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Oamenii muncii din țara noastră au început noul an al șesenalului 
însuflețiți de dorința de a dezvolta realizările obținute pînă acum, de a 
obține, prin muncă rodnică, noi și importante succese în înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de cel de-al ÎÎI-lea Congres al partidului.

Anul acesta, poporul nostru va sărbători un eveniment de impor
tanță istorică în viața întregii țări — cea de-a XX-a aniversare a eli
berării patriei. în cinstea glorioasei aniversări, oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul țării — care și-au făurit o adevărată tradiție din a 
întîmpina marile sărbători naționale prin noi succese în producție — 
își iau, analizîndu-și cu temeinicie realizările și posibilitățile, angaja
mente mobilizatoare în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe 1964.

în adunările de dezbatere a cifrelor de plan și-au spus cuvîntul 
un mare număr de muncitori, tehnicieni, ingineri, specialiști care, cu 
spirit de buni gospodari, au făcut propuneri prețioase pentru mobiliza
rea unor noi rezerve interne, pentru realizare» ritmică a planului, 
perfecționarea tehnologiei și folosirea din plin a tehnicii, ri
dicarea indicilor calitativi ai produselor, gospodărirea mai bună

a materiei prime, materialelor, combustibilului și energiei elec
trice etc. Pe baza propunerilor făcute și a angajamentelor luate de bri
găzi, secții, ateliere și sectoare au fost stabilite zilele acestea, în cadrul 
unor adunări entuziaste, angajamentele colective ale întreprinderilor în 
cinstea marii sărbători. Aceste angajamente, luate în lumina Directive
lor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socia
liste, își propun ca obiective concrete realizarea planului la toți indi
catorii, creșterea continuă a productivității muncii, îmbunătățirea susți
nută a calității produselor, realizarea de economii și beneficii supli
mentare cît mai importante, îndeplinirea întocmai a prevederilor pla
nului de investiții. Întrecerea socialistă pentru înfăptuirea angajamen
telor luate va constitui un nou prilej pentru oamenii muncii din. fabrici 
și uzine, din schele, de pe șantiere, din unitățile socialiste din agricul
tură, de a-și desfășura larg spiritul de inițiativă și capacitatea lor crea
toare și de a le pune în slujba dezvoltării continue a economiei națio
nale, a înfloririi patriei socialiste.

în ziarul de astăzi publicăm angajamentele luate recent de un 
număr de colective de întreprinderi.

Oneștii — noaptea.

Zeci de mii de hectare TELEGRAMĂ

reșița. Metal mai mult, de bună
' Zilele acestea, la Reșița — 
important centru siderurgic 
al țării — oțelarii, furnaliștii, 
laminatorii și ceilalți munci
tori ai marelui combinat, au 
examinat, în cadrul unei en
tuziaste adunări, angajamen
tele luate de secții și sectoa
re cu prilejul adunărilor de 
dezbatere a cifrelor de plan,

stabilind pe această bază an
gajamentul colectiv al între
gului combinat. La adunare 
au luat cuvîntul numeroși si- 
derurgiști, cunoscuți fruntași 
ai producției, inovatori,
meni prețuiți și stimați de 
întregul colectiv. Prim mai
strul furnalist Dumitru Grop- 
șanu, prim topitorul Vasile 
Achim, maistrul laminator

oa-

Teodor Papoiu, laminatorul 
I de la linia mijlocie, Va
lentin Calcatinge și mulți 
alții au făcut cu acest prilej 
numeroase propuneri de 
perfecționare a producției,
de organizare mai bună a 
muncii în vederea îndeplini
rii 
ții a angajamentelor luate 
de colectivul reșițean.

în cele mai bune condi-

Siderurgiștii reșițeni se angajează :

In cinstea celei de-a aniversări a eliberării
patriei, colectivul minei Lupeni — cea mai mare mină 
de cărbune cocsificabil din țară — și-a luat recent 
următoarele angajamente în întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea planului pe 1964.

COLECTIVUL MINEI LUPENI 
SE ANGAJEAZA

în ultimii ani a luat amploare 
executarea mecanizată a lucrărilor 
de hidroameliorații. Dotată cu ma
șini și instalații moderne între
prinderea de utilaj terasier a Comi
tetului de stat al apelor a executat, 
în 1963, un volum de terasamente de 

■peste 21 550 000 m c, cu peste zece 
milioane m c mai mult decît în anul 
precedent. Prin lucrările mecanizate 
executate în lunca Dunării, pe mari
le șantiere de la Bpianu-Sticleanu, 
Călărași-Rîul, Borcea de Sus, Borcea 
de Jos, Hîrșova și altele, au fost cîș- 
tigate pentru agricultură zeci de mii 
de hectare teren.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn

tone fontă, 
tone oțel, 
tone laminate finite,

SĂ PRODUCĂ PESTE PLANUL 
ANUAL :

— 4 000
— 5 000
— 3 500
— 300 tone bandaje,
SĂ DEPĂȘEASCĂ SARCINILE A- 

NUALE DE PLAN CU:
— 5,5 milioane lei la producția globală.
— 7 milioane lei la producția marfă.
PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ REALIZEZE 

PESTE PLAN:
— 2 800 tone fontă,
— 3 000 tone oțel,
— 2100 tone laminate finite,
— 200 tone bandaje.
SĂ REALIZEZE PE ÎNTREGUL AN 

■ECONOMII SUPLIMENTARE LA PRE
ȚUL DE COST PLANIFICAT ÎN VA
LOARE DE 4'000 000 LEI PRIN :

de materii prime, combustibil și energie 
la elaborarea fontei, otelului și lamina
telor.
— reducerea consumurilor specifice de 

cărămizi șamotă și utilaj de turnare la 
oțelărie cu 2,5 la sută, respectiv 0,5 kg pe 
tona de otel,

— scăderea cu 2 Ia sută a rebuturilor,
ÎN CE..PRIVEȘTE ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII PRODUSELOR SE PREVĂD:
— creșterea rezistenței cocsului cu 0,7 

la sută;
— realizarea aglomeratului cu o bazi- 

citate de 1,1 pînă Ia 1,2;
— elaborarea de noi mărci de oțeluri 

cerute de industria constructoare de ma
șini ;

— creșterea producției de șină calita
tea I cu 1 la sută față de plan.

— micșorarea consumurilor specifice

Un grup de fumaliști reșițeni discutînd despre angajamentele luate și 
despre căile realizării lor.

(Continuare în pag. III-a)

— să depășească sarcinile planului anual de 
producție cu 20 000 tone cărbune cocsificabil. Pînă 
la 23 August vor fi extrase peste plan 15 000 tone.

— randamentul pe post va crește cu 10 kg față 
de sarcina de productivitate planificată.

— prețul de cost al producției de cărbune va fi 
redus cu 800 000 Iei, față de prevederile planului. 
Pînă la 23 August vor fi realizate economii su
plimentare în valoare țTe ,000 000. leL

— se va reduce consumul specific de lemn de 
mină planificat cu 0,5 m.c. pe 1 000 tone de căr
bune extras.

— din abatajele frontale armate metalic vor fi 
extrase cu 50 000 tone mai mult cărbune decît este 
planificat.

— față de sarcina de a obține 90 000 tone de căr
bune prin tăiere mecanică cu pluguri, combine și 
altele, vor fi extrase prin acest procedeu 120 000 
tone de cărbune.

— se va obține o economie la consumul specific 
de energie electrică de 800 000 kilovați-ore.

în vederea îndeplinirii acestor angajamente 
s-au prevăzut o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice.

Construcții social-culturale 
în regiunea Crișana

ORADEA (coresp. „Scînteii"). 
regiunea Crișana s-au înălțat, 
ultimii doi ani, numeroase construc
ții social-culturale. Astfel, 
durile alocate de stat cît 
contribuția colectiviștilor, 
1962 și 1963 s-au construit 
une 95 de școli, cu 650 săli de clasă, 
40 de cămine culturale, ppecum și 
alte-obiective^-sbetat^cuttțtrăVe: :Re~ 
cent, a fost dată în folosință noua 
școală de 8 ani din comuna Nojo- 
rid, raionul Oradea. De la începutul 
anului școlar au mai fost terminate 
școlile din Ciumeghiu, raionul Sa- 
lonta, Să.rmășag, raionul Marghita, 
Agrișu Mic, Chereluș, Arcliiș, raio
nul Ineu, și altele.

A »
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din fon- 
și prin 

în anii 
în regi-

Etapa a doua a Festivalului

AMES! Pe șantierul hidrocentralei
„16 Februarie“

Pe șantierul hidrocentralei „16 Fe
bruarie" de pe Argeș, constructorii 
lucrează cu însuflețire pentru a da 
viață acestui important obiectiv al 
planului de electrificare a țării. De 
curînd, în cadrul unei adunări, con
structorii au dezbătut cifrele de plan 
ce le revin pe 1964, au chibzuit asu
pra măsurilor tehnice, organizatori
ce și politice care să asigure înde
plinirea în mod exemplar a sarcini
lor de producție din acest an, și-au 
formulat angajamente mobilizatoare 
în întrecerea socialistă.

Pe baza centralizării angajamen
telor luate pe sectoare de muncă, co
lectivul de constructori de pe șan
tierul hidrocentralei „16 Februarie“ 
de pe Argeș se angajează să reali
zeze peste sarcinile de plan 
toarele :

— să obțină 2 500 000 
conomii suplimentare la
de cost. Pînă la 23 August 1964 
se vor obține peste plan econo
mii de 1500 000 lei.

— să depășească graficul fl-

urmă-

lei e- 
prețul

t

BUC&J IVEȘTI -.Cuvîntul metalurgiștilor
ade la „

Constructorii de utilaj chimic și 
rafinării de la Uzinele „Vulcan“ 
din Capitală și-au propus următoa
rele angajamente pe anul 1964 :

— depășirea producției glo
bale și a producției marfă cu 
16 000 000 Iei ;

— realizarea a 3,5 milioane 
lei economii peste plan ;

— economisirea a 500 tone 
metal peste plan.

Pînă la 23 -.August colectivul uzi
nei s-a angajat să realizeze :

— depășirea producției globa
le planificate cu 9 milioane lei;

— depășirea producției mar
fă planificate cu 9 milioane lei ;

— economii peste plan, prin 
reducerea prețului de cost, în 
valoare de 2 milioane lei ;

— economisirea a 400 tone de 
metal.

Pentru realizarea acestor angaja
mente s-a stabilit un plan de măsuri, 
din care menționăm următoarele :

— organizarea unui nou flux 
tehnologie Ia atelierele de ca-

zangerie, prin reamplasarea uti
lajelor în succesiunea operații
lor și darea în folosință a unui 
valț pentru table groase și a 
două raboteze pentru șanfrenat 
table.

— realizarea unei linii tehno
logice pentru prelucrarea mani
velelor și contragreutăților de 
la unitățile de pompare, prin 
care se va obține o îmbunătăți
re substanțială a calității pro
duselor, a ritmicității producției 
și o creștere a productivității 
muncii cu peste 10 la sută.

— economiile de metal se vor 
realiza prin îmbunătățirea teh
nologiei la debitare folosindu-se 
planurile de croire complexă a 
tablelor și prin forjarea în ma
trițe a încă 50 de repere.

K — extinderea procedeelor mo
derne de sudură prin darea în 
folosință a unei noi linii de su
dură automată și a unei linii 
pentru sudarea tablelor groase 
în baie de zgură.

filmului la sate

a- 
ar-

Și

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — în 
110 comune și sate din raioanele Bu
jor, Tecuci, Focșani și Panciu din re
giunea Galați se desfășoară în aceste 
zile etapa a doua a Festivalului fil
mului la sate. Întreprinderea regio
nală cinematografică a trimis în 
ceste raioane peste 200 de filme 
tistice, documentare, pentru copii 
tineret.

Pe lingă „Lupeni 29", „Codin“ și 
alte filme artistice sînt prezen
tate documentare legate de spe
cificul fiecărui raion. în raionul Bu
jor rulează mai mult filme despre 
combaterea eroziunii solului, iar în 
raioanele Focșani și Panciu — filme 
documentare despre dezvoltarea sec
torului viticol. Prezentarea acestor 
filme este însoțită de diferite mani
festări cultural-artistice — conferin
țe, seri de întrebări și răspunsuri, re
cenzii, programe artistice.

La deschiderea celei de-a doua e- 
tape a Festivalului filmului la sate au 
luat parte peste 15 000 de spectatori.

zio de producție pe anul 1964 
cu 200 m liniari galerie la a- 
ducțiunea Topologului ; cu 200 
in 1 galerie la aducțiunea rîului 
Doamnei ; cu 100 m 1 la galeria 
de fugă ;

— să betoneze fundația tur
binei nr. 1 a centralei subtera
ne pînă la 23 August 1964;

— să toarne 5 000 mc beton 
peste plan la baraj pînă la 
August 1964.

Pentru înfăptuirea acestor 
biective au fost stabilite

23

o- 
o 

seamă de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice cum sînt : raționali
zarea transporturilor auto, ast
fel ca productivitatea pe tonă 
capacitate să crească cu 5 la 
sută peste prevederile planului ; 
îmbunătățirea folosirii utilaje
lor, astfel îneît productivita
tea să crească cu 6 la sută peste 
plan la excavatoare, buldozere, 
locomotive de mină, stații de 
sortare a agregatelor și fabrici 
de beton — și altele. In timpul adunării do dezbatere a cifrelor de plan la secția mecanică grea a Uzinelor „Vulcan“ din Capitală.

București
Doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru felicitările dv. tri

mise cu prilejul zilei mele de naștere. Urez poporului romîn să obțină, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu dv., reali
zări noi în opera de construire a socialismului și de apărare a păcii 
în lumea întreagă.

MAO ȚZE-DUN

Pionul și SwgcWl în dczBfltcrca
Sfatului popular al regiunii București

Ieri a avut loc sesiunea Sfatului 
popular al regiunii București în care 
s-a discutat planul de stat local și 
bugetul pe anul 1963, precum și pla
nul și bugetul pe anul 1964. Atît din 
raportul prezentat de tov. Vasile 
Mateescu, președintele comitetului 
executiv, cît și din cuvîntul parti- 
cipanților la sesiune a reieșit că în 
anul trecut s-au obținut succese de 
seamă în realizarea sarcinilor de 
plan. Industria locală și-a realizat 
planul cu o depășire de 8 la sută, 
ceea ce echivalează cu o producție 
în valoare de 31 milioane de lei. 

Ærmtre. cel^talte-înfăptuiri- se numă
ră darea în folosință a unei fabrici 
de gheață la Slobozia, a 350 de săli

de clasă, a 15 noi cămine culturale, 
electrificarea a 160 de sate, față de 
100 cîte erau planificate, amenajări 
piscicole și altele. In agricultură s-a 
înregistrat față de anul trecut o creș
tere a producției vegetale și o spo
rire a șeptelului. Organizațiile co
merțului de stat și cooperatist au 
vîndut populației de peste două ori 
mai multe mărfuri decît în anul 1959.

Planul și bugetul pe anul în curs 
urmăresc folosirea eficientă a fon
durilor în scopul sporirii producției 
industriale și agricole,- precum și a 
dezvoltării construcției de locuințe.

Vorbitorii au făcut niofiieroase 
propuneri pentru îmbunătățrteâ'con- 
tinuă a activității sfatului popular 
regional.

Din experiența predării cunoștințelor de marxism-leninism 
regiunea Bacăuin școlile din

împreună cu celelalte discipline 
de învățămînt, studiul . bazelor 
marxism-leninismului contribuie la 
educarea elevilor, răspunde intere
sului și dorinței firești a tineretului 
de a afla „tainele“ legilor obiective 
ale universului și ale dezvoltării so
ciale, de a cunoaște profundele 
transformări revoluționare petrecu
te în țara noastră în anii puterii 
populare, sensul evenimentelor din 
societatea contemporană care se în
dreaptă spre comunism. Dată fiind 
însemnătatea predării științelor so
ciale pentru pregătirea multilaterală 
a tineretului școlar, biroul comite
tului regional de partid a analizat, 
acum cîtva timp, predarea econo
miei politice și socialismului știin
țific în școlile medii și a bazelor cu
noștințelor politice în școlile profe
sionale din regiunea noastră.

Din constatările făcute cu prilejul 
analizei efectuate în vederea orga
nizării discuției în ședința biroului 
regional, rezultă că cea mai mare 
parte dintre elevi și-au însușit cu
noștințele de marxism-leninism pre
date în anul școlar trecut și în pri
mul trimestru al acestui an școlar. 
Tinerii studiază cu interes, reușesc 
să analizeze și să demonstreze, pe 
baza unor exemple concrete, teze 
fundamentale ale economiei politice 
și socialismului științific. în marea 
majoritate a școlilor se țin lecții in
teresante, atractive, caracterizate 
printr-un bogat conținut științific, 
puritate ideologică. Influența edu
cativă a lecțiilor de economie po
litică și .socialism științific este vi
zibilă în întreaga comportare a 
elevilor : aceștia manifestă un in
teres sporit față de evenimente
le politice interne și internațio
nale, se pregătesc cu grijă pentru 
examenul de maturitate sau de ab
solvire a școlii profesionale, își aleg 
cu seriozitate drumul în viață, după 
terminarea cursurilor, cu dorința 
fierbinte de a-și consacra toate for
țele desăvîrșirii construirii socialis
mului în patria noastră.

Este demn de menționat că no
tele obținute de elevi la aceste dis
cipline sînt bune. Cunoștințele și 
pregătirea politică dobîndite prin 
studiul economiei politice și socia
lismului științific îi ajută să înțelea
gă mai bine unele lecții de istorie, 
literatură, științele naturii etc.

Toate aceste rezultate au un izvor 
comun : ele se datoresc în cea mai 
mare parte atenției și grijii deose
bite cu care profesorii predau lec
țiile, asigură înțelegerea și însușirea 
temeinică a cunoștințelor prezentate 
elevilor. Merită subliniată expe
riența bună a unor profesori care,

în predarea noțiunilor de marxism
leninism, folosesc exemple oferite 
de viață, de realitățile contemporane 
și, mai ales, de practica construirii 
socialismului în patria noastră.

în numeroase școli, lecțiile de eco
nomie politică sînt ilustrate cu fapte 
din activitatea politică și economică 
internațională, culese de profesori și 
de elevi din presă și din publica
țiile de specialitate, precum și cu 
date culese cu prilejul unor vizite 
în întreprinderile industriale și uni
tățile 
giune. 
pildă, 
oferă 
tatea 
și interesante, 
Uzările obținute 
tru, sub 
în construirea socialismului. Nu
meroși profesori de la școlile medii 
din Bacău, Piatra Neamț, Roman, 
Borca, Adjud au explicat problemele 
cuprinse în acest capitol cu ajutorul 
exemplelor concrete din dezvoltarea 
economică a regiunii Bacău în anii 
puterii populare : construirea hidro
centralei de la Bicaz și a importan
telor obiective petrochimice de pe 
valea Trotușului, a întreprinderilor 
metalurgice de la Roman, Bacău 
ețc. în acest fel, elevii înțeleg mai 
bine în ce constau esența și rezulta
tele industrializării socialiste, carac
terul științific al politicii partidului 
nostru de făurire și dezvoltare a ba
zei tehnico-materiale a socialismului. 
La Școala profesională petrol-chimie 
din Bacău, profesorii au explicat 
elevilor noțiunile privitoare la ca
racterul muncii, factorii creșterii 
productivității muncii, salariul în 
socialism, pe baza unor date con
crete culese din întreprinderile în 
care elevii își desfășoară practica. Și 
conținutul lecțiilor de socialism ști
ințific este strîns legat de realitățile 
social-economice ale țării noastre. 
La lecția „Modul de producție — 
factor determinant în 
societății“, profesoara Adriana Pe
trov, de la Școala medie din Piatra 
Neamț, combătînd teza antiștiin- 
țifică, reacționară, a determinismu
lui geografic, a arătat că deși în 
țara și în regiunea noastră au exis
tat aceleași condiții naturale și 
înainte de 23 August 1944, ele au 
putut fi valorificate numai în urma 
înlăturării orînduirii capitaliste, a- 
tunci cînd relațiile de producție so
cialiste au descătușat forțele crea
toare ale maselor.

AUREL CALIMANDRIC 
secretar al Comitetului regional 

de partid Bacău

agricole socialiste din re- 
Un capitol cum este, de 
„Industrializarea socialistă“ 
cadrelor didactice posibili- 
unor exemplificări bogate 

inspirate din rea- 
de poporul nos- 

conducerea partidului, 
socialismului.

dezvoltarea

(Continuare în pag. Il-a)
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Cîteva zile printre comuniștii din sectorul Găinești, I. F. Fălticeni
e aflăm la 70 km de Suceava, 
în bazinul Suhelor din munții 

Bucovinei, la punctul însemnat pe 
hartă Găinești. Aici este cel mai 
mare sector de exploatare a lemnu
lui al I. F. Fălticeni, o adevărată u- 
zină în aer liber, care se întinde 
în lung și în lat pe cîte 15 km. Sec
țiile uzinei — brigăzile permanen
te de lucru — răspîndite pe acest 
teritoriu, execută operații similare : 
doborîtul, fasonatul, scos-apropiatul 
și încărcatul lemnului. Numai di
versitatea terenului, aici vîrfuri 
înalte, dincolo văi adinei, pante a- 
brupte sau podișuri ușor înclinate, te 
fac să-ți dai seama că te găsești în 
puncte diferite de lucru ale uriașei 
uzine. Munții sînt greu accesibili, 
dar omul crestează poteci în trupul 
stîncii, taie drumuri prin care trac
toarele și autoremorcile pătrund la 
gurile de exploatare.

Am ajuns aici în toiul unor ge
ruri năpraznice de scăpărau pie
trele, dar forestierii erau la dato
rie, ca întotdeauna, încălzind totul 
în jur cu inima lor fierbinte.

Secretarul organizației de bază, 
Lazăr Găină, este muncitor forestier 
de mic copil ca și tatăl și bunicul său.

— După mine, ne-a spus secreta
rul, care este și șeful celei mai bune 
brigăzi din sector, munca de partid 
cere să trăiești în mijlocul oameni
lor, să știi să te apropii de ei. Așa 
cum în pădure umbli uneori bîjbîind 
pe cărări încă neumblate, dar pînă la 
urmă răzbați la locul dorit, tot așa 
numai cu multă 'osteneală găsești 
drumul la inima fiecărui om. Dar o 

Un grup de muncitori forestieri discutînd despre aplicarea metodelor avan
sate de valorificare a lemnului.

dată găsit, îi poți lămuri mult mai 
ușor ce urmărește politica partidu
lui și cum poate el să-i dea viață. 
Aceasta și urmărim noi...

ar faptele arată că aici s-au 
I obținut rezultate bune în 

munca de partid. Comitetul raional 
P.M.R. Fălticeni a îndrumat biroul 
organizației de bază să-și orienteze 
activitatea spre rezolvarea principa
lelor probleme de producție, să a- 
precieze eficacitatea muncii politi
co-educative în primul rînd după 
rezultatele în îndeplinirea planului. 
Numeroși muncitori forestieri, care 
s-au dovedit în focul luptei pentru 
realizarea sarcinilor de plan oa
menii cei mai harnici, cei mai îna
intați, au fost primiți în rîndurile 
partidului. In felul acesta organiza
ția de bază s-a întărit, a putut să

DIN SCRISORILE SOSiTE 

LA REDACȚIE 

Colectiviștii învață
La gospodăria colectivă din 

comuna Epureni, raionul Bîrlad, 
funcționează 8 cercuri de învă
țământ agrozootehnic, la care 
participă 290 colectiviști. Consi
liul de conducere s-a îngrijit din 
vreme de buna desfășurare a 
cursurilor amenajînd sălile de 
curs și procurînd rechizitele ne
cesare.

Cercul de cultura plantelor, a- 
nul II. condus de ing. Neti An- 
tohi. desfășoară o activitate 
deosebit de rodnică. Lectorul 
face expuneri clare, strîns lega
te de sarcinile și condițiile gos
podăriei, folosește materiale in
tuitive care-i ajută pe cursanți 
să-și însușească mai bine dife
rite cunoștințe. Lecțiile sînt ur
mate de aplicații practice.

La acest cerc s-a organizat un 
schimb de experiență la care au 
participat ceilalți lectori și ca
dre de conducere din gospodărie. 
Rezultate bune în aplicarea unor 
metode învățate la cursuri se 
obțin la brigăzile din Epureni. 
Astfel, aci cocenii sînt tocați și 
saramurați înainte de a fi dați 
în hrana animalelor. După pre
darea lecției despre cultura griu
lui. lectorul a mers pe tarlaua 
cu grîu pentru a le arăta 
cursanților cum se controlează 
starea semănăturii. Vor trebui 
luate măsuri ca și la brigăzile 
din Bîrlălești și Bursuci să se ur
mărească felul cum sînt aplicate 
cunoștințele dobîndite la cercuri
le de învățămînt agrozootehnic.

PETRU DAMIAN 
corespondent voluntar 

repartizeze membri și candidați de 
partid, în funcție de cunoștințele și 
pregătirea fiecăruia, în locurile 
cheie ale producției ; anul trecut au 
fost înființate grupe de partid în 
toate cele 8 brigăzi complexe.

într-o vreme, în parcela de lîngă 
pîrîul Pîrlei au apărut greutăți la 
transportul lemnului ; drumul care 
urma să facă legătura între gura 
de exploatare și șosea nu fu
sese încă dat în folosință, ceea ce 
periclita îndeplinirea planului. Ur- 
cînd pe albia unui rîuleț spre locul 
de muncă al brigăzii, Gheorghe A- 
dochiței. organizatorul grupei de 
partid, se tot frămînta cum să gă
sească o soluție pentru transportul 
lemnului doborît și fasonat. Deoda
tă. îl străfulgeră un gînd : ce-ar fi 
dacă am amenaja chiar pe această 
albie un drum provizoriu ? S-a sfă
tuit cu brigadierul, apoi cu ceilalți 
comuniști. Toți au fost de acord cu 
propunerea lui, au lămurit rostul ei 
și celorlalți muncitori, iar în scurt 
timp brigada a construit drumul prin 
muncă voluntară, Transportul lem
nului n-a întîrziat : planul brigăzii 
a fost realizat în mod ritmic.

Primul secretar al comitetului 
raional, tov. Dumitru Țambric, 
remarca drept unul din meri
tele organizației de bază pregătirea 
temeinică a adunărilor de partid. 
Comuniștii cunosc din timp ordinea 
de zi a adunărilor, se pregătesc 
pentru discuții. Cînd s-au discutat 
propunerile care urmau să fie făcu
te conducerii sectorului privind re- 

pactizarea utilajelor pe brigăzi, 
n-au fost discuții cine să obțină 
mai mult; ținînd seama de condi
țiile concrete din fiecare brigadă, 
comuniștii au propus ca fierăstra- 
iele mecanice să fie repartizate în 
toate brigăzile, unele brigăzi să 
primească funiculare, altele trac
toare. O asemenea repartiție rațio
nală, pe baza propunerilor adunării 
de partid, și-a arătat eficacitatea in 
obținerea unei productivități fizice de 
peste 2 m c la lemn de brad și de 
peste un metru cub la lemn de fag 
în 8 ore de lucru, productivitate du
blă față de anii anteriori.

Deseori, comuniștii prezintă infor
mări în fața adunării de partid asu
pra felului cum își îndeplinesc sar
cinile încredințate. Munca de
partid se desfășoară în principal 
chiar în pădure, la parcelele de ex

(Urmare din pag. I-a)

De multe ori, în lecțiile de eco
nomie politică și socialism științific, 
în predarea bazelor cunoștințelor 
politice, profesorii se folosesc și de 
cunoștințele însușite de elevi la 
alte obiecte de învățămînt. La 
Școala medie nr 2 din Bacău, la 
școlile medii din Roman, Borca și 
din alte părți, profesorii Elza Șeica, 
Gheorghe Ciobanu, Vasile Florea și 
alții, în predarea lecțiilor „Co
nexiunea universală“, „Legea tre
cerii de la schimbări cantitative la 
schimbări calitative" ș.a. au dat 
exemple cunoscute elevilor din fi
zică, chimie, biologie, din viața so
cială. ajutîndu-i să înțeleagă mai 
bine conținutul noțiunilor predate, 
făcînd lecțiile mai accesibile.

Profesorii din regiunea noastră 
știu că misiunea lor nu se reduce la 
a transmite cunoștințe, că ei sînt 
chemați să-i înarmeze pe elevi cu o 
concepție științifică despre natură 
și societate, să cultive puternice sen
timente patriotice. Cei mai mulți 
profesori îmbină pregătirea științifi
că cu măiestria pedagogică și înflă
cărarea proprie propagandistului 
marxist-leninist pentru realizarea 
unor lecții bune, interesante și con
vingătoare.

Din păcate, în pregătirea elevilor 
se constată și unele lipsuri ; s-a 
observat că unii dintre ei își însu
șesc schematic anumite teze, defini
ții, clasificări etc Ce cauze determi
nă asemenea neajunsuri în pregă
tirea elevilor ? în primul rînd, unii 
profesori nu se pregătesc suficient 
pentru fiecare lecție, nu dau aten
ția cuvenită selecționării și sistema
tizării materialului pe care-l trans
mit elevilor prezentării noțiunilor 
cît' mai pe înțelesul elevilor Pe-de 
altă parte, se constată că, în pofi
da îmbunătățirilor aduse, manualele 

ploatare, în brigăzi, ajungînd la fie
care om. în parcela „Piua" l-am în- 
tîlnit pe tov. Toader Șopîrlă, locții
torul secretarului organizației de 
bază ; în timpul unei pauze discuta 
cu candidatul de partid Mihai Iri- 
mescu cum își îndeplinește sarcinile 
de producție și cele obștești. Așa 
muncesc și ceilalți membri ai birou
lui. organizatorii grupelor de partid.

într-una ’ din brigăzi am asis
tat la convorbirea tovarășului Ni
colae Ursu, unul din cei mai buni 
tehnicieni, cu un grup de muncitori. 
Tăind arborii cît mai aproape de pă- 
mînt. pentru a reduce cioata, secțio- 
nîndu-i în trunchiuri și catarge, e- 
chipa lui Nicolae Florea a reușit să 
sporească indicii de utilizare.

— Cum credeți, se pot obține re
zultate și mai bune ?

Oamenii și-au spus părerea, au fă
cut diferite propuneri. Iar în săptă
mânile următoare fiecare a continuat 
să „răspundă“ la locul său de mun
că. Rezultatul : brigada a reușit să 
dea pînă la sfîrșitul anului, din a- 
ceeași cantitate de lemn, cu 125 
metri cubi în plus față de plan.

Asemeni lui Nicolae Ursu, nu
meroși alți comuniști desfășoară zi 
de zî, în toate brigăzile, o muncă 
politică concretă, mobilizatoare. Pla
nul de producție pe trimestru, luni 
și zile, pe brigăzi și locuri de mun
că, pe faze de lucru, ca și metodele 
înaintate de lucru sînt larg popu
larizate. Comuniștii sînt în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste. Mai 
bine de 80 la sută dintre membrii și 
candidați! de partid sînt evidențiați 
în producție.

ț^^eara la cabane se țin conferin-t
<3?te; prin ziare și radio oa

menii aflați în inima munților 
sînt la curent cu tot ce e nou 
în țară și în lume. La una din 
cabane l-am cunoscut pe Pătru 
Nistoroaia muncitor din cei mai 
harnici, care a primit drept sarcină 
obștească să răspundă de biblioteca 
volantă de aici. Munca de bibliote
car o face cu aceeași tragere de ini
mă și răspundere ca și pe cea din 
brigadă Citește mult și găsește cărți 
potrivite pentru fiecare. Dragostea 
lui pentru cărți i-a „molipsit“ și pe 
alții , biblioteca volantă are mulți 
cititori.

— Ca să lucrezi în pădure este 
de-ajuns să știi să tai cu toporul sau 
joagărul și să porti țapina în spate 
— socoteau multi pe vremuri. Acum 
zicala și-a pierdut rostul. Valorifi
carea superioară a lemnului, folosi
rea mijloacelor mecanizate din ex
ploatările forestiere cer oameni 'cu 
calificare temeinică. într-una din 
brigăzi l-am întîlnit pe inginerul 
Gheorghe Tătaru. de la întreprinde
rea forestieră Fălticeni ținînd o 
conferință despre tehnologia lemnu
lui. Asemenea conferințe țin și alti 
specialiștii Adesea se organizează 
schimburi de experiență între bri
găzi. între muncitorii de aceeași 
profesie

Și acum cîteva cifre. în 1963. în 
sectorul Găinești procentul lemnu
lui de lucru la unele sortimente s-a 
dublat fată de 1961 Din aceeași 
cantitate de lemn. în 1963 s-au dat 
ca lemn de lucru 2 700 mc în plus 
față de 1961. în toate aceste rezul
tate se reflectă și munca organiza
ției de bază

...în uzina uriașă, fără ziduri și a- 
coperiș la punctul însemnat pe 
harta țării Găinești, se duce în 
aceste zile de iarnă o bătălie aprigă. 
Asemeni tovarășilor lor din celelal
te întreprinderi forestiere, muncito
rii de aici. înfruntînd gerul și vis
colul. au pornit încă din primele zile 
ale lui 1964 la îndeplinirea sarcini
lor de plan Tn frunte, exemplu mo
bilizator comuniștii. Ca întotdea
una.

NICOLAE BIVOLU 
NISTOR ȚUICU

mai tratează încă unele probleme 
la un nivel care depășește posibili
tățile de înțelegere ale elevilor ; 
multe lecții din manuale cuprind un 
volum prea mare de cunoștințe, ceea 
ce îngreunează studiul.

Este limpede că predarea econo
miei politice, a socialismului știin
țific și a bazelor cunoștințelor po
litice în școli diferă ca nivel de a- 
bordare a problemelor de învăță- 
mîntul superior sau de învățămîn- 
tul de partid. Studiul acestor disci
pline, la fel cu al celorlalte obiecte 
de învățămînt din școală, se face cu 
metode pedagogice specifice, po
trivite elevilor de o anumită vîrstă, 
care au un anumit nivel de cultură 
generală și o experiență de viață 
mai redusă. Cu toate acestea, mai 
sînt cadre didactice care pretind e- 
levilor cunoștințe peste prevede
rile programei școlare. Profeso
rul Dumitru Știrban, de la Școala 
medie din Tg. Neamț, la lecția 
„Principalele etape de dezvoltare 
a materialismului premarxist“, a 
prezentat elevilor cu lux de amă
nunte concepțiile diferiților filozofi, 
neținînd seama de puterea de asi
milare și bagajul de cunoștințe al 
tinerilor cărora se adresa. Profeso
rii Eugen Țîrlea, de la Școala me
die din Tg. Ocna, și Felicia Fi- 
lipescu, de la Școala profesională 
auto din Piatra Neamț, obișnuiesc 
să indice elevilor material biblio
grafic în afara lecțiilor din manua
le, iar Nicolae Drăgoi, de la Școala 
medie nr. 1 din Onești, îi îndrumă 
să se pregătească pentru lecții... la 
cabinetul de partid. în ultimă ins
tanță asemenea procedee contribuie 
la supraîncărcarea elevilor.

în marea lor majoritate, cadrele 
didactice care predau economia po
litică, socialismul științific și bazele 
cunoștințelor politice acordă o aten
ție deosebită perfecționării continue a

Aspect din noul magazin, deschis de curînd în cartierul Tractorul din 
Brașov.

(Foto : A. CARTOJAN)

ară în oraș
TRANSPORTUL ÎN COMUN ÎN PERIOADA DE IARNA

Sîntem în plină iarnă. Buna or
ganizare a transporturilor în co
mun trebuie să se afle la loc de 
seamă printre preocupările gos
podarilor orașelor. Revizuirea auto
buzelor, tramvaielor, troleibuzelor, 
aprovizionarea cu combustibil și 
piese de schimb, stabilirea orarelor 
și graficelor de circulație în funcție 
de programul de iarnă al întreprin
derilor și instituțiilor, repartizarea 
unui număr sporit de vehicule pe 
traseele aglomerate — iată cîteva 
dintre principalele măsuri ce se cer 
luate în această direcție.

Este de remarcat că sfaturile 
populare, întreprinderile de gospo
dărie orășenească au acordat în ul
tima vreme mai mare atenție trans
portului călătorilor, îndeosebi pe 
traseele care fac legătura între gări 
și centrele orașelor. Cetățenii au 
primit cu interes asemenea ac
țiuni, cu atît mai mult cu cît în lu
nile friguroase călătorilor le este 
mai greu să aștepte prin gări sau 
în aer liber. în multe orașe această 
problemă ä fost rezolvată nu numai 
pe seama sporirii numărului de ve
hicule, ci și prin măsuri gospodă
rești. La Ploiești, autobuzele care 
vin din centrul orașului spre gară 
deservesc, în același timp, și pe 
muncitorii Uzinelor „1 Mai“. Numă
rul autobuzelor a fost sporit în orele 
de „vîrf“, în funcție de programul 
uzinei, de sosirile și plecările tre
nurilor. Asemănător se prezintă lu
crurile în București. La deschide- 
rea unora dintre noile trasee de au
tobuze și troleibuze s-a avut în ve
dere și deservirea numeroșilor călă
tori care sosesc sau pleacă din Gara 
de Nord. în Capitală și în alte orașe 
— Cluj. Brașov etc. — unele mij
loace de transport care fac legătura 
între gară și centru circulă toată 
noaptea ; s-a organizat un control 
riguros al respectării graficelor de 
către toate vehiculele de pe aceste 
trasee. într-un cuvînt, rutei gară- 
oraș i s-a acordat atenția cuvenită.

Cu totul altfel stau însă lucrurile

pregătirii lor, studiază lucrările cla
sicilor marxism-leninismului, docu
mentele partidului nostru, articolele 
apărute în presa de partid și în pu
blicațiile de specialitate. Profesorii 
își îmbogățesc cunoștințele și prin 
activitatea de lectori la cabine
tele de partid sau la universitățile 
populare, de propagandiști ai cercu
rilor de învățămînt ideologic al ca
drelor didactice.

Comitetul regional de partid se 
ocupă îndeaproape de pregătirea 
profesorilor care predau cunoștin
țele de marxism-leninism în școli ; 
cabinetul regional de partid și 
secția de învățămînt a sfatului 
popular regional au fost îndrumate 
să sprijine cercul pedagogic al pro
fesorilor de economie politică și so
cialism științific, să desfășoare o mai 
bogată activitate de informare ^ști
ințifică, de pregătire metodică. Ac
tiviști cu munci de răspundere din 
regiune au ținut expuneri în fața ca-
drelor didactice.

Și pe viitor vom continua să ve
ghem îndeaproape la perfecționarea 
pregătirii profesorilor. în ședința 
biroului comitetului regional de 
partid au fost preconizate măsuri 
pentru îmbunătățirea continuă a 
predării în școli a economiei poli
tice, socialismului științific și baze
lor cunoștințelor politice. Astfel, am 
organizat un ciclu de expuneri 
pentru informarea mai largă a pro
fesorilor asupra unor probleme po_ 
Iitice și economice actuale și a- 
supra unor noi realizări în do
meniul științelor naturii. O atenție 
mai mare se va acorda și îndru
mării metodice a profesorilor de că
tre secțiile de învățămînt ale sfatu
rilor populare regional și raionale, 
răspîndirii experienței pozitive exis
tente într-o serie de școli. în acest 
fel vom contribui la perfecționarea 
muncii de pregătire și educare a ti
neretului școlar. 

în alte localități. Mulți călători so
siți la Buzău sînt nevoiți să aștepte 
timp îndelungat în gară sosirea au
tobuzului ; la fel se întîmplă și cu 
cei care vor să ajungă la gară. „Mai 
puțin faci cu trenul de la Ploiești 
la Buzău, decît de la gară în cen
trul orașului“ — ne scrie un co
respondent. Aceste neajunsuri sînt 
pricinuite nu de numărul insuficient 
de mașini, ci de indisciplina unor 
șoferi care nu sînt trași la răspun
dere pentru încălcarea graficelor de 
circulație. Cam același lucru se în
tîmplă și la Tulcea. La Piatra 
Neamț, întreprinderea de gospodă
rie orășenească a luat o măsură mai 
mult decît ciudată : a suspendat toc
mai acum, în timpul iernii, autobu
zele de pe traseul care făcea legătu
ra între gară și centru. Defecțiuni 
în transportul călătorilor ne sînt 
semnalate și de corespondenți din 
Onești. Iași. Govora.

Gările sînt principalele porți ale 
orașelor. Pe aici se perindă zil
nic — mai ales în orașele mari 
— mii de călători, traseele di
feritelor mijloace de transport care 
fac legătura între centru și stațiile 
C.F.R. fiind solicitate în permanen
ță. Iată de ce se cuvine ca atît co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare, cît și conducerile între
prinderilor de gospodărie orășe
nească să acorde și acestei laturi a 
transportului în comun atenția cu
venită.

G. GRAURE

Intr-unul din laboratoarele tehnologice ale Institu tulul de cercetări alimentare. Cu ajutorul acestei instalații 
se stabilesc, în condiții de laborator, parametrii tehnolo gici pentru fabricarea produselor lactate.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P.R. : Orfeu — (orele 19,30) ; Tea
trul de stat de operetă : Rosemarie — 
(orele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Apus de 
soare — (orele 19,30) ; (Sala Studio) . 
Mașina de scris — (orele 19,30) , Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru): Richard 
al III-Iea — (orele 19,30) ; (Sala Studio): 
Băieții veseli — (orele 20) ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Sfînta Ioana — (orele
19.30) ; (Sala Studio, din str. Alex. Sa- 
hia nr 76 A) : Noaptea e un sfetnic bun
— (orele 19,30) ; Teatrul de Comedie : 
Umbla — (orele 19,30) ; Teatrul munci
toresc C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă
— (orele 19,30) ; Teatrul pentru tineret 
șl copii (Sala C. Miile) : Oceanul — (o- 
rele 20) ; Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — (orele 201 ; Teatrul satiric-mu- 
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Revista 
de altădată — (orele 20) ; (Sala din Ca
lea Victoriei 174) : Stelele estradei — 
(orele 20) : Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S. : Zboară cîntec drag
— (orele 20) ; Circul de stat : Surprize 
berlineze — (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Medicamentul
care ucide (seria I-a și a II-a) : Sala Pa
latului R P. Romîne (orele 18,30 — se
ria de bilete 065) Jurnalul Annei Frank
— cinemascop ; Patria (9.15; 12; 14,45: 
17.30; 20.30), Excelsior (9,30; 12.15; 15; 
17,45; 20,30) pisica de mare : Republica 
(9,15; 11,15; 15; 17; 19; 21), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Flamura (10; 12; 
14; 16; 18; 20). Parașutiștii : Carpatl 
(10; 12; 14; 16), Grlvița (10; 12; 16; 18.15;
20.30) , Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;

TĂRĂGĂNARE 
NEJUSTÎFICATĂ

In urma cererilor 
mai multor locuitori 
din comuna Bălan, ra
ionul Ciuc, au fost în
ființate aici cîteva u- 
nități de deservire ale 
cooperației meșteșugă
rești : ateliere de re
parat încălțăminte, 
frizerie și coafură. 
Nici pînă acum însă 
nu s-a deschis un ate
lier de croitorie, cu 
toate că se discută 
despre aceasta de a- 
proape doi ani. Pentru 
a-și coase un costum 
sau un palton, cetățe
nii trebuie să meargă 
la. atelierele din orașul 
Miercurea Ciuc, aflat 
la 40 de km depărtare. 
(De la Elena Barna, 
învățătoare).

TAC CHITIC

Am cumpărat anul 
trecut o garnitură de 
mobilă executată de 
întreprinderea raiona
lă de industrie locală 
„Simleu" din Simleul 
Silvaniei. La puțin 
timp, am constatat că 
studioul se desface din 
încheieturi, iar supor- 
ții arcurilor se încon- 
voaie. Un delegat de 
la I.R.I.L. „Mobila" 
Salonta care, conform 
contractului, urma să 
repare defecțiunile, 
m-a sfătuit să-l ex
pediez întreprinderii

producătoare. Am tri
mis studioul la Sim
leul Silvaniei acum 
două luni și... trimis a 
fost. Arm vrut să-l am 
bun, dar acum nu-l 
mai am nici cu defec
te. (De la Balo loan — 
funcționar — Autobaza 
T. A. orașul Dr. Petru 
Groza).

FĂRĂ BĂTAIE
DE CA?

La moara din comu
na Măgura, raionul 
Cislău, organele sani
tare au semnalat astă 
vară o serie de defi
ciențe în ce privește 
condițiile de lucru. 
Conducerea întreprin
derii de industrie lo
cală „Flacăra" din 
Buzău, de care apar
ține moara, trebuia să 
ia măsuri pentru înlă
turarea lipsurilor. La 
cîteva zile însă ne-am 
pomenit cu moara în
chisă. De atunci tre
buie să mergem la 
moara din comuna 
Unguroiu, aflată la 
vreo 6 km depărtare. 
Din aceleași motive a 
fost închisă și moara 
din Robești. După cum 
se vede, pentru a avea 
cît mai puțină bătaie 
de cap, conducerea în
treprinderii de indus
trie locală „Flacăra" 
din Buzău a început 
să închidă morile. 
Cum rămîne însă cu

21) Medicamentul care ucide (seria 
a II-a) : Capitol (9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Nu-i Ioc pentru al treilea : 
Cosmos (14; 16; 18; 20), Miorița (10; 12,45; 
15,30; 18,15; 21), Melodia (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). împărăția oglinzilor strîm- 
be : Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  înfrățirea între popoare (10; 16; 
18; 20). Progresul (15,30; 18; 20,15). Cava
lerul Pardaillan — cinemascop : Victo
ria (9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,30), Giulești 
(9,30; 11,45; 14| 16,15; 18,30; 20,30). Agatha, 
iasă-te de crime ! : Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Buzeștl (16; 18.15;
20.30) , Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Anicka merge la școală: Lumina (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 18; 20). 
A dispărut o navă : Union (11; 15; 18;
20.15) , Volga (10; 12,15; 16; 18,15: 20,30).
Program special pentru copii : Doina 
(10; 11,15; 12,30) E permis să calci pe 
iarbă : Doina (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program de filme documentare : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 la orele 21). Ucigașul șl fata : 
Cultural (15; 17; 19, 20,45). Flacăra (14.30; 
16,30; 18,30; 20,30), Lira (15,30; 18; 20.30). 
Moartea se numește Engelchen : Fero
viar (9,45; 12,15; 14,45; 17,30; 20,15). Arta
(15; 17.45; 20.15). Valsul nemuritor : Da
cia (9; 11; 13; 15: 17; 19; 21). Povestirile 
lui Urda : Crîngași (16; 18; 20), Vitan 
(15,30; 17,15; 18,45; 20,30). Gol printre lupi
— cinemascop ; Bucegi (10: 12; 16; 18.15;
20.30) Modern (9.30; 11.45; 14; 16,30; 19;
21.15) . Vară și fum — cinemascop : Uni
rea (11; 15,30; 18; 20,30). Trei plus două
— cinemascop : Munca (15; 17; 19; 21). 
Tudor — cinemascop (ambele serii) : 
Popular (16; 19,30), Luceafărul (15; 19,30), 
Drumul Sării (19; 15; 18,30), Cotrocenl 

obligația întreprinde
rii de a asigura buna 
deservire a populației I 
din aceste, sate ? (De la j 
E. Podoveanu, colec- ■ 
tivlst).

AȘTEAPTĂ

De multă vreme, la 
cinematograful de pe 
lîngă sanatoriul din 
comuna Leamna, raio
nul Craiova, nu s-a 
mai adus nici un film 
pentru că aparatul de 
proiecție este defect.

Pe semne, se așteap
tă ca acest aparat să 
se „auto" repare. (De 
la un grup de cetă
țeni).

E NUMAI
PĂREREA LOR

în comuna Cobadin, 
raionul Negru Vodă, a 
fost construit un local 
pentru dispensarul ve
terinar. Constructor a 
fost T. R. C. Dobro- 
gea. De la bun început, 
unele lucrări nu au 
fost făcute cum tre
buie : ferestrele nu se, 
închideau, ușile erau 
crăpate, sobele — ne
terminate. După cinci 
luni, s-a stricat și a- 
coperișul. Dar la re
cepție, reprezentanții 
T.R C. Dobrogea au 
susținut morțiș că lu
crarea este de bună 
calitate. E însă numai 
părerea lor (De la Lu
cian Borcescu me
dic veterinar).

(16; 19,30) Codin : Moșilor (15; 17, 19; 
21). Elena din Troia — cinemascop ; Vii
torul (14,15; 16,30; 18,45; 21). Camelia : 
Colentina (16; 18; 20). Arhiva secretă de 
pe Elba : Pacea (16; 18; 20). Cu toții a- 
casă: Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45). Ultimul tren din Gun Hill : Ades- 
go (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Uni
versitatea tehnică la televiziune : Tu
buri electronice cu mal mulți electrozi, 
de ing. Liviu Macoveanu. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Pentru copii : 
Acasă la Moș Șagă. 19,30 — Filmul :
Căsuța din pădure. 20.00 — Emisiunea : 
Săptămîna. 21.00 — Emisiune de artă
plastică : Grafica Iul Rembrandt 21.15 
— Muzică populară romînească. în 
încheiere : Buletin de știri șl buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 

șl 13 ianuarie. In țară : Vreme în gene
ral umedă, cu cerul mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații locale. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în ușoară 
creștere la început, apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 și 
minus 15 grade iar maximele între mi
nus 5 și plus 5 grade. Ceață dimineața 
șl seara. In București : Vreme în ge
neral umedă cu cerul mai mult acope
rit. Temporar precipitații. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în ușoară 
creștere la început, apoi staționară. 
Ceață dimineața și seara.
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Plenara Consiliului. Central
al Sindicatelor

Metal mai mult, de bună calitate
(Urmare din pag. I-a)

MĂSURI
TEHNICO-ORGANIZATORICE
Pentru realizarea angajamentelor 

luate, pe baza propunerilor făcute cu 
prilejul dezbaterii Cifrelor de plan, 
s-a întocmit un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice care prevede ur
mătoarele măsuri mai importante :

— aprovizionarea ritmică a sec
țiilor cu materii prime la nivelul 
sarcinilor de plan și al angajamen
telor luate ;

— asigurarea cu piese de schimb 
necesare întreținerii și reparării a- 
gregatelor, ceea ce permite reduce
rea timpilor de oprire ;

— trecerea pe presiune ridicată a 
furnalului nr. 2 ;

— ridicarea temperaturii aerului 
insuflat în furnal Ia o medie de cel 
puțin 850 grade, ceea ce va determi
na reducerea consumului de cocs și 
creșterea indicilor de utilizare.

— în vederea prelungirii du
ratei de funcționare a cuptoare
lor Martin se va extinde utiliza
rea cărămizilor superalumi- 
noase.

— pentru reducerea duratei 
de elaborare a șarjelor la pulve
rizarea combustibilului se vor 
utiliza aburi la o presiune ridi
cată ; se va micșora timpul de 
încărcare a cuptoarelor prin pu
nerea în funcțiune a noii mașini 
de șarjare.

De asemenea, se prevăd mă
suri pentru reducerea duratei 
reparațiilor la rece, extinderea 
aplicării procedeului de stam- 
pare a căldărilor de fontă, pre
cum și alte măsuri.

în zilele de 8 și 9 ianuarie 1964 a 
avut loc Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Romînă.

La Plenară au participat membrii 
și membrii supleanți ai Consiliului 
Central al Sindicatelor, președinții 
consiliilor regionale și ai unor con
silii locale ale sindicatelor, șefii 
secțiilor și comisiilor C.C.S., repre
zentanți ai Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, Con
siliului Național al Femeilor, ai 
unor ministere și instituții centrale, 
reprezentanți ai presei.

Plenara a analizat contribuția 
sindicatelor la îndeplinirea planu
lui de stat pe anul 1963 și a dezbă
tut sarcinile ce le revin în mobili
zarea oamenilor muncii la realiza
rea planului de stat pe anul 1964. 
De asemenea, plenara a examinat 
execuția preliminată a bugetului a-

sigurărilor sociale pe anul 1963 și 
proiectul bugetului asigurărilor so
ciale și al planului de odihnă și tra
tament pe anul 1964, precum și exe
cuția preliminată a bugetului sindi
catelor pe anul 1963 și proiectul bu
getului sindicatelor pe anul 1964.

După discuții, la care au participat 
numeroși vorbitori, plenara a adop
tat hotărîri corespunzătoâre în legă
tură cu problemele de mai sus și a 
stabilit unele măsuri organizatorice 
menite să contribuie la continua 
îmbunătățire a activității sindicate
lor.

Plenara a eliberat pe tov. Aurel 
Ardeleanu din funcția de secretar 
al C.C.S. în legătură cu trecerea sa 
în altă muncă și a ales în funcția de 
secretari ai C.C.S. pe tovarășii : La
risa Munteanu, Dumitru Bej an și 
Ion Preoteasa. (Agerpres)

Turneul ansamblului 
„Perinița“ 

în R* D. Vietnam
HANOI 9.— Trimisul special Ager

pres St. Constantinescu transmite : 
Joi dimineața, membrii ansamblului 
„Perinița“ al Sfatului popular al Ca
pitalei, care întreprinde un turneu în 
R.D. Vietnam, au fost primiți de 
președintele Ho Și Min. Au fost de 
față Hoang Minh Giam, ministrul 
culturii,Pham Ngoc Tuan, președin
tele Comitetului R.D. Vietnam pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, numeroși oameni de artă, pre
cum și V. Pogăceanu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. D. Vietnam. 
Președintele Ho Și Min s-a întreți
nut prietenește cu artiștii romîni.

Realizări în domeniul 
fuziunii termonucleare

Declarațiile unor
că eta-

savanți sovietici

siderurgic 
mobilizeze 
putere de

Colectivul combinatului 
Reșița este hotărît să-și 
întreaga sa inițiativă și 
muncă pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor care-i stau în față în anul 
1964, să-și realizeze întocmai anga
jamentele luate în întrecerea so
cialistă.

PLECAREA UNUI GRUP 
FOLCLORIC ÎN R.A.U.

R MATH
Succesul baritonului Nicolae 
Herlea la Scala din Milano

cluj |n centrul atenției ~ calitatea încălțămintei
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

Fabricii de pielărie și încălțăminte 
din Cluj și-au luat următoarele an
gajamente :

— să depășească planul anual la 
valoarea producției globale cu 3 mi
lioane lei, producînd peste sarcina 
planificată 30 000 perechi încălță
minte, 2 000 kg articole tehnice din 
piele, 6 000 m p piele căptușeli și 
altele ;

— să obțină pînă la sfîrșitul anu
lui economii față dc normele de con
sum planificate la următoarele ma
terii prime și materiale : pici crude 
de bovine și porcine 25 000 kg, piei 
fețe pentru încălțăminte 6 000 m p, 
piei căptușeli 2 000 m p, talpă bo
vine 15 000 kg ;

— să realizeze beneficii peste pla
nul anual de 1 800 000 Iei.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CA
LITĂȚII PRODUSELOR

Colectivul întreprinderii se anga
jează:

— să producă peste planul anual 
cantități sporite de produse de ca
litatea I-a, precum urmează : 5 700 
m p pici fețe box, 15 700 kg talpă 
bovine și 10 400 perechi încălțăminte;

Pînă la 23 August, colectivul fa
bricii s-a angajat să realizeze peste 
plan următoarele :

— 20 000 perechi încălțăminte,

1200 kg articole tehnice din piele, 
2 000 m p piei căptușeli, depășind 
astfel valoarea producției globale cu 
2 000 000 lei;

— să realizeze peste prevederile 
planului de calitatea I-a 3 800 m p 
pici fețe box, 10 500 kg talpă bovine 
și 6 500 perechi încălțăminte ;

— să obțină economii de materii 
prime și materiale față de normele 
de consum planificate după cum ur
mează : 16 500 kg piei crude de bo
vine și porcine, 4 000 m p piei fețe 
pentru încălțăminte, 1 200 m p piei 
căptușeli, și 10 000 kg talpă bovine;

— să realizeze 800 000 lei beneficii 
peste sarcina planificată.

Pentru realizarea acestor angaja
mente au fost stabilite o serie de 
măsuri tçhnico-organizatorice. Prin
tre altele se prevede :

— introducerea în procesul de pro
ducție a unor instalații pentru fa
bricarea în serie a cuțitelor de ștan- 
ță; extinderea mecanizării la croitul 
fețelor pentru încălțăminte ; folosi
rea în proporție mai mare a tanan- 
ților sintetici, în vederea reducerii 
consumului de tananți vegetali ; in
troducerea finisajului „natur“ la 
toate sortimentele de încălțăminte 
din talpă de piele ; aplicarea fini
sajului pe bază de anilină și semi- 
anilină la pieile pentru fețe și altele.

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Republica Ara
bă Unită, un grup folcloric alcătuit 
din 52 de artiști amatori muncitori, 
țărani colectiviști, elevi, studer.ți — 
care va participa la primul Festival 
internațional de folclor de la Cairo.

Grupul, condus de Vasile Florea, 
director al Direcției relații externe 
din Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, cuprinde echipa de dan
suri a casei de cultură din Brașov, 
formația de călușari din comuna

Frumoasa, taraful de muzică popu
lară din comun-a Slobozia, regiunea 
București, precum și soliști din mai 
multe regiuni ale țării.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față oameni de artă pre
cum și reprezentanți ai Ambasadei 
Republicii Arabe Unite la București.

★
Joi a plecat în Chile aoad. Iorgu 

Iordan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, pentru a participa la 
prima reuniune latino-americană de 
lingvistică și filologie, care va avea 
loc între 20—25 ianuarie la Vina del 
M-ar. (Agerpres)

Cel de-al VIII-lea Congres 
internațional de știința solului

între 31 august și 9 septembrie va 
avea loc la București cel de-al VIII- 
lea Congres internațional de știința 
solului. încă de pe acum și-au anun
țat participarea 1 290 de specialiști 
din 72 de țări.

Comitetul de organizare a primit 
pînă la începutul anului, pentru a 
fi prezentate la congres, 979 de 
titluri de comunicări științifice.

Pregătirile pentru congres sînt 
în plină desfășurare. Comitetul de 
organizare definitivează în aces
te zile măsurile organizatorice și 
efectuează traducerea în limbi
le oficiale a rezumatelor comu
nicărilor, în vederea tipăririi lor. 
Au fost stabilite itinerariile unor 
excursii cu caracter științific care 
vor fi organizate înainte și după lu
crările congresului-. Este, de aseme
nea, în curs de pregătire o expo
ziție menită a înlesni partici-

panților să-și facă o imagine com
pletă asupra solurilor țării noas
tre. La expoziție și-au anunțat par
ticiparea cu exponate și alte 7 țări.

23 al Buletinu- 
internaționale de 
tipărit la Amster-

ROMA 9. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite :

Miercuri a avut loc la Opera Scala 
din Milano al doilea spectacol cu 
opera „Don Carlos“ de Verdi în care 
rolul lui Rodrigo a fost interpretat 
de baritonul Nicolae Herlea, solist al 
Teatrului de Operă și Balet din 
București.

Publicul a primit cu deosebită căl
dură pe cîntărețul romîn, aplaudîn- 
du-1 la scenă deschisă minute în șir 
și chemîndu-1 la rampă de mai multe 
ori. După spectacol dirijorul Ga
briele Santini și maestrul Siciliani, 
director artistic al Operei Scala, l-au 
felicitat pe interpret.

Criticul muzical Angelo de Paolis 
a declarat; „Cu vocea sa splendidă, 
puternică și caldă în același timp, cu 
un fin simț al „bel canto“-ului, în 
fața unei săli pline pînă la refuz, 
Herlea a încîntgt publicul cu calită
țile sale de mare artist. A fost mi
nunat. Succesul solistului romîn se 
datore.ște nu numai talentului său 
deosebit, ci și unei pregătiri înde
lungate și minuțioase“.

„Putem să nu ne îndoim 
pa inițială a fuziunii termonucleare 
— realizarea reacției controlate cu 
un mare randament in neutroni în 
condiții de laborator — va fi înche
iată într-un viitor nu prea îndepăr
tat. Totuși, aceasta nu va fi decît o 
soluție de principiu a problemei po
sibilității de a se folosi, procesul 
termonuclear în energetică. Vor mai 
trece foarte mulți ani pînă la folo
sirea, in mod practic, a energiei ter
monucleare“. Această declarație a 
fost făcută de Igor Morohov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru folosirea energiei ato
mice de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la Moscova.

In continuare, Igor Morohov a a- 
mintit că în 1963, oamenii de știin
ță sovietici au obținut un rezultat 
care constituie un pas important pe 
calea spre rezolvarea problemei fu
ziunii termonucleare controlate. La 
Institutul de energie atomică 
„Kureeatov“, în secția condusă de 
acad Lev Arțimovici, s-a obținut o 
plasmă de densitate considerabilă, 
stabilă la temperaturi înalte. în fe
lul acesta, prima barieră a fost tre
cută.

La rîndul său, Igor Golovin, doc
tor în științe, specialist în domeniul 
plasmei, răspunzînd la o întrebare 
cu privire la caracteristicile plasmei 
termonucleare, din care s-ar putea 
obține energie electrică pe scară in
dustrială, a spus : temperatura aces
tei plasme trebuie să fie cuprinsă 
între 300 milioane și un miliard de 
grade. Sîntem în stare să realizăm 
asemenea temperaturi, a arătat el. 
Densitatea plasmei trebuie să fie de 
pînă la 300 000 de miliarde de ioni 
pe centimetru cub ; fiecare din a-

ceste caracteristici poate fi realizată 
separat, dar pînă în prezent ele nu 
au fost încă obținute simultan.

1. Golovin a subliniat că asemenea 
rezultate la totalitatea indicilor — 
durata, temperatura, densitatea și 
masa plasmei — au fost obținute 
numai de oamenii de știință sovie
tici. La unele caracteristici, rezulta
te bune au fost obținute de cercetă
torii americani la instalația „Alice“ 
și de cei englezi cu ajutorul insta
lației „Phoenix“.

A

Referindu-se la perspectivele pro
gresului continuu al mecanicii, 
acad, Leonid Sedov scrie în ziarul 
„Pravda“: „Tehnica mondială dispu
ne de posibilități pentru construirea 
unor rachete cosmice care pot pla
sa pe orbite circumterestre sateliți 
în greutate de 10 sau 50 și chiar 
100 de tone. în legătură cu aceasta, 
se vor ivi noi posibilități pentru zbo
rul spre Lună, Venus sau Marte“. Sa
vantul sovietic și-a exprimat păre
rea că „teoria plasmei trebuie să 
devină baza pentru studierea mul
tor probleme de astrofizică, legate 
de structura stelelor, de 
astronomice observate 
îndepărtate — 
cursul cărora, 
scurt, aproape 
gajă o energie
mai mare decît întreaga energie ra
diată de Soarele nostru în decurs 
de miliarde de ani“.

catastrofele 
în galaxii 
de stele, în 
timp foarte 

de-

explozii
intr-un 

instantaneu, se 
de miliarde de ori
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„Cupa Bucureștiului" la hoches 
a revenit echipei „Aripile Sovietelor" 
Pe patinoarul „23 August“ a luat 

sfîrșit aseară competiția internațio
nală de hochei dotată cu „Cupa 
Bucureștiului“. în cel mai pasionant 
meci al competiției s-au întîlnit e- 
chipa Aripile Sovietelor și selecțio
nata olimpică a țării noastre. Nu
meroșii spectatori prezenți în tri
bune au urmărit un joc de mare 
luptă, pasionant de la început și 
pînă la sfîrșit.

în partida de aseară, echipa noas
tră a atacat curajos, a avut iniția
tivă deseori și — lucru demn de 
remarcat — a știut să se apere 
foarte bine, oprind sau destrămînd 
la timp acțiunile ofensive ale spor
tivilor sovietici. Meciul s-a înche
iat cu scorul de 3—3 (3—2, 0—1.

0—0). Oaspeții înscriu primii în 
minutul 2, prin Maslenikov, pentru 
ca imediat echipa noastră să ia 
conducerea înscriind două goluri 
prin frații Szabo. Sovieticii egalea
ză și iau conducerea cu 3—2, acesta 
fiind și rezultatul primei reprize. 
După pauză echipa romînă egalează 
prin Varga ; 3—3. în repriza a treia, 
nici una din echipe nu mai 
scorul rămînînd egal.

în partida dintre echipele 
și Spartak Plsen, victoria a
la limită hocheiștilor de la Spar
tak : 3—2.

Clasamentul final al competiției 
are în frunte echipa Aripile Sovie
telor (7 puncte).

înscrie

Berlin 
revenit

meciul Aripile Sovietelor — selecționata R. P. Romîne.Fază din

Sporturile de iarnă în
în ultima vreme condițiile 

atmosferice au fost mai 
„darnice“ cu iubitorii spor
turilor de iarnă. Temperatu
ra a scăzut rezolvînd proble
ma nr. 1 a patinatorilor și 
hocheiștilor — gheața, iar la 
munte a nins, spre marea 
satisfacție a schiorilor. Du
minică 11 ianuarie, aceștia 
se vor întrece la Poiana 
Brașov în concursul inaugu
ral al sezonului. Mulțumită 
zăpezii, la Vatra Dornei 
s-au desfășurat, în avanpre
mieră, concursurile interna
ționale de schi — fond și de 
biatlon.

Iată cîteva din cele mai im
portante concursuri de schi ce 
vor avea loc în perioada ime
diat următoare. La probele al
pine între 11 ianuarie și 21 fe
bruarie, se vor disputa, prin
tre altele, „Cupa Steagul 
roșu“, „Cupa Dinamo“, 
„Cupa Poiana“, „Cupa ora
șului Sinaia“, „Cupa R. P. 
Romîne" — etapa I-a.

între 21 și 23 februarie, 
Poiana Brașov va găzdui cea 
de-a Vl-a ediție a campio
natelor internaționale ale 
R. P. Romîne și, totodată, e-

diția a IV-a a „Cupei Spe
ranțelor“.

Programul competițional 
intern cuprinde apoi cam
pionatul republican de se
niori (între 5 și 8 martie), 
campionatul republican șco
lar, campionatul republican 
de juniori, „Cupa Postăva
rul“, „Cupa R. P. Romîne“ 
— etapa a 11-a, „Cupa Fede
rației“ etc.

Specialiștilor probelor nor
dice le sînt rezervate nu
meroase competiții : „Cupa 
R. P. Romîne“ (în două e- 
tape), „Cupa Federației“, 
campionatele republicane de 
juniori și seniori, „Cupa 
Steagul roșu“, „Cupa Poia
na“, „Cupa Tractorul“.

Boberii, la rîndul lor, se 
vor întrece în trei concursuri 
cu caracter republican din
tre care cele mai importan
te vor fi : „Cupa R. P. Ro
mîne“ și campionatele R. P. 
Romîne.

Calendarul internațional al 
federației romîne de schi și 
bob prevede participarea se
lecționatei feminine de fond 
la un concurs în R. D. Ger
mană (11—12 ianuarie), con-

Hss ®nî©va s?âsaua1
După cum s-a mai anunțat, cea de-a 

5-a ediție a campionatului mondial mascu
lin de handbal în 7 va începe la 6 martie 
în patru orașe din R.S. Cehoslovacă. Echi
pa R.P. Romîne, campioană a lumii, a fost 
repartizată în grupa D a preliminariilor 
care se vor desfășura în orașul Pardubice. 
Programul din preliminarii al acestei gru
pe este următorul : 6 martie : Romînia — 
U.R.S.S. sau Finlanda ; Japonia—Norvegia 
sau Olanda ; 7 martie : Romînia—Norvegia 
sau Olanda ; U.R.S.S. sau Finlanda—Japo
nia; 9 martie : U.R.S.S. sau Finlanda—Nor
vegia sau Olanda ; Romînia—Japonia.

★
Turneul internațional de șah de la Has

tings (Anglia) a luat sfîrșit cu victoria fos
tului campion mondial Mihail Tal 
(U.R.S.S.). In ultima rundă, Tal a făcut 
remiză cu Lengyel (R.P.U.). Gligorici (Iu
goslavia) a cîștigat ia N. Littlewood (An
glia), Franklin (Anglia) la Hindle (Anglia) 
și J. Littlewood (Anglia) la Bely (R.P.U.).

★
Echipa olimpică de hochei pe gheață a 

S.U.A. a susținut la Jilina o nouă întîlnire 
cu selecționata secundă a R.S. Cehoslova
ce. Victoria a revenit din nou hocheiștilor 
cehoslovaci cu scorul de 4—3 (1—1 ; 2—1 ; 
1-1).

în numărul 
lui Asociației 
știința solului, 
dam, sînt publicate constatările fă
cute de secretarul general al aso
ciației, prof. F. A. Van Baren, cu 
prilejul vizitei făcute în țara noas
tră. „Colegii noștri romîni — apre
ciază secretarul general al asociației 
— au reușit să stîrnească în întrea
ga lume un interes deosebit pentru 
cel de-al VIH-lea Congres. Frumu
sețea regiunilor Romîniei, ospitali
tatea locuitorilor ei și mai ales stă
ruința și grija deosebită a celor care 
își consacră timpul și energia pen
tru buna organizare a congresului, 
sînt tot atîtea motive care îndreptă
țesc așteptarea cu nerăbdare a lu
crărilor“.

Interesul față de viitorul con
gres se manifestă și prin corespon
dența primită de comitetul de or
ganizare, 
prof. dr. 
pedologii 
răbdare 
altă scrisoare, prof. L. D. Baver, di
rectorul stațiunii experimentale a 
Asociației plantatorilor de trestie de 
zahăr din Hawai, relatează : „Aștept 
cu multă plăcere nu numai să par
ticip, ci și să stabilesc legături de 
prietenie cu pedologii din Romînia, 
legături care sper să dureze mulți 
ani“. (Agerpres)

Conducători ai P. C, 
din Maroc eliberați 

din închisoare

TRANSPLANTARE 
A RINICHILOR

un

Omul de știință japonez 
Toshio Sudo scrie : „Toți 
jalonezi așteaptă cu ne
viitorul congres“. într-o

O echipă de chirurgi de la 
spital din Denver (statul Colora
do) a anunțat că miercuri a fost 
efectuată cea de-a treia transplan
tare a rinichilor unui cimpanzeu pe 
un om în decurs de o săptămînă. 
De data aceasta transplantarea a 
avut loc la un tînăr de 16 ani. Me
dicii din Denver au declarat că alți 
doi pacienți, un bărbat de 40 de 
ani și un altul de 45 de ani, care au 
fost supuși unei operații asemănă
toare, se comportă bine. Potrivit a- 
genției U.P.I., aceasta este cea de-a 
cincea transplantare a rinichilor 
unui animal pe un om efectuată 
pînă acum în istoria medicinii.

Frankfurt pe Main din R.F.G. Cen
trala telefonică leagă Europa occi
dentală de New York, printr-un 
cablu transatlantic.

CONSERVE DE... APĂ
Zilele acestea urmează să fie 

puse în vînzare în colonia britanică 
Hong Kong apă în cutii de conser
ve. Primele „conserve“ de acest fel, 
importate din Canada, sînt desti
nate hotelurilor și restaurantelor, ele 
fiind prea scumpe pentru uzul cas
nic. Hong Kong suferă de cea mai 
acută criză de apă din ultimii 122 
de ani. Gospodăriile nu sînt alimen
tate cu apă decît cîteva ore la fie
care patru zile.

RABAT 9 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că Aii Yata, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Maroc, Abdeslam Bur- 
qia și Abdallah Layachi, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P. C. din 
Maroc, au fost eliberați la 8 ianua
rie în mod provizoriu din închisoa
re. Ei au fost arestați la 25 octom
brie anul trecut, și au fost deținuți 
pînă în prezent în închisoare fiind 
acuzați de „atentat la securitatea 
externă a statului“.

Eliberarea lor provizorie a fost 
hotărîtă de Tribunalul de punere sub 
acuzație.

PRIMA CENTRALĂ TELEFONICĂ 
AUTOMATĂ INTER

CONTINENTALĂ

Prima centrală telefonică automa
tă intercontinentală a intrat în mod 
experimental în funcțiune în orașul

într-o 
de 10 
femei

RĂTĂCIT! PE MARE
12 zile a rătăcit pe mare, 

mică ambarcațiune, un grup 
indonezieni, dintre care două 
și patru copii. Ei au fost salvați de
un vas australian la 640 km depăr
tare de satul lor aflat în una din 
insulele arhipelagului Tannimbar. 
Ambarcațiunea a fost atrasă în larg 
de o furtună.

LISABONA 9 (Agerpres). — în 
urma unei largi' campanii a opiniei 
publice mondiale pentru amnistierea 
deținuților politici portughezi, a ac
țiunilor și protestelor energice ale 
oamenilor muncii din Portugalia, 
autoritățile salazariste l-au eliberat 
din închisoare pe cauțiune pe Rodri
guez Manuel da Silva, membru al 
C.C. al P.C. din Portugalia. Timp 
de 23 de ani el a zăcut în diferite 
închisori salazariste. Cu doi ani în 
urmă el a paralizat. După punerea 
sa în libertate a fost internat în- 
tr-un spital.

★
Meciuri internationale de fotbal ;

Atena, Panathinaikos-Lorenzo (Argentina) 
4—<1 (2—0) ; la San Jose (Costa Rica), Slo
van Bratislava-Cartagina 3—2 (1—0) ; la 
Lima (Peru), Partizan Belgrad-Universitario 
2—2 (0—2) , la Buenos Aires, F.C. Viena 
a întrecut echipa Independiente, campioa
na Argentinei, cu 4—3.

★
A început meciul de baraj pentru de

semnarea campionului de șah al U.R.S.S. 
In prima partidă, Ștein, jucînd cu negrele, 
a cîștigat la Spasski. Cel de-al treilea can
didat la titlu, Holmov, n-a jucat.

(Agerpres)

plin sezon
de biat-cursul triunghiular

Ion de la Zakopane, cu par
ticiparea selecționatelor R. P. 
Polone, R. D. Germane și 
R. P. Romîne, evoluția hohe
rilor noștri în Italia la „Tro
feul Cortina“.

Cea mai interesantă evo
luție în străinătate a schio
rilor și hoherilor romîni este, 
fără îndoială, aceea de la 
Innsbruck în cadrul Jocurilor 
Olimpice de iarnă (28 
rie — 9 februarie).

Un bogat program 
și internațional au în 
an și jucătorii de hochei. în 
centrul atenției federației de 
specialitate se află acum 
selecționata noastră olim
pică. în cadrul programu
lui de pregătire și verifi
care, „olimpicii“ au partici
pat săptămînă aceasta la 
competiția „Cupa orașului 
București“, iar în zilele care 
ne mai despart de Olimpia
dă, ei vor susține întâlniri 
cu formațiile Bad Töltz 
(R.F.G.) și Tesla Pardubice 
(R.S. Cehoslovacă) la Bucu
rești și cu selecționata orașu
lui Kitzbiichel (Austria) la 
Kitzbüchel.

ianua-

intern
acest

Pe agenda federației sînt 
înscrise, de asemenea, turneul 
de calificare de la Miercurea 
Ciuc (25—31 ianuarie), cam
pionatul republican (turul în
tre 25 februarie și 1 martie și 
returul între 17 și 23 martie), 
campionatul republican de 
juniori și meciul de tineret 
R. P. Romînă—R. P. Bulga
ria la Sofia.

Patinajul clasic, de viteză 
și cel artistic, are și el un ca
lendar cu numeroase con
cursuri. Menționăm — pen
tru viteziști : 
R. P. Romîne 
rie și Cupa 
februarie, — 
ganizate la 
participarea unei selecționate 
romîne la concursul interna
țional de la Berlin (15—16 
februarie) ; iar pentru pati
najul artistic, mai multe 
concursuri pentru tineret ■— 
„Cupa Știința“, „Cupa Dina
mo“, „Cupa Unirea", „Cupa 
școlarilor“ etc, toate urmînd 
a se disputa pe patinoarul ar
tificial „23 August“. Așadar, 
în perspectivă numeroase și 
interesante concursuri.

M. POPESCU

campionatul 
25—30 ianua- 
F.R.H.P. 2—5 
ambele or- 
Tușnad — și

»

(Fotografia din 
dreapta sus).

Uniunea Soviet ică — In Stepa Flămîndă din Kazahstan se amenajează un mare Iac de acumu
lare și se construiește o hidrocentrală. Fotografia înfățișează o parte a șantierului de construcții a 
hidrocentralei de la Ceardarin.

R. P. Ungară 
— Interior al 
noii biblioteci 
inaugurate la 
Székesfehérvâr.

R.P.D. Coreeană — Intr-o secție a fabricii de hîrtie din Hesan

' Ï... >

iiîl

R. P. Bulgaria 
— Blocuri do 
locuințe constru
ite în 1963, în 
orașul Pernik.

(Fotografia din 
dreapta jos).
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Personalități ale vieții publiceLuptă pentru putere in cadrul 
juntei militare sud-vietnameze

Dizolvarea 
parlamentului grec

Remanierea guvernului de la Saigon

SAIGON 9 (Agerpres). — Reorga
nizarea comandamentului militar din 
Vietnamul de sud, anunțată la 6 ia
nuarie, a fost însoțită de o rema
niere parțială a guvernului sud- 
vietnamez. Generalului Ton That 
Dinh, pînă în prezent ministru al si
guranței, i-a fost atribuit portofoliul 
internelor. în același timp, generalul 
Do Mau a fost numit în funcția de 
ministru al informațiilor, în locul 
generalului Tran Tu Oai care va fi 
numit probabil într-o funcție diplo
matică.

★
în legătură cu lupta pentru pu

tere care se duce în cadrul juntei 
militare din Vietnamul de sud, zia
rul francez „Le Monde“ scrie că ele
mentul central al remanierii este 
faptul că generalul Ton That Dinh, 
una din figurile de frunte ale juntei 
militare care a înlocuit regimul die- 
mist, nu mai este membru al con-

ducerii. El a fost exclus de ceilalți 
trei membri ai juntei. Generalul 
Dinh își păstrează un loc în gu
vern, dar, relevă ziarul, el pierde 
ceea ce reprezenta forța sa în ca
drul juntei, și anume comanda ar
matei a treia ale cărei trupe încon
joară Saigonul. Aceste trupe au ju
cat un rol hotărîtor în lovitura de 
stat care l-a înlăturat pe Diem. 
Ziarul subliniază că, datorită ambi
țiilor sale și insistenței cu care caută 
să și le satisfacă, generalul Dinh este 
considerat „periculos" de către cei
lalți conducători ai juntei militare și 
de aceea conducerea în patru, care 
s-a instalat a doua zi după lovitura 
de stat, a făcut loc acum unui trium
virat.

Reorganizarea, subliniază „Le 
Monde“, concentrează întregul con
trol al forțelor armate în mîinile ge
neralilor Minh, Don și Kim.

ATENA 9 (Agerpres). — Par
lamentul grec a fost dizolvat 
miercuri seara printr-un decret re
gal. Alegerile au fost fixate pentru 
16 februarie, iar viitorul parlament 
se va întruni în prima sa ședință la 
19 martie.

La 8 ianuarie a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri al Greciei 
care, potrivit relatărilor presei gre
cești, a discutat diferite probleme 
legate de viitoarele alegeri.

Odată cu dizolvarea parlamentu
lui, în întreaga țară încep pregătiri
le în vederea campaniei electorale. 
Practic, partidele politice își încep 
campania electorală săptămîna vii
toare.

sprijină ideea dezarmării
LONDRA 9 (Agerpres).— într-un 

discurs rostit în circumscripția elec
torală Belper din comitatul Derby
shire, liderul Partidului laburist, 
Harold Wilson, a declarat, potrivit 
relatării agenției France Presse, că 
este necesar să se încerce din nou a 
se convinge Franța să participe 
lucrările Comitetului celor 18 de 
Geneva. R.P. Chineză, a spus el, 
trebui să fie invitată la lucrările
cestui comitet. Liderul Partidului la
burist s-a declarat •— după cum re
latează agenția Reuter — în fa
voarea unei examinări serioase a 
propunerilor privitoare ia încheierea 
unui pact de neagresiune între țările 
membre ale N.A.T.O. și statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia 
și interzicerea tuturor experiențelor 
nucleare.

la 
la 
ar 
a-

recunoască ideea și necesitatea

Pregătiri pentru conferința 
Ia nivel înalt a țărilor arabe 

lipsirii cursului mijlociu și inferior 
al acestui fluviu de o bună parte din 
apele sale.

MANILA 9 (Agerpres). — Mi
niștrii și consilierii politici indone
zieni și filipinezi au elaborat la 9 
ianuarie proiectul comunicatului co
mun al tratativelor dintre președin
tele Indoneziei, Sukarno, și președin
tele Filipinelor, Macapagal. împreu
nă cu un alt document consacrat re
lațiilor economice dintre cele două 
țări, proiectul comunicatului comun

CAMBODGIA PROPUNE TAILANDEI
UN PACT DE NEAGRESIUNE

PNOM PENH 9 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută unui reprezen
tant al agenției France Presse, prin
țul Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, a propus încheierea u- 
nui pact de neagresiune între Cam
bodgia și Tailanda. El a subliniat că 
guvernul cambodgian este gata să 
încheie un asemenea pact „imediat 
și fără condiții prealabile“ la Pnom 
Penh sau la Bangkok în prezența u- 
nui reprezentant al secretarului ge
neral al O.N.U. Norodom Sianuk a 
precizat că acest pact ar trebui să 
stipuleze recunoașterea actualelor 
frontiere dintre cele două țări. După 
semnarea lui ar urma să se restabi
lească relațiile diplomatice dintre 
cele două țări, înlăturîndu-se astfel o 
situație care provoacă disensiuni în 
Asia de sud-est.

După cum se știe, între Tailanda și 
Cambodgia există de mai multă vre
me un conflict provocat de divergen
țe de frontieră si politice.

PNOM PENH 9 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
cambodgian a anunțat că la invita
ția prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președintele 
Indoneziei, Sukarno, va face o vizită 
oficială în Cambodgia între 11 și 15 
ianuarie.

va fi prezentat spre aprobare finală 
celor doi președinți la întîlnirea din 
10 ianuarie.

Potrivit relatărilor unor oficiali
tăți de la ministerul de externe fili- 
pinez, cei doi președinți au căzut de 
acord să caute noi căi spre tratative 
pașnice între Federația Malayeză, pe 
de o parte, și Indonezia și Filipine, 
pe de altă parte. La aceste tratative 
ar urma să fie revizuit planul inițial 
de colaborare între cele trei state în 
sensul de a atrage și alte țări 
Tailanda, Cambodgia și Birmania.

NEW YORK 9 (Agerpres). — I 
trivit declarației lui Lambertus Pa- 
lar, unul dintre reprezentanții misiu
nii indoneziene la O.N.U., reprezen
tantul permanent al Indoneziei la 
O.N.U. a înmînat secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, un document cu privire la 
acțiunile Angliei și Federației Mala- 
yeze împotriva Indoneziei.

★
DELHI 9 (Agerpres).— Luînd cu

vîntul la seminarul „Dezarmarea și 
dezvoltarea economică“ ce se desfă
șoară în orașul indian Kapur, R. K. 
Nehru, care va reprezenta India la 
apropiatele tratative pentru dezar
mare de la Geneva, a declarat : „Cea 
mai importantă problemă care stă în 
prezent în fața omenirii este pro
blema preîntîmpinării unui război 
termonuclear. Marile puteri trebuie

să 
dezarmării pentru a salva omenirea 
de un nou război, care ar fi 
îngrozitor din toate cele 
existat pînă acum".

NEW YORK 9 (Agerpres). 
înd cuvîntul miercuri la New York, 
în cadrul unei manifestări organi
zate în cinstea sa, la care au parti
cipat 2 500 de oameni de știință, di- 
plomați și alte personalități ale 
vieții publice din S.U.A., cunoscutul 
savant american Lynus Pauling, 
laureat al Premiului Nobel, a de
clarat că istoricii viitorului vor a- 
precia Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii drept „una 
dintre cele mai importante acțiuni 
întreprinse de guvernele lumii“.

★
NEW YORK 9 (Agerpres).— După 

cum transmite agenția Associated 
Press, fostul prim-ministru al Fin
landei, Johannes Sukselainen, preșe
dinte al Partidului agrarian, care se 
află în prezent într-o vizită în 
S.U.A., a declarat miercuri că pers
pectivele pentru pacea mondială sînt 
acum îmbucurătoare. „Lucrurile mi 
se par acum bune — a spus el — 
mai bune decît au fost vreodată“.

cel mai 
cîte au

— Lu-

CAIRO 9 (Agerpres). — La 8 ia
nuarie a sosit la Cairo ministrul afa
cerilor externe al Iordaniei, A. 
Atallah. El urmează să aibă convor
biri cu membri ai guvernului R.A.U. 
în legătură cu relațiile dintre cele 
două țări și cu conferința la nivel 
înalt a țărilor arabe care urmează 
să se întrunească la 13 ianuarie.

în aceeași zi a sosit în capitala 
R.A.U. și ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Arabe Yemen, 
Mustafa Yacud, pentru a participa 
la apropiata conferință arabă la ni
vel înalt, iar la 9 ianuarie a sosit As 
Sallal, președintele Republicii Arabe 
Yemen. într-o declarație făcută la 
sosire, el a arătat că Yemenul are 
de făcut față în prezent unei pre
siuni militare britanice de-a lungul 
întregii sale frontiere meridionale.

Joi s-au întrunit la Cairo membrii 
Comisiei arabe pentru irigații și con
strucția de baraje, pentru a pregăti 
un plan unic de folosire de către ță
rile arabe a apelor Iordanului. Acest 
plan cuprinde proiectele elaborate în 
acest sens încă în 1954 și va fi su
pus conferinței arabe la nivel înalt 
consacrată, după cum se știe, exami
nării măsurilor pentru zădărnicirea 
planurilor Izraelului de deviere a 
apelor Iordanului. Un specialist arab 
a precizat că comisia va examina în 
special proiectele de construire a u- 
nor baraje pe principalii afluenți ai 
Iordanului, în amonte de instalațiile 
prevăzute a fi construite de Izrael 
pentru irigații precum și în scopul

★
BEIRUT 9 (Agerpres). — Moham

med Saliern Bassendou, reprezentan
tul la Cairo al Partidului popular 
socialist din Aden, care, în drum spre 
patrie, a făcut o escală la Beirut, a 
declarat că a adresat în numele a- 
cestui partid telegrame tuturor șe
filor statelor arabe, cerînd include
rea problemei Adenului pe ordinea 
de zi a conferinței arabe la nivel 
înalt.

Producția mondială 
de petrol

HAMBURG 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția vest-germană 
de știri D.P.A., potrivit aprecierilor 
estimative ale unor specialiști din 
Hamburg, producția mondială de pe
trol a fost anul trecut de 1 300 000 000 
tone, cu 7 la sută mai mare decît în 
anul 1962. Cea mai mare creștere a 
fost înregistrată în Africa unde pro-< 
ducția de petrol a sporit cu aproape. 
50 la sută. Aceasta se datorește faptu
lui că rezervele importante de petrol 
din Africa au început să fie exploa
tate mai intens abia în ultimii ani.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — In anul 

1963 producția de petrol a U.R.S.S. a 
ajuns la 205 milioane tone.

Cuvîntarea cancelarului Erhard 
în Bundestag

BONN 9 (Agerpres).— Luînd cu- 
vîntul joi în Bundestag, la deschi
derea dezbaterii asupra bugetului pe 
1964, cancelarul R. F. Germane 
L. Erhard a prezentat — după cum 
relatează D.P.A. — o dare de seamă 
asupra activității depuse de cînd se 
află în fruntea guvernului. Referin- 
du-se la convorbirile cu președinte-

Erhard a declarat, 
că R.F.G. este „un 

al Statelor Unite“. El 
va discuta din nou

La Viena se construiește un 
al Dunării“, care va constitui o atrac
ție pentru vizitatori. La un anumit 
vel al construcției va fi amenajat 
restaurant.

Harta a fost sau nu însemnată ?
Noi amănunte in legătură cu evenimentele de Ia Dallas

DALLAS 9 (Agerpres). — în timp 
ce ancheta în legătură cu asasinarea 
fostului președinte al S.U.A., Ken
nedy, continuă, declarațiile făcute 
miercuri de d-na Ruth Paine aduc 
o nouă lumină în ce privește acuza
țiile formulate împotriva lui Lee 
Harvey Oswald, asasinul prezumtiv 
al președintelui Kennedy. După cum 
transmite agenția U.P.I., d-na Paine, 
care a fost proprietara locuinței o- 
cupate de familia Oswald în octom
brie și noiembrie anul trecut, a de
clarat că harta orașului Dallas gă
sită în apartamentul lui Oswald îi

ni- 
un

în-
un

fusese dăruită de ea pentru a-și 
semna locurile unde să-și caute 
serviciu. Pe această hartă, potrivit 
diverselor informații, erau însemna
te depozitul de cărți, ruta cortegiului 
prezidențial și traiectoria gloanțelor 
care au pus capăt vieții fostului pre
ședinte Kennedy. D-na Paine a spus 
că în cursul anchetei, agenții 
F.B.I.-ului i-au arătat harta de mai 
multe ori dar nu a văzut pe ea nici 
un semn care să indice ruta corte
giului prezidențial sau traiectoria 
gloanțelor.

în preajma conferinței de la Londra
în problema Ciprului

Situația din Cipru a început să se 
normalizeze, deși pe alocuri s-au 
mai înregistrat în ultimele zile unele 
incidente. în general însă, problema 
cipriotă a intrat acum într-o fază di
plomatică după ce guvernul Cipru
lui a acceptat să participe la con
ferința de la Londra ce va avea loc 
în jurul datei de 15 ianuarie.

La această conferință, la care vor 
fi reprezentate cele două comuni
tăți cipriote — greacă și turcă — 
vor lua de asemenea parte cele 
trei țări semnatare ale acordurilor 
de garanție și alianță cu Ciprul din 
1960, respectiv Anglia, Grecia și 
Turcia. Scopul anunțat al conferin
ței este de a găsi o soluție a problemei 
acute a Ciprului, care să fie accepta
bilă pentru cele două comunități.

Care sînt pozițiile, cunoscute as
tăzi, ale părților interesate ? Preșe
dintele Republicii Cipru, Makarios, 
acceptînd propunerea de a participa 
la conferință, a declarat că obiecti
vul părții cipriote la conferință va 
fi crearea unui stat independent și 
unificat, liber de orice amestec sau concesii. Astfel, 
intervenție din afară, motiv pentru 
care tratatul de garanție și cel de 
alianță trebuie să înceteze de a mai 
exista. El a arătat că evenimentele 
recente din Cipru au dovedit că a- 
cordurile de la Londra și Zürich, pe 
care se bazează actualul regim, ne
cesită o revizuire radicală și a subli
niat necesitatea de a se discuta a- 
ceste probleme în ansamblu, adică a- 
tît revizuirea constituției cit și pro
blema abrogării tratatelor. Președin
tele Makarios a arătat că drepturile 
turcilor ciprioți, ca minoritate, vor fi 
garantate prin constituție ; totodată, 
el a anunțat că în caz de eșec se va 
adresa O.N.U.

Aci, la Atena, mulți observatori 
sînt de părere că Makarios are mai 
multe șanse de succes la O.N.U. unde 
poate găsi un sprijin mai puternic 
decît la apropiata conferință de la 
Londra. Această conferință se va 
desfășura de fapt în cadrul unor 
țări membre ale 
N.A.T.O. urmărește

N.A.T.O. Or, 
menținerea ba-

zelor militare străine pe teritoriul 
Ciprului.

In ce privește comunitatea turcă 
din insulă, 
va accepta ușor ruperea legăturii 
speciale a 
concretizată 
tente. Corespondentul agenției Asso
ciated Press la Nicosia prevede 
o opoziție înverșunată a turcilor ci
prioți în ce privește denunțarea tra
tatelor. Potrivit declarațiilor con
ducătorului comunității turce, vice
președintele republicii, Kuciuk, în 
cazul extrem că nu se va ajunge la 
o înțelegere, care să satisfacă do
leanțele populației turcești, se va 
pune problema împărțirii insulei 
în două. în legătură cu declarația 
lui Makarios relativă la denunțarea 
tratatelor, premierul turc Inönü. a a- 
rătat în parlament că Turcia nu va 
accepta niciodată o denunțare unila
terală.

In ultimele zile, după părerea 
unor observatori britanici, cele două 
părți par mai dispuse la unele 

................ , după ce a făcut 
declarația cu privire la denun
țarea tratatelor, Makarios a revenit 
cu o precizare arătînd că s-a gîndit 
la o denunțare „prin metode cores
punzătoare“. Observatorii politici din 
Londra așteaptă ca turcii ciprioți. 
care s-au pronunțat pentru împăr
țirea insulei, să abandoneze 
tă poziție. După părerea 
tor observatori, problema 
în a se găsi o soluție în 
unui acord, care să asigure 
noritatea turcă că revizuirea 
îi va știrbi o serie de garanții în
scrise în constituția actuală (pe care 
însă conducătorii comunității gre
cești le consideră drepturi excesive). 
Referitor la conferința de la Lon
dra, vicepreședintele Kuciuk a decla
rat că este esențial ca ea să găsească 
o soluție pentru impasul actual. Ară
tînd că, după părerea lui, împărțirea 
insulei „este cea mai scurtă cale de 
a se rezolva problema cipriotă“, Ku
ciuk a adăugat însă că în prezent

aci se crede că ea nu

Ciprului cu Turcia, 
prin tratatele exis-

e- 
de
Și

rămîne deschisă și posibilitatea al
tei soluții — anume federalizarea.

Trebuie însă menționat faptul că, 
după cum arată unele ziare, în ca
drul celor două comunități există 
lemente care nu sînt satisfăcute 
atitudinile conducerii lor oficiale 
împing spre poziții extremiste.

In acest conflict, Anglia și-a asu
mat rolul de mediatoare. Reprezen
tantul permanent al Angliei la 
O.N.U. a remis joi președintelui Con
siliului de Securitate un raport al 
autorităților britanice asupra situa
ției din Cipru. La Atena se crede că 
Londra va căuta să determine cele 
două părți să ajungă la un acord 
spre a evita pierderea unora dintre 
pozițiile sale actuale.

Ziarul londonez „Times“ scrie că 
se pune acum și o altă problemă 
care privește în special Anglia și a- 
nume aceea că trunele britanice nu

sondaj dc presâ referitor 
Ia viitoarele alegeri din S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat agenției 
Associated Press ministrul de justi
ție al S.U.A., Robert Kennedy, a de
clarat că intenționează să rămînă în 
această funcție cel puțin pînă la ale
gerile prezidențiale din toamna a- 
cestui an. „După aceea, a spus el, 
nu știu ce voi face“. Robert Kennedy 
a arătat că va duce la îndeplinire 
orice sarcină îi va fi încredin
țată de președintele Johnson și de 
partidul democrat în cadrul campa
niei electorale.

Potrivit agenției Associated Press, 
o anchetă întreprinsă recent de a- 
ceastă agenție a arătat că Robert 
Kennedy este, alături de senatorul 
Hubert Humphrey, una din persoa
nele considerate drept favorite în 
cursul viitoarelor alegeri pentru pos
tul de vicepreședinte al S.U.A. Prin
tre numele menționate că ar putea 
fi desemnate de a candida la acest 
post, din partea partidului democrat, 
se află și acela a lui Sargent Shriver, 
directorul „Corpului păcii“ american.

le Johnson, 
printre altele, 
partener firesc 
a anunțat că 
problemele Pieței comune la întîlni
rea sa cu liderii italieni și la viitoa
rea întrevedere cu de Gaulle, la mij
locul lunii februarie. Cancelarul vest- 
german a adăugat, de asemenea, că 
problema intrării Angliei în Piața 
comună continuă să fie înscrisă în 
proiectele politicii vest-germane.

Erhard a spus că R.F.G. „trebuie 
să se gîndească cu ce poate con
tribui la destindere“ și a amintit în 
această ordine de 
conomice stabilite 
din Europa.

Referindu-se la 
șefului guvernului sovietic, Erhard 
a subliniat că răspunsul la acest 
mesaj va fi întocmit de comun acord 
cu celelalte puteri occidentale. în a- 
celași timp cancelarul a reafirmat 
poziția cunoscută, neconstructivă, a 
guvernului de la Bonn în rezolvarea 
problemei germane. Cancelarul vest- 
german a arătat că cheltuielile mili
tare ale R.F.G. vor fi majorate 
acest an cu 5 la sută.

idei contactele e- 
cu țările socialiste

recentul mesaj al

Vizifta premierului 
Ciu En-’ai la Tunis

în

aceas- 
I aces- 

constă 
vederea 

mi- 
nu

Un bombardier s-a prăbușit în curtea școlii publice din Beaverscreek 
(S.U.A.). Avionul s-a sfărîmat la numai cîțiva metri de clădirea școlii în care 
învață sute de elevi.Miting la Alger în sprijinul politicii guvernului Atcntat împotriva 

sediului C.G.M. din Italia

pot rămîne multă vreme în Cipru. 
Preocuparea Angliei pare să fie în 
primul rînd de a-și proteja cele două 
baze aeriene din insulă; în acest scop 
ea a trimis urgent întăriri în Cipru.

Presa greacă comentează pe larg 
obiectivele și perspectivele confe
rinței de la Londra. Ziarul ,,Ethnos", 
arătînd că nu pot fi ignorate dificul
tățile, este sceptic în privința pers
pectivelor conferinței. Comentînd 
faptul că guvernele Greciei, Turciei 
și Angliei au cerut secretarului ge
neral al O.N.U. să trimită un delegat 
personal în Cipru, cu misiunea de a 
controla eforturile pentru menține
rea păcii, ziarul scrie că acest fapt 
are o deosebită importanță, deoarece 
va constitui „o primă prezență“ a 
O.N.U. în insulă.

Menționăm că participarea Gre
ciei la conferință va coincide cu pe
rioada pregătirilor în vederea unor 
noi alegeri. Presa „Uniunii de cen
tru" cere amînarea conferinței pînă 
după alegerile din Grecia, care sînt 
anunțate pentru 16 februarie, pe mo
tivul că actualul guvern este doar 
un guvern de tranziție. Această teză 
nu a găsit însă ecou deocamdată în 
guvern, iar presa partidului de 
dreapta E.R.E. se pronunță împotri
va amînării conferinței.

TUNIS 9 (Agerpres). — La 9 
nuarie au sosit la Tunis într-o 
zită oficială, întreprinsă la invitația 
președintelui Bourghiba, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și Cen I, vicepre7 
mier al Consiliului de Stat, minis
trul afacerilor externe al R. P. Chi
neze.

ia- 
vi-

ALGER 9 (Agerpres). — La Al
ger a avut loc un mare miting de 
sprijinire a politicii guvernului la 
care au luat parte peste 200 000 de 
persoane. Pe adresa președintelui 
Ben Bella și a guvernului sosesc nu
meroase telegrame în care se cere 
condamnarea celor care au pus la 
cale demonstrația antiguvernamen
tală din 7 ianuarie de la Oran.

La 8 și 9 ianuarie a continuat pro
cesul persoanelor arestate în tim
pul demonstrației contrarevoluțio
nare de la Oran. O parte dintre a- 
cuzați au fost condamnați la închi
soare pe termene între o lună și doi 
ani. Judecarea celorlalți acuzați con
tinuă.

S-a cerut oficial anchetarea activității 
contrarevoluționarilor cubani în Brazilia

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, ministrul afacerilor externe 
al Braziliei, Joao Augusto de Araujo 
Castro, a solicitat Ministerului de 
Justiție să deschidă o anchetă în le
gătură cu activitățile desfășurate în 
țară de grupurile contrarevoluționa
rilor cubani. Această anchetă are loc 
după ce contrarevoluționarii cubani 
au distribuit o declarație redactată 
în termeni ofensatori la adresa fos-

tului ministru de externe al țării, 
Santiago Dantas, care s-a pronunțat 
în favoarea menținerii politicii ex
terne tradiționale a Braziliei de apă
rare a principiilor neintervenției și 
autodeterminării popoarelor.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului brazilian al Afacerilor Externe 
a declarat că grupurile contrarevo
luționarilor cubani din Brazilia nu 
au dreptul să se amestece în trebu
rile interne ale țării.

ROMA 9 (Agerpres). — în noaptea 
de 8 spre 9 ianuarie a fost săvîrșit 
un atentat împotriva sediului din 
Roma al Confederației Generale a 
Muncii din Italia. O bombă pusă în 
interiorul clădirii a explodat provo- 
cînd pagube materiale. Nu s-a înre
gistrat nici o victimă.

După cum a declarat Fernando 
Santi, secretar general al Confedera
ției Generale a Muncii din Italia și 
membru al Parlamentului italian din 
partea Partidului socialist, atentatul 
constituie un act terorist al elemen
telor de dreapta din Italia.

Poliția italiană a început cercetă
rile în legătură cu acest atentat.

In semn de protest împotriva aten
tatului, la chemarea Confederației 
Generale a Muncii din Italia oamenii 
muncii din Roma au declarat la 9 ia
nuarie o grevă generală care a para
lizat întreaga activitate a orașului.

In fața clădirii Confederației Ge
nerale a Muncii a avut loc un mare 
miting la care au participat zeci de 
mii de oameni ai muncii din Roma. 
Ei și-au exprimat protestul hotărît 
împotriva activității elementelor 
neofasciste.

„Politica britanică încurajează schimburile 
comerciale oriunde este posibil“

LONDRA 9 (Agerpres). — Hotărî- 
rea firmei engleze „Leyand Motor“ 
de a vinde Cubei autobuze a deter
minat unele cercuri din S.U.A. să 
exercite presiuni pentru a împiedica

comerciale cu această
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obiectele de strictăIn zilele tulburărilor numeroși locuitori ai Nicosiei și-au părăsit locuințele, luînd 
necesitate.

V’ »
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relațiile 
țară.

Referindu-se la poziția luată de o- 
ficialitățile britanice în această pro
blemă agenția U.P.I. arată: „Marea 
Britanie nu aplică regimului lui 
Castro un boicot comercial formal și 
prin urmare nu poate interveni în
tr-o tranzacție cu caracter privat. 
Politica britanică constă în încura
jarea schimburilor comerciale ori
unde este posibil“.

După cum relatează agenția 
France Presse, Donald Stokes, di
rectorul general al firmei „Leyand 
Motor“, a declarat : „Regretăm că 
americanii sînt nemulțumiți, dar 
Cuba este pentru noi un debușeu 
tradițional“.

CAIRO. Potrivit publicației „Mid
dle East Economic Digest“, Mi
nisterul Economiei al R.A.U. a luat 
o serie de măsuri privind reglemen
tarea importului, potrivit cărora a- 
chiziționarea din străinătate a’ măr
furilor care nu prezintă o impor
tanță esențială este interzisă. Tot
odată vor fi create condiții favora
bile pentru importul mijloacelor de 
producție. în felul acesta se urmă
rește să se sporească rezervele de 
valută ale statului.

Ri >.
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Destituirea șefului poliției 
din Ghana

ACCRA 9 (Agerpres). — Guvernul 
ghanez a destituit la 8 ianuarie 11 o- 
fițeri superiori lai poliției, printre 
care se află și șeful poliției ghaneze. 
S-a anunțat, de asemenea, că prin
tre persoanele arestate ca urmare a 
atentatului nereușit la viața preșe
dintelui Nkrumah, se află liderul 
partidului de opoziție „Partidul unit 
din Ghana“, J. B. Danquah.

LEOPOLDVILLE. La Leopold
ville au luat sfîrșit lucrările primei 
sesiuni a Comisiei pentru cultură și 
educație a Organizației unității afri
cane. Participanții la sesiune au 
cerut înlăturarea barierelor oreate 
de diferențele de limbă și de siste
me de educație, precum și crea
rea unor institute pentru formarea 
de profesori necesari extinderii în- 
vățămîntului secundar și a învăță- 
mîntului universitar în Africa. Uniu
nea agențiilor de presă din Africa a 
fost însărcinată cu elaborarea unui 
plan de creare a agenției de presă 
interafricane.

OTTAWA. La 8 ianuarie în par
tea nordică a provinciei Ontario a 
avut loc cel mai puternic cutremur 
din ultimii 12 ani. Epicentrul cu
tremurului s-a aflat la aproximativ 
560 km nord-vest de capitala Ca
nadei.
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