentul cînd chiar limba. Nu pot uita ce soartă groaznică 
vaporul a ajuns în prunul port din Arabia 
Saudită, am fost declarați pelerini fără bi
lete și aruncați în închisoare. Deținuților nu 
li se dă de mâncare. Ei au dreptul doar la 
cîteva căni de apă pe zi. Eram de vreo cinci- 
șase zile în închisoare cînd tatăl meu a ho
tărât să mă vândă ca sclav spre a putea cum
păra de mîncare pentru ceilalți membri ai 
familiei. M-au sacrificat pe mine ca să-și 
poată țină ei zilele".

Astfel Abeed a fost vândut unui șeic bogat 
care avea harem. Tînărul sclav a fost supus 
unei operații chirurgicale inumane și umi
litoare, fiind făcut eunuc. Mutilat el a de
venit păzitorul unor sclave la fel de lipsite 
de drepturi ca și dinsul.

Colaabavala relevă că decretul privind a- 
bolirea sclaviei, intrat în vigoare la începu
tul lui 1962, a rămas doar pe hârtie. „Singura 
schimbare, spune el, a fost creșterea de pa- 
tru-cinci ori a prețului sclavilor negociati 
acum in afara vechilor piețe de sclavi". Po
trivit aprecierii călătorului indian, numărul 
actual al sclavilor din Arabia Saudită e de 
ordinul zecilor de mii (adăugăm că, după 
informațiile publicate anul trecut la O.N.U. 
circa 6 000 de sclavi sînt importați anual în 
.Arabia Saudită din sultanatele vecine).

La celălalt capăt al peninsulei arabice, în 
Maskat, Colaabavala a putut vedea „adevă
rate piețe de sclavi". El scrie : „Am văzut 
ceea ce nu mi-aș fi închipuit că poate să 
mai existe în zilele noastre pe fața pămintu- 
lui: sclavi puși să meargă în cerc ca vitele 
la tirg ; cumpărătorii, oameni bogați, ii pri
vesc, le pipăie mușchii, apreciază forța lor 
fizică și apoi se decid să-i ia".

Iată ce a povestit unul din acești oameni 
pe nume Salah expus spre vînzare în „târgul 
de sclavi" :

„Dacă vor afla că am vorbit cu dumnea
voastră, voi fi biciuit sau mi se va smulge

a avut un om de la noi, sclav și el și prie
ten de-al meu. El a încercat să fugă. A fost 
prins și adus în fața stăpînului său; acesta 
a poruncit să fie biciuit. Prietenul meu n-a 
putut suporta loviturile și a murit".

Călătorul indian a avut prilejul să stea de 
vorbă și cu alți sclavi care i-au povestit că, 
adeseori, ca să se „amuze" stăpînii lor își 
adună sclavii și-i pun să se biciuiască unii 
pe alții. Cel care nu-i bate destul de vîrtos 
pe tovarășii săi capătă după aceea porție 
dublă de bice. Dar la cele mai chinuitoare 
cazne e supus sclavul care încearcă să eva
deze : fugarului prins i se pironesc mîinile cu 
țăruși de fier sau este trîntit peste niște ță
ruși ascuțiți înfipți în pămînt. Răstignit, el 
își dă încet sufletul sub ochii celor pe care 
această priveliște sîngeroasă trebuie să-i facă 
să renunțe la speranța de a scăpa vreodată 
de sclavie.

Oare autoritățile engleze din Maskat care 
dispun de importante efective de trupe co
loniale nu sînt în stare să impună lichida
rea unor asemenea rînduieli sălbatice ? Bine
înțeles că pot s-o facă. Dar acest lucru, 
pare-se, nu le interesează. Ele au altă ocupa
ție : trebuie să-i apere pe sultanul și feudalii 
din Maskat și să prigonească patrioții de 
prin partea locului. E cinic și bizar că în 
vreme ce întăresc un regim barbar care men
ține sclavia, aceste autorități rostesc nu o dată 
fraze despre „credința în drepturile inalie
nabile ale omului la autoperfecționare, pro
gres și libertate".

Faptele rămîn fapte. Iar ele arată că în 
nici o țară din Orient care și-a dobîndit cu 
adevărat independența față de colonialiști nu 
există sclavie. După cum se vede, cea mai 
veche instituție de asuprire — sclavia — se 
menține doar în teritorii unde colonialismul 
continuă să-și exercite controlul și domi
nația.

EM. RUCĂR

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteiî”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”,


