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Decentul hidrologic internațional, organizat de U.N.E.S.C.O. pe scara 
întregului glob, va îmbrățișa intervalul anilor 1965—1974. Pentru a putea 
prezenta cititorilor ziarului obiectivele și amploarea acestei acțiuni 
științifice, redactorul nostru Gheorghe Barbu s-a adresat tovarășului ing. 
Mircea Podani, director tehnic al Direcției hidrometeorologice din Co
mitetul de stat al apelor, cu rugămintea de a răspunde la unele în
trebări.

ZILELE

sala Dalles din Capitală a 
loc un simpozion cu tema 
Creangă, un mare poves- 
romîn“, organizat de Con- 

pentru răspîndirea cu-

REALIZARE ALE 
SIDERURGIȘTILOR 
REȘIȚENI

Concomitent cu sporirea pro
ducției de oțel, siderurgiștii reșl- 
țeni sînt preocupați de ridicarea 
continuă a calității produselor. 
Pentru aceasta, oțelarii au asigu- I rat un regim termic îmbunătățit 
la cuptoare, dozarea corectă a 
încărcăturii metalice pe fiecare 
șarjă și afinarea ei. In acest fel 
ei au reușit să obțină oțeluri de 
calitate superioară, rezistente la 
mari solicitări mecanice. Utiliza
rea rațională a instalațiilor auto
mate de dirijare a procesului de 
topire a minereului la furnale a 
contribuit ca întreaga producție 
de fontă dată în acest an să fie de 
calitate superioară, procentul de 
fontă declasată fiind cu mult sub 
coeficientul admis și de 9 ori mai 
mic decît cel atins anul trecut. 
Realizări de seamă în îmbunătă
țirea calității produselor au ob
ținut și laminatorii. Din produc
ția de șină de cale ferată dată în 
acest an de ei, peste 87 la sută 
este de calitatea I, ceea ce re
prezintă o creștere de 5 la sută 
față de cantitatea realizată anul 
trecut. Pentru îmbunătățirea ca
lității bandajelor de roți de loco
motivă, s-a introdus controlul 
tehnic cu ajutorul defectoscopiei 
ultrasonice. (Agerpres)

MINEREU
CU MAI PUȚIN STERIL

BAIA MARE (coresp. „Scîn
teii'). — Ultimele calcule efec
tuate la mina Sofia de la ex
ploatarea Săsar din Baia Mare 
au consemnat un succes de sea
mă : îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual de pro
ducție.

Acordînd o deosebită atenție 
calității minereurilor, colectivul 
minei Sofia a introdus în proce
sul de exploatare metode avan
sate de lucru. Amintim printre a- 
cestea pușcarea selectivă la 
înaintări șl în abataje, amplasa
rea corectă a găurilor de mină 
ele. Ca urmare, cantitatea de 
steril în minereul livrat instalații
lor de flotare a fost redusă cu 
16 Ia sută față de plan. Spre Ro
tații s-a trimis mai puțin cu 43 000 
tone de steril. Aceasta înseamnă 
o economie în procesul de pre
parare în valoare de 2 580 000 lei.

Rezultatele de mal sus sînt cu 
atît mai valoroase cu cît minerii 
de la Săsar au înregistrat și un alt 
succes. De la începutul anului și 
pînă în prezent ei au extras pes
te plan mai mult de 1 800 tone de 
minereu.

Precizia cu care a fost executată fiecare piesă conferă aparatului oprecizia cu care a lost executată tiecare piesa conferă aparatului o ca
litate ridicată. în fotografie : Dumitru Popa, muncitor de înaltă calificare, 
de la „Industria Optică Romînă" din București, efectuind montajul unui 

Foto : R. Costinmicroscop universal

Mașini-uneite
cu performanțe ridicate

Mașinile-unelte fabricate de co
lectivul uzinei „înfrățirea' din Ora
dea sînt apreciate pentru caracteris
ticile lor, pentru performanțele teh
nice și funcționale pe care le ating. 
Pe 11 luni din acest an, constructorii 
de mașini-unelte și-au îndeplinit 
sarcinile de plan la toți indicatorii. 
Ei au acordat o atenție deosebită 
îmbunătățirii calității mașinilor, pen
tru ca „marca" uzinei să se bucure 
de tot mai mult prestigiu.

Secția de prelucrări mecanice este 
una din principalele secții ale uzi
nei. De activitatea colectivului aces
tei secții depinde, în mare măsură, 
calitatea produselor fabricate. Cu 
cîteva luni în urmă, tov. Emil 
Mărgineanu, inginerul șef al uzinei, 
ne-a vorbit despre unele măsuri care 
se vor lua pentru ca piesele uzinate 
să corespundă indicilor de calitate 
stabiliți. „Principalul, arăta ingine
rul șef, este organizarea producției 
pe linii tehnologice". Cine vizitează 
acum secția prelucrări mecanice 
poate constata că aici procesul de 
producție se desfășoară în bune 
condiții. Au fost organizate primele 
patru linii tehnologice destinate pre
lucrării reperelor ușoare : axe, 
discuri, pîrghii, roți dințate.

Ne aflăm printre tinerii strungari, 
frezori, găuritori, rectificatori care 
deservesc aceste linii tehnologice. 
Urmărind procesul de prelucrare a 
pieselor, îți dai seama că tehnologia 
actuală de fabricație prezintă mari 
avantaje. Fiecare linie tehnologică 
ocupă o suprafață mică și cuprinde

toate mașinile necesare prelucrării 
unui grup de repere similare pentru 
mașini-unelte diferite ; se asigură 
astfel o asistență tehnică operativă 
din partea maistrului și un control 
eficace asupra calității pieselor a- 
flate în curs de prelucrare. Organi
zarea producției pe linii tehnologice 
a contribuit și Ia adîncired specia
lizării muncitorilor, la creșterea pro
ductivității muncii. La îmbunătăți
rea calității pieselor o contribu
ție însemnată are șl simplifica
rea tehnologiei de prelucrare a 
pieselor. La noile linii, mașinile 
sînt așezate în flux, potrivit operații
lor ce trebuie executate : de rabo- 
tare, strunjire, frezare, găurire, rec
tificare etc.

în secția mecanică lucrează mulți 
tineri. „înainte — ne-a spus maistrul 
Iosif Ionaș — unii dintre ei dădeau 
piese de calitate necorespunzătoare. 
Avînd sprijinul maiștrilor, al munci
torilor vîrstnici cu care lucrează în 
vecinătate, ei au reușit să-și ridice 
calificarea. Strungarul Ladislau Sza- 
ponos, găuritorul Petru Abrudan și 
alții nu numai că dau piese de bună 
calitate, dar prelucrează într-o zi și 
jumătate tot atîtea repere cît reali
zau înainte în trei zile'.

Sînt cîteva din rezultatele muncii 
constructorilor de mașini orădeni, pe 
care sînt hotărîți să le dezvolte în 
vederea continuei ridicări a perfor
manțelor tehnice ale produselor.

ION CREANGA
Manifestări consacrate

Ieri s-au desfășurat primele 
manifestări cultural-artistice pri
lejuite de începerea „Zilelor Ion 
Creangă".

In '
avut 
„Ion 
titor 
siliul 
noștințeior cultural-științifice din 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă. A urmat un program de 
lecturi din opera scriitorului, la 
care și-au dat contribuția ar
tiști de la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale". In încheiere a fost vi
zionat un film documentar.

Numeroase alte manifestări au 
fost organizate în întreaga țară.

La Cluj, în sala Casei univer
sitarilor, a avut loc un simpozion 
la care au vorbit scriitorii Euse- 
biu Camilar, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
și Dumitru Mircea, președintele 
Comitetului orășenesc pentru 
cultură și artă Cluj. Artiști de la 
Teatrul Național din Cluj au citit 
din lucrările lui Ion Creangă.

La Casa de cultură din Tîrgu 
Neamț s-a desfășurat un sim- 

anipozion cu tema „75 de 
de la moartea scriitorului hu
muleștean Ion Creangă", 
levii școlii medii din 
au prezentat apoi un 
terar care a cuprins 
din „Amintiri" și din

E- 
localitate 

montaj li- 
fragmente 
povestirile 

scriitorului. După-amiază, pe sce
nele din Tîrgu Neamț și Humu- 
lești s-a desfășurat faza raională 
a celui de-al doilea concurs re
gional „Ion Creangă". Au hiat 
parte peste 40 de formații artistice 
de amatori. Tot ieri, casa memo- 
rială de peste apa Ozanei, unde 
s-a născut și a copilărit scriito-

numeroși

vizitatori 
bojdeuca

rul, a fost vizitată de 
oameni ai muncii.

O mare afluență de 
a cunoscut la Iași și din Țicău, unde a trăit o vreme
marele povestitor. In numeroase 
cămine culturale ale regiunii 
s-au ținut conferințe despre viața și opera lui Ion Creangă urmate 
de programe artistice susținute 
de echipele artistice ale cămine
lor culturale.

După cum ni se transmite de 
la Suceava, biblioteca raională 
din Cîmpulung Moldovenesc a 
organizat o dimineață de basme 
la care au participat peste 100 
de elevi. La Broșteni, localitate 
de care sînt 
„Amintirile" 
vii școlii au dat un spectacol 
cu piesa „Capra cu trei iezi", dra
matizare după povestirea cu ace
lași nume. La căminul cultural 
din Panaci, echipa artistică a Ca
sei pionierilor din Vatra Dornei 
a prezentat spectacolul „Pupăza 
din tei".

Și în regiunea Crișana, mii 
de oameni ai muncii au par
ticipat la simpozioanele și meda
lioanele închinate memoriei lui 
Ion Creangă. Astfel, la medalio
nul literar ce a fost prezentat în 
comuna Nojorid au luat parte 
numeroși colectiviști și muncitori 
din G.A.S. din localitate.

Și de la Tîrgu Mureș ni se 
transmite că in satele regiunii au 
fost organizate numeroase sim
pozioane, seri literare și specta
cole cu dramatizări după opera 
lui Ion Creangă. Dintre acestea 
amintim simpozionul „Ion Crean
gă, marele povestitor al poporului 
nostru", care a avut loc la Casa 
raională de cultură din Reghin.

legate pagini din 
lui Creangă, ele-

Ce considerente au determi
nat organizarea acestei manifes
tări științifice ?Dezvoltarea industriei și agriculturii, creșterea populației orașelor au făcut să apară o problemă importantă : utilizarea rațională a resurselor de apă dulce. Cît de actuală este problema o ilustrează următoarele exemple : Producerea unei tone de oțel, bunăoară, necesită cel puțin 250 mc de apă, iar valorificarea pentru agricultură a unor soluri aride 3 000—4 000 mc de apă la hectar în perioada de vegetație. De asemenea, în orașele moderne se consumă zilnic 400—500 litri de apă pe locuitor. Aceste aspecte au determinat unele țări, în care lipsa de apă dulce este sau amenință să devină deosebit de pronunțată, să-și îndrepte atenția spre desalinizarea apei mărilor și oceanelor. Procedeele elaborate pînă în prezent sînt însă foarte costisitoare, dau un randament redus și, în general, se află încă în faza de studiu. Dar în timp ce unele regiuni ale globului duc lipsă de apă, în altele ea se află din abundență, se pierde sau devine uneori chiar o calamitate, punînd în primejdie, cu prilejul inundațiilor, uzine, ogoare, localități. De aici se vede cît de necesar este să știm mai mult despre circulația și distribuția apelor de pe continente, caracteristicile lor fizico- chimice și interacțiunea lor cu mediul înconjurător și, îndeosebi, despre felul în care regimul apelor este influențat de transformarea naturii de către om. întrucît fenomenele hidrologice nu se reproduc an de an în forme identice, studiul științific al acestor fenomene trebuie să se bazeze pe observații minuțioase, făcute în toate continentele și într-o perioadă de timp mai îndelungată, în intervalul de zece ani se va strîn- ge un uriaș material care va fi prelucrat cu ajutorul statisticii matematice, permițînd să se deducă anumite caracteristici ale regimului a- pelor și să se cunoască resursele disponibile de apă dulce. Rezultatele cercetărilor vor înlesni și obținerea unor prognoze hidrologice științific fundamentate pentru prevederea din timp a nivelelor și debitelor ce vor apărea pe cursurile de apă, ceea ce are, firește, o deosebită însemnătate economică.
ICe lucrări se vor efectua în 

cadrul deceniului hidrologic in
ternațional ?Acțiunea este organizată de U.N.E.S.C.O., participînd practic toate țările de pe glob și unele im-

SIGHET Pe șantierul combinatului
industrializare a lemnului

. ® Trei fabrici la start ® încă un obiectiv îndeplinit
In urmă cu douăzeci de ani, Sighetul, 

cum îi spun lo„inima Maramureșului" 
calnicii — era un mic oraș în nord, re
marcat doar prin depărtarea și izola
rea lui de restul țării și oarecum prin 
varietatea obiceiurilor și a folclorului lo
cal. Orașul de pe malul Tisei s-a trezit 
la viață nouă. Au venit mai întîi topo
metrii, în urma lor inginerii și construc
torii. Au pus bazele Complexului de in
dustrializare a lemnului de la Sighet.

începutul șant'erului a fost marcat de 
montarea primilor stîlpi de beton. In 
limbajul constructorilor aceasta înseam
nă folosire pe scară largă de mijloace 
mecanizate, ritm rapid de construcție. Au 
răsărit pe rînd fabricile de placaj, de 
mobilă corp și de mobilă curbată. De 
atunci au trecut doar ceva mai mult de 
doi ani. Azi trei fabrici s-au aliniat la 
start, gata pentru probele tehnologice. 
Se lucrează intens la centrala electroter
mică, la secțiile de uicare-croit, la ate
lierul de ascuțitorie și la cel mecanic, la 
pavilionul administrativ, cantina salaria- 
ților și două blocuri de locuințe însu- 
mînd 90 de apartamente. Finisajele exte
rioare, executate cu placaje de cărămidă 
aparentă, îmbină elemente tradiționale de 
folclor maramureșan, specific orașului, 
cu arhitectură modernă.

In final, complexul va avea cinci fa
brici. In luna februarie a acestui an, da
torită iernii aspre și marilor zăpezi, ma
joritatea lucrărilor erau rămase în urmă. 
O serie de măsuri organizatorice lua- 
+e, mobilizarea comuniștilor în cele mai 
de răspundere sectoare și întrecerea so
cialistă au ridicat săgețile graficelor de

mai de- 
azi

lucru. La centrala electrotermică mon- 
torii au luat locul constructorilor cu zece 
zile mai devreme. Lucrările pe șantierul 
fabricii de placaj au luat-o și ele înain
tea calendarului. Planul valoric pe acest 
an la construcția fabricilor de 
fost realizat încă la începutul 
cute.

Ceea ce în februarie părea
grabă o dorință greu de împlinit, 
este realitate. Cum ? lată și un exemplu.

Sfrăbăteam zilele trecute împreu
nă cu tovarășul Alexandru Augur, ingi
nerul șef al șantierului, acoperișul com
binatului. Acesta este cutat și seamănă 
cu o... mare agitată. Peste „valurile“ 
mării, aici luminatoarele, se află plăci 
imense de materie transparentă incasa- 
bilă. In jurul lor oameni de toate pro
fesiile. O mulțime neobișnuit de mare 
într-un singur sector de lucru. Nedume
rit, am cerut lămuriri.

— Răcirea bruscă a timpului și o re
centă furtună, ne spune inginerul șef, 
au impus închiderea rapidă a tuturor spa
țiilor. Montarea integrală a luminatoare
lor cerea însă eforturi și timp îndelun
gat. Au intervenit comuniștii și, la pro
punerea lor, biroul organizației de 
a cerut constructorilor să meargă la 
tarea acestora.

Rezultatul? închiderea halelor s-a 
într-un timp record. Seara, la ședința 
operativă, șeful șantierului consemna în
deplinirea unuia din obiectivele impor
tante ale construcției.

bază 
mon-

făcut

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii“

H. GROSU
coresp. ..Scînteii“ Foto : M. Andreescu

Șantierul CXL. SIghot : »• sudează noi construcții metalic«

Carnavalul cărții“

TtSv

portante organizații internaționale, ca Organizația meteorologică mondială, Organizația mondială a sănătății, Consiliul internațional al uniunilor științifice, Agenția internațională pentru energia atomică, Uniunea internațională de geodezie și geofizică, Asociația internațională de hidrologie științifică, diferite organizații specializate din cadrul O.N.U. etc. Larga participare se explică acest toate țările. Țările în țările /" prezintă o anumită continuitate, o tradiție poate, vor urmări precizarea datelor cunoscute, obținerea de date complimentare, aboirdînd totodată și aspecte noi în vederea elaborării u- nor proiecte de amenajare, asanare, irigare.Se vor face astfel, cu ajutorul u- nor rețele de stații de observații, studii în vederea stabilirii bilanțului apei, efectuîndu-se observații asupra precipitațiilor, evaporației și evapo- transpirației plantelor, asupra apelor de suprafață și subterane, umidității solului, formării și topirii zăpezilor și ghețurilor. Vor fi cercetate geochimia apelor naturale, eroziunea, evoluția albiilor rîurilor, transportul și depuherea aluviunilor, radioactivitatea apelor.
Iln ce direcții se vor desfășura 

cercetările în țara noastră ?In țara noastră, cercetările urmăresc, de asemenea, determinarea „bilanțului apei“. In acest scop se procedează la stabilirea unor bazine experimentale în zonele de munte, subcarpatice și de șes care vor fi ținute sub observație de către- stațiile hidrologice selecționate a lucra în cadrul deceniului. în aceste bazine experimentale, cuprinzînd zone cîteva zeci sau sute din care un anumit lege apele, se vor măsura cu regularitate nivelul și debitul apelor, cantitatea precipitațiilor, variația nivelului apelor subterane, efectele de eroziune pe versanți etc. Se va studia, în unele cazuri, și influența asupra acestor factori a despăduririlor și împăduririlor, a lucrărilor agrotehnice. Pentru comparație se va recurge la bazine martor, lăsate în stare naturală. Studii speciale se vor face în așa-numitele bazine-reper, aflate încă aproape de starea naturală, fără să fi fost sensibil influențate de om.O contribuție însemnată . în efectuarea lucrărilor vor reprezenta instrumentele confecționate în țară, de exemplu moriști-hidrometrice pentru măsurarea debitelor, limni- grafe automate pentru înregistrarea continuă a nivelelor, stații hidrologice complet automatizate cu transmiterea datelor înregistrate prin radio. De altfel, pregătirile sînt în curs : alegerea de bazine reprezentative, organizarea de stații experimentale cu introducerea elementelor de automatizare corespunzătoare.îndeplinirea programului la noi în țară va fi asigurată de către Comitetul de stat al apelor prin rețeaua de stații meteorologice, hidrologice și hidrogeologice, împreună cu Institutul de studii și cercetări hidrotehnice și Institutul meteorologic.

prin faptul că cercetările în domeniu interesează absolut care cerce- științifice în acest domeniu

de de kmp curs își cu- măsura ■

săptămină

Albă ca Zăpada și cel șapte pitici în fața pionierilor

7?
Nică, îmbrăcat în frumosul lui cos

tum humuleștean, anunță deschiderea 
„Carnavalului cărții", de la Palatul pio
nierilor. Recitări, scenete, balet. Un lu
cru puțin obișnuit într-un spectacol ; 
prezentatorul anunță doar numele mici
lor interpreți, nu și titlul și autorul ope
rei respective. Acestea le vor indica 
spectatorii, participînd astfel la con
cursul literar dotat cu premii. Pionieri
lor li s-au înroșit palmele, aplauzele sînt 
purtate de ecou pe culoarele, acum li
niștite, ale palatului. Cum să nu recu
noști schița „Examenul" a lui Caragia
le, sau pe Albă ca Zăpada, sau, în ba
letul interpretat de Adriana Hoppe și 
Mihai Fotescu, fabula „Greierele și fur
nica" ? „Piatra din casă" a lui V. Alec- 
sandri a fost una din... pietrele de încer
care ale concursului.

Și, în timp ce Nică al lui Ștefan a 
Petrei, de fapt pionierul Iuri Neagu, de 
la cercul „Prietenii cărții", strînge zecile 
de bilețele cu răspunsurile solicitate, în
cepe carnavalul. Sala-i plină de lumină 
ca zîmbetul unui copil în soare. Și rîset, 
și joc, în întrecere cu melodiile sprin
țare. Varietatea costumelor multicolore, 
întruchipînd personaje din opere ale li
teraturii romîne și univeisale, te duce 
cu gîndul la versurile lui Coșbuc : 
„Din munți și văi, de peste mări, / Din 
larg cuprins de multe zări, / Nuntași 
din nouăzeci de țări / S-au răscolit". 
Toți dansează. Iată-1 și pe cel mai mic 
participant la carnaval — Marian Golea, 
în vîrstă de trei ani, venit cu tatăl său, 
atrage atenția tuturor prin calitățile sale 
coregrafice. în alt colț, printre măști, 
Angela Nanu din cercul de balet cu
lege aplauze la scenă deschisă datorită 
grației cu care execută fiecare dans, de 
la horă Ia vals.

Momentul așteptat de toată lumea : 
premierea cîștigătorilor concursului lite
rar. Pe scenă urcă pe rînd Monica

Lenos, Elena Marincea și Rodica Cu- 
liac. Urmează parada costumelor ; foar
te mulți au fost cei care au prezentat 
costume frumoase, executate cu gust. 
Juriul a decis să ofere premii unui nu
măr de șapte pionieri.

Ora 12. „Carnavalul cărții" s-a ter
minat... în sală au mai rămas numai 
cîștigătorii celor două concursuri. 
Blitzurile clipesc de nenumărate ori — 
o amintire din această frumoasă dimi
neață.

Cu toate că la vîrful Omul este 
zăpadă și se poate schia, pe Valea 
Prahovei și Valea Timișului vremea 
e primăvăratică, cu cerul senin și 
cîteva grade peste zero. Acest lucru 
a încurajat pe turiștii bucureșteni, 
care sîmbătă după-amiază au plecat 
în număr mare— peste 700 — în ex
cursie. Ei au petrecut ziua de 
odihnă la cabanele Vîrful cu Dor, 
Trei Brazi, Poiana Secuilor, la co
tele 1 400 și 1 500 și în alte locuri 
pitorești. Săptămîna viitoare, O.N.T. 
Carpați organizează excursii pe rute
le: București-Tușnad; București-Că- 
limănești-Valea Oltului-Sibiu-Bra- 
șov-Valea Prahovei ; excursii de o 
zi la Predeal, hidrocentrala „16 Fe
bruarie" de pe Argeș, iar pentru 
elevi la Giurgiu, la Sinaia, Predeal 
și Doftana.

TELEGRAMĂ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine BucureștiIn numele poporului albanez, ca și al nostru personal, vă exprimăm mulțumiri cordiale pentru felicitările și urările transmise cu ocazia sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a eliberării Albaniei de sub jugul fascist.Prietenia dintre popoarele albanez și romîn este o prietenie veche și ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre ambele noastre țări, bazate pe principiile marxism-leninismului, se vor dezvolta și întări necontenit, în interesul ambelor noastre țări, în interesul socialismului și al păcii în întreaga lume.Folosind acest prilej, transmitem poporului frate romîn cele mai bune urări de noi succese în construirea socialismului sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului Republicii Populare Romîne.
ENVER HODJA 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI 
președintele Prezidiului 

Adunării Populare a Republicii
Populare Albania

MEHMET SHEHU 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania
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ZILE DE ÎNVĂȚĂTURĂ
LA GOSPODĂRIA COLECTIVĂ
Cum se desfășoară mvățămîntui agrozootehnic in raionul BuzăuMembrii gospodăriilor colective din raionul Buzău, după terminarea lucrărilor agricole de toamnă, s-au îndreptat în număr mare spre sălile unde se țin cursurile învățămîntului agrozootehnic. încă cu mult timp înainte, răspunzînd interesului colectiviștilor pentru învățătură, consiliile de conducere și organizațiile de partid s-au îngrijit de stabilirea cercurilor și asigurarea condițiilor materiale necesare pentru buna desfășurare a lecțiilor: săli de clasă, manuale, broșuri, material didactic. Consiliul agricol s-a preocupat de instruirea temeinică a lectorilor asupra modului cum țină lecțiile, despre problemele pe care să le trateze etc. Ca urmare, în cele mai multe gospodării colec- < tive, cursurile învățămîntului agrozootehnic se desfășoară în condiții bune. In cele ce urmează redăm cîte- va aspecte de la unele cercuri.

să

Lecții folositoare...La gospodăria colectivă din Ghe- răseni au fost organizate 7 cercuri. Principala ramură de producție a gospodăriei fiind cultura cerealelor, era și firesc ca cercurile de cultura plantelor de cîmp să cuprindă pe cei mai mulți colectiviști. S-au înscris brigadieri, șefi de echipă, colectiviști fruntași care au dovedit interes pentru folosirea celor mai avansate metode agrotehnice. Unul dintre lectori este inginerul Victor Guțu. Planul tematic întocmit de el, strîns legat de condițiile gospodăriei, prevede lecții despre lucrările de pregătire a terenului, folosirea îngrășămintelor, epocile optime de însă- mînțare, posibilitățile de extindere a culturilor irigate, lucrările de întreținere a culturilor etc. Gospodăria produce mari cantități de semințe de mazăre, fasole, măzăriche, iarbă de Sudan, lucernă, ceapă, arpagic. Lotul semincer cuprinde peste 700 ha. Agrotehnicii acestor culturi îi sînt rezervate cîteva lecții. La cercul pentru cultura plantelor de cîmp au fost ținute șase lecții. Pentru ca noțiunile predate să fie însușite cît mai bine de către colectiviști, lectorul folosește planșe, diferite mostre de plante adunate de el în timpul anului etc.„Trebuie să învățăm să folosim cît mai bine terenul, pentru ca de pe a- ceeași suprafață să obținem producții mult mai mari decît pînă acum — a spus la una din lecții lectorul. Si noi avem condiții să realizăm recolte bogate. Anul acesta, brigada I condusă de Ghiță Pirnog a realizat cu 200 kg fasole mai mult la hectar decît celelalte brigăzi. Secretul constă în aceea că această brigadă a făcut o prașilă în plus“.Lectorul a demonstrat și ce înseamnă o densitate optimă a plantelor la hectar. Gospodăria a realizat în medie la hectar, de pe cele 108 ha, cîte 26 000 kg sfeclă de zahăr. Brigada a patra condusă de Ion Buturugă a obținut 30 000 kg deoarece aici s-au respectat întocmai indicațiile cu privire la densitate. Asemenea exemple, luate chiar din activitatea desfășurată de colectiviști, au fost convingătoare, i-au făcut pe cursanți să înțeleagă ce rezerve mari sînt în gospodărie pentru sporirea producției agricole. Pentru a vedea dacă lecția predată a fost bine însușită, lectorul a pus diferite întrebări colectiviștilor, a lămurit u- nele probleme și a organizat discuții între ei. Cursanții Nicolae Marin, Constantin Cocor și alții au participat activ la discuții.

La una din lecțiile cercului legumicol anul III la G.A.C. Cîndeșîi

Succesul lui Mircea Basarab 
și al lui Ion Voicu

in marea sală 
Mircea Ba-

...și demonstrații practiceLa gospodăria colectivă din Găl- binași, într-una din săli, împodobită cu diferite planșe și grafice, sînt a- dunați cei 22 de colectiviști, cursanți ai cercului zootehnic. Medicul vete-

rinar Constantin Vasilescu ține lecția despre alcătuirea judicioasă a rațiilor furajere.— Dv. știți — a spus lectorul — că pentru a obține o producție mare de lapte și pentru a crește un tineret bovin sănătos nu e bine să hrănim animalele la voia întîmplării. Trebuie să ținem seama de greutatea animalului, de producția de lapte care se obține. Și nu putem da în hrană numai anumite furaje. Trebuie făcută o combinație, încît animalul să consume furajele cu plăcere, iar acestea să conțină substanțele necesare obținerii unor producții ridicate.Lectorul a făcut apoi o apreciere asupra fiecărui nutreț (cînd trebuie recoltat și conservat, ce culoare și miros trebuie să aibă un fîn de calitate etc.). Cu cartea în mînă, a început să întocmească pe tablă cîteva rații furajere. El a subliniat că în gospodărie a sporit producția de lapte și s-au obținut creșteri in greutate la tineretul bovin tocmai datorită unei furajări raționale a a- nimalelor. A demonstrat că există încă posibilități mari în această privință. îngrijitorii Gheorghe P. Stroe, Ion Stroescu și alții au obținut de la fiecare vacă cu 150—200 litri lapte mai mult decît media pe gospodărie. Și nu întîmplător. Ei respectă întocmai programul de grajd, animalele primesc rații corespunzătoare și la timp. După expunerea lecției, colectiviștii au pus întrebări în legătură cu anumite probleme care nu le erau destul de clare. La sfîrșitul lecției s-a făcut o demonstrație practică. Pe o masă erau așezate cîteva probe de furaje necesare întocmirii ‘ unei rații echilibrate.De la medicul veterinar Constantin Vasilescu am mai aflat un lucru mărunt dar important: pentru fiecare lecție este de serviciu un colectivist cursant, care se îngrijește ca sala să fie încălzită, curată, să e- xiste planșe, mulaje, tabla curată și cretă suficientă. In acest fel, se a- sigură condiții bune de învățătură.Principala ramură de producție a gospodăriei colective din Merei este viticultura. Pe versantele și pe platourile dealurilor înconjurătoare, colectiviștii au adăugat în ultimii ani celor peste 200 ha cu vie încă 33 ha. Lectorul cercului de viticultură este inginera Aneta Dobrin. Din tematică ea a ales lecțiile care se potriveau cel mai bine cu lucrările din acea perioadă : îngropatul viței de vie și aratul în plantațiile tinere. După expunerea lecției a făcut o demonstrație practică în legătură cu îngropatul viței. La lecții, inginera folosește diafilme, planșe. Seara, după termi-

narea lucrului la cîmp, colectiviștii studiază acasă cărțile recomandate de lector. Inginera Aneta Dobrin o- bișnuiește să viziteze pe colectiviști acasă, ajutîndu-i la înțelegerea unor probleme întîlnite în diferite cărți și broșuri. Aceeași activitate rodnică se întîlnește și la gospodăriile colective Brădeanu, Cîndești, Stîlpu și altele.

Cele două concerte date 
Musikverein de dirijorul 
sarab, avîndu-l ca solist pe violonistul Ion 
Voicu, s-au bucurat de o deosebită apre
ciere din partea publicului vjenez, reputat 
pentru marea sa exigenfă în ce privește 
muzica și interpreții ei.

Unul dintre cei doi artiști, violonistul 
Ion Voicu, este bine cunoscut iubitorilor 
de muzică vienezi, în fafa cărora a mai 
concertat în cîteva rînduri. In urmă cu 
o lună, presa austriacă a consa
crat articole elogioase despre arta violo
nistului romîn, care a concertat la Dornbirn 
și Salzburg, orașul lui Mozart, unde a fosi 
calificat drept „un virtuos al viorii prin ex
celență“.

Și de această dată, artistul romîn a re
purtat un deosebit succes, confirmat de 
primirea entuziastă a celor care au um
plut pînă la refuz sala de concert și de 
elogiile presei. Despre interpretarea Con
certului pentru vioară și orchestră de 
Ceaikovski, criticul muzical al ziarului 
„Wiener Zeitung" scrie : „Ion Voicu stă- 
pîneșfe părțile dificile ale partiturii cu 
convingătoare siguranță. Tonul său este 
frumos. Violonistul cucerește, nu rămîne 
dator transpunerii fidele a muzicii“. 
„Volksstimme“, la rîndul său, subliniază : 
„Strălucirea tehnicii sale apare ca ceva 
firesc, natural. Tonul este nobil, mai cu- 
rînd delicat“.

Și alte ziare au cuvinte de caldă apre
ciere : „Un violonist care este tot atît de 
elegant în exprimarea artistică, pe cît 
este de expresiv în realizarea muzicală"

(Volksblatt). Sînt remarcate, de aseme
nea, „siguranța, tehnica sclipitoare și can
tabilă a violonistului" (Arbeiter Zeitung). 
In alfă parte, concertele artistului romîn 
sînt considerate „o adevărată sărbătoare 
a viorii" (Neues Österreich).

Aprecieri călduroase sînt adresate de 
cronicile muzicale artei compozitorului și 
dirijorului Mircea Basarab, de asemenea 
cunoscut publicului austriac care, în afa
ră de susținerea acompaniamentului con
certului de Ceaikovski, a prezentat o 
compoziție proprie și Simfonia în re mi
nor de César Franck. „Rapsodia 
Romînă" de Mircea Basarab, oferă o in
strumentație colorată și ritmuri marcate, 
o imagine simfonică plină de efect a 
peisajului și folclorului patriei sale" (Ar
beiter Zeitung). „Cei de la Tonkiinstl.er. 
(una dintre cele mai apreciate orchestre 
din Austria — n.a.) s-au simțit foarte bine 
sub conducerea plină de temperament și 
de claritate a lui Basarab" (Volkssfimme); 
„...obișnuit cu o orchestră excepțională 
cum este filarmonica bucureșteană, diri
jorul nu a fost cîfuși de puțin decepțio
nat de Tonkünstlerorchester. Basarab s-a 
prezentat publicului vienez ca un dirijor 
cu o concepție foarte clară, energic, pa
sionat" (Wiener Zeitung).

De altfel, nu numai cronicile din presă, 
ci și aplauzele îndelungi care au urmat 
după fiecare piesă executată au confir
mat valoarea artei interpretative romî- 
nești.

Pe înțeiesuS cursanțiSorRezultate bune în ce privește desfășurarea învățămîntului agrozootehnic s-au obținut și la gospodăria colectivă din Costești. Uneori însă lecțiile nu sînt suficient de pregătite. Am asistat la cercul de cultura plantelor de cîmp condus de tehnicianul agronom Mitică Pascu. Se preda o lecție despre dăunătorii cerealelor. Lectorul apela deseori și la un tratat de protecția plantelor. Dar el n-a dat nici un exemplu din gospodăria colectivă. în sală nu e- xista o tablă sau mostre de plante atacate de diferite boli. In aceste condiții nu e de mirare că cursanții depuneau un efort suplimentar pentru a înțelege cele predate de lector, unii căutînd să învețe lecția pe dinafară.De la începerea cursurilor învățămîntului agrozootehnic de masă a trecut aproape o lupă. După cum s-a văzut, în cele mai multe locuri s-au obținut rezultate bune în ținerea cu regularitate a lecțiilor și a- profundarea cunoștințelor predate. Se manifestă însă și unele neajunsuri. în ultimul timp în toate raioanele s-au format colective ce cuprind activiști de partid, membri ai consiliilor agricole, care urmăresc cum se desfășoară cursurile, studiază experiența bună a unor lectori pentru a fi generalizată, ajută ca în- vățămîntul agrozootehnic de masă să se desfășoare în bune condiții, răspunzînd cerințelor practice, concrete din fiecare unitate.
Teodor MARIAN

FILME NOI PE ECRANE
pro-

următoarele filme în pre-
în această săptămînă sînt 

gramate 
mieră :

stepă" — producție a 
„Mosfilm", realizată după 

cu același titlu a lui

Dăruire și sensibilitate
Recitalul cvartetului „Prokofiev"Formație consacrată _a ^genului, cvartetul ~ ....................un vast repertoriu în tîlnești la nestemate, nerozitate, interpreții cieni. Este cazul celor patru interprete — Ella Brakker, Rimma Stepa- nian, Galina Odineț și Kira Țvetkova — care, cu dăruire și seriozitate, au prezentat un program de mare ținută : Cvartetul (K.V. 387) de Mozart, Cvartetul nr. 8 de Șostakovici șl Cvartetul nr. 3 op. 41 de Schumann.Stiluri diferite deci, ce solicită disponibilitate emoțională și tehnică. Un Mozart spumos, cu o expresie de mare finețe și poezie, nu lipsit de vigoare interioară, modelat cu precizie și acuratețe, în nuanțe bine dozate ; un Schumann mai degrabă echilibrat decît avîntat, dar tocmai prin aceasta pătruns de noblețe și forță a sentimentului, discret și generos totodată, redat cu plenitudine și strălucire instrumentală.Originalitatea stilului lui Șosta- kovici apare cu pregnanță în cvartetul interpretat. O atitudine de meditație gravă, întreruptă adesea de întrebări tragice, o stare de echilibru cîștigat printr-o luptă acerbă, umanismul profund

„Prokofiev" (U.R.S.S.) are 1_ 2.1 care în-pasul adevărate se arată cu ge- ales atunci cînd remarcabili muzi-
tot ce mai sînt

coordonatele opusului lui Șostako- vici. Interpretele, antrenate de un suflu unic, au evidențiat nu nurhai fiecare detaliu, ci au realizat și acea curbă descrescîndă de la impetuozitate la meditație calmă.Muzica de Haydn, Händel și Dvorak, oferită la cererea publicului entuziast, a prelungit satisfacția de a asculta o formație remarcabilă.Recitalul cvartetului „Prokofiev“ este încă un prilej de reflecții cu privire la bucuriile artistice pe care le oferă muzica de cameră.
Petre CODREANU

Concertele
săptămîniî

„Doi în 
studioului 
nuvela 
E. Kazakievici. Filmul (regla — Ana
toli Efros) înfățișează o întîmplare 
petrecută în timpul războiului.

„40 de minute pînă în zori" (regia: 
B. Rîțarev) surprinde aspecte ale vie
ții de azi a oamenilor sovietici, urmă
rind destinele unor foști participanți 
la războiul antifascist.

„Musafîrl eludați pe Muntele de 
gheață" — film de contraspionaj 
(regia Ciao Sin-SMui), inspirat din 
lupta poporului chinez împotriva 
uneltirilor agenților ciankaișiști ; ac
țiunea se petrece în vara anului 
1951, într-o trecătoare a munților ce 
străjuiesc deșertul Gobi.

Filmul „Diavolul deșertului", reali
zat de regizorul Iusuf Sahin aparține 
cinematografiei din Republica Arabă 
Unită. Avînd în centrul ei un erou 
legendar, acțiunea redă un episod al 
ridicării poporului împotriva despo
tismului feudal.

Viena, prin telefon
Greta GRAUR

Atenție, se filmează ! Cineclubui Casei de cultură din Rîmnicu Vilcea 
lucrează la un nou film

Scrisori către „Scinteia“ Recital de poezie

Calificarea muncitorilor
La D.R.N.C. Galați se desfășoară 

o largă acțiune de ridicare a califi
cării, de îmbunătățire a cunoștințe
lor tehnico-profesionale ale munci
torilor. In acest an au fost 
organizate cursuri pentru munci
tori din atelierul mecanic, electri
cieni, macaragii, tractoriști. La 
portul Docuri s-au organizat trei 
cercuri de pregătire profesională 
la care participă 309 docheri, me
canizatori și operatori de dană. 
Aici au fost predate lecții despre 
regimul de exploatare a porturilor 
și tehnologia manipulării mărfuri
lor, despre întreținerea și exploa
tarea utilajelor etc. în portul Ba
zinul Nou, la cele trei cercuri de 
ridicare a calificării docherilor, 
operatorilor de dană și mecanicilor 
de utilaje s-au predat și noțiuni 
de deservire și folosire a tractoa
relor în procesul de producție. în 
sectorul flotei, cursurile de pregă
tire a personalului și echipajelor 
de punte și mașini s-au extins la 
toate navele regionalei, urmărin- 
du-se specializarea în funcție de 
noile cerințe ale tehnicii.

Ridicarea calificării profesionale 
a contribuit la obținerea unor re
zultate bune în producție. Munci
torii de la atelierul de întreținere 
au reparat peste plan două vase 
de pasageri. Navigatorii, utîlizînd 
mai bine capacitatea de încărcare 
la convoaie și nave de pasageri, 
și-au realizat planul de transport 
înainte de termen — cum este ca
zul la remorcherele „Balș" și 
„Bala“, navele „Săgeata", „Lipo- 

și altele.

Urcuș

Ștefan IGNAT 
tehnician

nu se pot urca. Alteori, din proprie 
inițiativă, șoferii simplifică lucru
rile : trec în goană pe lingă lumea 
care așteaptă în locurile obișnuite 
de oprire a autobuzelor. Nici ora
rul de circulație nu este totdeauna 
respectat. Mașinile își fac apariția 
cu mare întîrziere.

Nu o dată călătorii de pe aceas
tă rută au semnalat autobazei 
Cîmpina greutățile întîmpinate din 
cauza organizării defectuoase a 
transportului în comun. Spre 
surprinderea cetățenilor, în loc să 
analizeze lipsurile și să ia măsuri 
autobaza le-a dat un răspuns 
„politicos" :

— Nu vă privește cum merge 
munca la noi. Noi răspundem de 
felul în care circulă autobuzele !

Dacă, într-ad.evăr, ar răspunde, 
n-am avea nimic de zis. Numai că 
faptele nu prea dovedesc acest 
lucru.

nu sînt întotdeauna judicios în
tocmite. Sînt zile cînd clubul nu ofe
ră mai nimic interesant. Ar fi bine 
să se organizeze mai multe mani
festări distractive, mai ales pentru 
tineret. Comitetul U.T.M. ar putea 
să ajute clubul în această privință. 
Consultînd salariații fabricii, con
ducerea clubului va obține cu sigu
ranță multe sugestii pentru progra
mul său, îmbogățindu-l cu mani
festări care interesează un public 
larg.

Azi, ora 20, va avea loc în Stu
dioul de concerte al Radioteleviziu- 
nii recitalul „De la Shakespeare la 
Arghezl 
sală", 
actori, 
pitală, 
ziunii.

pagini din lirica univer- 
își dau concursul cunoscuți 
balerini și cîntăreți din Ca- 
precum și corul Radiotelevi-

Corneliu CHIRILÄ 
muncitor

Ion BRATU 
muncitor

La clubul uzinei

surpnze
Mulți cetățeni călătoresc zilnic 

de la Breaza la Cîmpina. O bună 
parte au abonamente de călă
torie cu mijloacele de transport 
ale I.R.T.A. Ajunși în stații, au de
seori surprize. Mașinile vin atît 
de aglomerate încît mulți pasageri

în ultimele luni, clubul Fabricii 
de confecții Botoșani ne-a oferit 
posibilitatea să participăm la unele 
manifestări interesante. Aș aminti, 
printre acestea, seara literară 
„Eminescu și opera sa“, „călătorii 
pe hartă" în cadrul cărora s-au 
prezentat realizările în construirea 
socialismului : în țara noastră, o 
conferință despre familie, cîteva 
concursuri „cine știe, răspunde" pe 
teme literare, medicale etc. O ac
țiune reușită a inițiat și organiza
ția U.T.M. : la Joia tineretului au 
fost invitați cîțiva actori de la 
teatrul din localitate care au reci
tat versuri, au interpretat frag
mente din piese de teatru, iar după 
aceasta a urmat un concurs de 
dans. Comitetul orășenesc al fe
meilor a invitat tinere muncitoare 
la un simpozion pe tema „Fru
mosul în viața de toate zilele". Du
minica dimineața se prezintă filme 
pentru copii. Echipele de artiști 
amatori au prezentat în acest an 20 
de spectacole.

Din păcate programele clubului

„ZefirulI" navetistCu cîteva luni în urmă, am cum
părat de la magazinul de produse 
metalo-chimice nr. 4 din Timișoa
ra o mașină de stors rufe marca 
„Zefir". N-am apucat însă s-o fo
losesc, s-a defectat la prima încer
care de a o pune în funcțiune. Am 
dus-o imediat la centrul de repa
rat obiecte electrice de uz casnic. 
Cu prilejul verificării s-a constatat 
că era vorba de defecțiuni de con
strucție. De aceea a fost expediată 
cooperativei „Electrobobinajul" din 
București, care a produs-o. La 10 
octombrie am fost încunoștințat că 
mașina a ajuns din nou la Timi
șoara. Am refuzat însă s-o pri
mesc pentru că, pe drum, suferise 
deteriorări. Și iar a fost trimisă la 
București, Ce i-au făcut cei de la 
cooperativă nu știu. Dar, la sfîrși- 
tul lunii octombrie, cînd a fost 
adusă din nou la Timișoara, iar 
n-a funcționat. A luat drumul 
Bucureștiului pentru a treia oară, și încă nu s-a reîntors.

Naveta „Zefirului" mă face să 
trag concluzia că la cooperativa 
„Electrobobinajul" nu numai că 
scapă controlului produse lucrate 
de mântuială, dar conducerea coo
perativei nu manifestă grija ne
cesară față de interesele cetățeni
lor, față de prestigiul unității. Ar 
fi cazul ca forurile tutelare să-și 
spună cuvîntul.

Victor FIZEȘANU inginer

Ateneul R. P. Romîne : Sîmbătă 19 
decembrie, ora 20 — concert simfo
nic al Filarmonicii. In program : 
Triptic simfonic de Carmen Petra — 
Basacopol, Concertul nr. 5 pentru 
pian și orchestră de Saint-Saëns, so
listă Monique de la Bruchollerie,. 
Simfonia 103 de Haydn și Invitație 
la vals de Weber-Berlioz. Dirijor 
Mircea Basarab. Concertul se va re
peta duminică, ora 11.

Sala mică a Palatului i Miercuri, 16 
decembrie, ora 20 — recital de arii 
și lieduri susținut de Viorica Cortez- 
Guguianu și Ludovic Spiess, lâureați 
ai concursurilor internaționale de lai 
București și Toulouse.

Sala Dalles : Vineri, 18 decembrie, 
ora 20,30 — recital de lieduri de 
compozitori romîni, susținut de stu- 
denți ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", clasa profesorului N. 
Secăreanu.

PRIME AUDIT«

Agenda muzicală a acestei săptă- 
mîni oferă publicului cîteva prime 
audiții. Din creația compozitorilor 
noștri, astă-seară Ia orele 20 vor fi 
prezentate în Studioul Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu“ două 
piese dintr-un ciclu de Cinci piese 
pentru orchestră de coarde de Zeno 
Vancea. Orchestra de studio a con
servatorului va fi condusă de Grigo- 
re Iosub.

Concertul de Joi, 17 decembrie, 
orele 19,50, al Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii, avînd la pupitru 
pe dirijorul Iosif Conta, a înscris în 
program o altă nouă lucrare romî- 
nească : Poemul vocal-simfonic
„Noapte de august" pentru bariton 
și orchestră de Doru Popovicț, în ca
drul aceluiași program vor mai fi 
prezentate în primă audiție Simfonia 
în Fa major (K. V. 138) de Mozart, 
Concertul pentru pian și orchestră 
de André Jolivet și Cinci piese pen
tru orchestră de A. Schönberg. (So
liștii concertului : baritonul Ladislau 
Konya și pianistul C. Ionescu-Vovu).

Două alte lucrări — Serenada pen
tru 7 instrumente și bas solo op 24 
de Schönberg și Cantata I pentru 
soprană, cor și orchestră de Webern, 
avînd ca soliști pe Marius Rintzler, 
Emilia Petrescu și Horst Gehann — 
vor fi prezentate publicului nostru, 
alături de trei lucrări de Händel, în 
concertul Orchestrei de cameră con
dusă de Paul Popescu, marți, 15 de
cembrie, ora 20, în Studioul Radio
televiziunii. își dă concursul corul 
„Madrigal" dirijat de Marin Con
stantin.

I

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE ; Teatrul „C. I. Nottara" (sala 

Magheru) : Hipnoza (orele 19,30), (sala 
Studio) : Sonet pentru o păpușă (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Spectacol 
de pantomimă șl dans (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale“ (Str. 30 De
cembrie nr. 9) : Năzdrăvanul occidentu
lui (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Climate — cine
mascop : Sala Palatului R. P. Romtne 
(seria de bilete 1202 — orele 16,30, seria 
de bilete 1203 — orele 20), Republica (Bd. 
Magheru nr. 2). Can-Can — film pentru 
ecran panoramic: Patria (Bd. Magheru nr. 
12-14), Diavolul deșertului: Luceafărul 
(Bd. 1848 nr. 6), Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 
174), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). 
Jucătorul : Carpați (Bd. Magheru nr. 29). 
Șapte ani de căsnicie — cinemascop : 
București (Bd. 6 Martie nr. 6), Feroviar 
(Calea Grivițci nr. 80), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare colț cu str. Llzeanu). Doi 
in stepă : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), 
Giuleștl (Calea Giulești nr. 58), Colen- 
tina (Șos. Colentina nr. 84). Maria : 
Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). 40 de minute 
pînă în zori — cinemascop : Victoria 
(Bd. 6 Martie nr. 7), Flacăra (Calea Du
dești nr. 22). Veselie Ia Acapulco : Cen
tral (Bd. 6 Martie nr. 2), Bucegi (Bd. 1 
Mal nr. 57). Musafiri eludați pe muntele 
de gheață: Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12), 
Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72). Comisa
rul Maigret se înfurie : Union (Str. 13 
Decembrie nr. 5—7). Program pentru 
copii : Doina (Str. Doamnei nr. 9 — ru
lează dimineața). Hatari (ambele serii): 
Doina (Str. Doamnei nr. 9). Prin Alba
nia — Dansul vulturilor — Fiți gata, 
start ! — Neva-Nipru — Știința șl teh
nica nr. 17 — Pionierla nr. 0/1961 : Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Haine 
aproape noi — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (Bd. Bucureștii Noi). 
Dragoste la zero grade : Cultural (Piața 
I. Pintilie nr. 2). 1944 — XX - 1964 — 
Raid prin cinematografie — Un suris în 
plină vară : Dacia (Calea Grivițci nr. 
137). Casa neterminată : Buzești (Str.
Buzești nr, 9—11), Rahova (Calea Rahovei 
nr. 118). Ioana în atac : Crîngași (Șos. 
Crîngași nr. 42). Ziua fericirii — cinema
scop : Grlvița (Calea Grivlței — podul 
Basarab), Arta (Calea Călărași nr. 153), 
Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118). Străinul 
— cinemascop (ambele serii) : Unirea 
(Bd. 1 Mai nr. 143). Ghinionistul : Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21), Miorița (Calea 
Moșilor nr. 127), Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Cari von Ossietzki:

Vltan (Calea Dudești nr. 97). încurcătură 
blestemată : Munca (Șos. Mihai Bravu 
nr. 221), Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 
127), Cotrocenl (Str. Cotroceni nr. 9). 
Sedusă și abandonată : Popular (Str. 
Mătăsarl nr. 31). S-a întîmplat la miliție
— cinemascop : Moșilor (Calea Moșilor 
nr. 221). Rezervat pentru moarte : Cos
mos (Șos. Pantellmon nr. 89). Hamlet — 
cinemascop : Volga (Str. I. Plntilie nr. 
61). Ivailo : Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 
2). Jocuri întrerupte: Progresul (Șos. 
Giurgiului nr. 3). 30 de ani de veselie : 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196). Ghe
pardul — cinemascop (ambele serii) : 
Ferentari (Calea Ferentari nr. 86).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Micii chimiștl. 19,40
— Filmul artistic „Vizita președintelui". 
21,05 — Recital de muzică vocală. 21,30 — 
Telesport. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut în

chisă exceptînd regiunea de munte, 
unde a fost în general frumoasă, cu ce
rul mal mult senin. Au căzut precipita
ții slabe, local sub formă de burniță, iar 
în Ardeal și Banat, zăpadă. Pe alocuri 
s-a format polei. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura aerului la orele 
14 înregistra valori cuprinse între 2 gra
de la Turnu Severin și minus 5 grade 
la Bistrița, Huedin, Rădăuți șl între de
presiunile Intramontane din Transilvania. 
In cea mai mare parte a țării s-a pro
dus ceață. In București : Vremea s-a 
menținut închisă. Au căzut precipitații 
slabe, sub formă de burniță. Vîntul a 
suflat în general slab. Temperatura ma
ximă a fost de minus un grad.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 
și 17 decembrie. In țară : Vremea în ge
neral închisă, cu cer temporar acoperit. 
Vor cădea precipitații slabe mai ales în 
vestul și nordul țării, vînt slab din sec
torul vestic. Temperatura va crește ușor 
către sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 șl 6 grade 
iar maximele între minus 2 și 8 grade. 
Dimineața și seara se va produce ceață 
locală. Izolat, se va forma polei. In Bucu
rești : vreme închisă cu cerul mal mult 
acoperit. Burniță slabă. Vînt potrivit dl 
sud-est. Temperatura în creștere ușoară , 
la sfîrșitul intervalului ceață.
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și-au amînat 
dezbaterileBRUXELLES 13 (Agerpres). — Potrivit relatărilor corespondenților agențiilor de presă, după o ședință tumultuoasă, care a durat toată noaptea de sîmbătă spre duminică, Consiliul ministerial al Pieței comune n-a reușit să cadă de acord asupra problemei unificării prețurilor la cereale.Referindu-se la aceste dezbateri, corespondentul din Bruxelles al a- genției France Presse scrie că după ce în cursul zilei de sîmbătă se înregistrase un oarecare „dezgheț" între miniștrii francezi și vest-germani, prin acceptarea de către delegații vest-germani, în anumite condiții, a planului Mansholt, în ultimă instanță, delegația italiană a pus capăt discuțiilor prezentînd o nouă propunere privind reglementarea problemei prețurilor la cereale. Ministrul agriculturii al Italiei, Mario Ferrari Aggradi, a precizat că în ultimul . moment a primit noi instrucțiuni din partea primului ministru Aldo Moro, cerînd noi avantaje speciale pentru Italia, avantaje pe care agenția France Presse le califică „mult mai importante decît cele formulate pînă acum de această țară“. Această nouă propunere italiană a fost respinsă de celelalte delegații ca inacceptabilă. în fața intransigenței delegației italiene toate încercările de compromis au rămas pînă acum fără succes. Consiliul ministerial al celor șase a fost obligat să-și întrerupă dezbaterile duminică dimineața, ur- mînd să reia discuțiile în cadrul unei noi ședințe luni la ora 10 (ora locală). Amînarea a fost cerută de delegația italiană pentru a permite acesteia să aibă noi consultări guvernul său. cu

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN FRANȚA

Interviul acordat de tov. Al. Bîrlădeanu

înainte de a părăsi Parisul, tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, a răspuns unor întrebări puse de 
un reprezentant al Agenției France Presse.

CONFERINȚA PARTIDULUI
LABURIST

ÎNTREBARE : Domnule vicepre
ședinte, ce ne puteți spune despre 
acordurile economice franco-romîne? 
In special, ați dori să exportați mai 
multe produse petroliere in Franța 
decît s-a prevăzut în acorduri ? S-a 
prevăzut o cooperare tehnică franco- 
romînă în domeniul petrolului ?RĂSPUNS : Delegația romînă, care a dus negocieri în vederea încheierii unui nou acord comercial pe termen lung, își exprimă satisfacția în ce privește încheierea cu succes a negocierilor. Din schimburile de vederi pe care le-am avut în această problemă cu interlocutorii mei francezi rezultă că ei împărtășesc aceeași părere.Creșterea schimburilor prevăzute în acordul recent parafat dovedește posibilitățile mereu crescînde care există pentru dezvoltarea comerțului între Romînia și Franța. Dealt- minteri în cursul ultimilor 5 ani volumul schimburilor romîno-franceze s-a dublat.Noi considerăm acordul încheiat ca un pas înainte spre o utilizare mai completă a posibilităților de schimburi comerciale și ca o bază pentru întărirea cooperării economice între țările noastre.Aș vrea să profit de această ocazie pentru a mulțumi partenerilor francezi, și, în primul rînd, domnului Giscard d'Estaing pentru concursul lor la terminarea cu succes și într-un termen scurt a tratativelor economice.Așa cum știți, produsele petroliere constituie una din mărfurile tradiționale ale exporturilor romînești. Produsele și derivatele rezultate din rafinarea petrolului sînt exportate în cele mai diverse țări ale lumii. Cantitățile prevăzute în acordul romîno- francez reprezintă cifrele asupra cărora cele două părți au căzut de a- cord, deși, bineînțeles, creșterea acestor exporturi în Franța nu constituie o imposibilitate.

Romînia are o îndelungată tradiție în exploatarea petrolului. Acum cîțiva ani, noi am sărbătorit 100 de ani de la începerea exploatării industriale a petrolului. în prezent, exploatarea petrolului este susținută de către o industrie proprie de utilaj petrolier și de institute de cercetări. Pe de altă parte, Institutul francez al petrolului se bucură de un renume mondial. Aceasta explică într-o largă măsură bunele relații care există între acesta și institutele romîne similare și posibilitățile de cooperare în acest domeniu.
ÎNTREBARE : Ce perspective sînt 

deschise de noile acorduri în ceea 
ce privește relațiile franco-romîne ? 
Apreciați că aceste acorduri au o 
importanță de ordin politic ?RĂSPUNS : Noul acord confirmă creșterea importantă a volumului schimburilor comerciale în ambele direcții — fapt subliniat de altfel de către comunicat. Media de 60 la sută prevăzută în ceea ce privește creșterea volumului schimburilor și faptul că în 1969—ultimul an de aplicare a acordului — se va dubla nivelul actual al schimburilor, demonstrează bunăvoința manifestată de am-

bele părți în ce privește viitorul relațiilor franco-romîne.Politica de dezvoltare industrială a Romîniei necesită achiziții din ce în ce mai importante de instalații și utilaje la nivelul tehnic cel mai modern posibil. Importul unor .asemenea produse din Franța în valoare de un miliard de franci prevăzut în acoi'd a fost posibil datorită diversificării mărfurilor■romînești susceptibile de a fi exportate în Franța. In acest sens, pot cita exportul de produse chimice și anumite produse finite. Deci o nouă etapă a intervenit în relațiile economice franco- romîne.Acordul parafat are, de asemenea, o importanță politică și el răspunde principiilor stabilite de către guvernul romîn în relațiile sale externe. Lărgirea relațiilor comerciale cu toate statele corespunde intereselor tuturor țărilor, precum și cerințelor generale ale cooperării internaționale de natură să promoveze apropierea între popoare și salvgardarea păcii în lume.Mi-aș permite, în concluzie, să a- mintesc sensul pe care noi îl dăm politicii de coexistență pașnică. Conținutul viu al coexistenței pașnice implică folosirea tuturor resurselor, a tuturor posibilităților pe care le au statele de a se înțelege și a colabora, el implică o circulație neîncetată a valorilor materiale și spirituale. Aceasta are o semnificație deosebită în ceea ce privește relațiile noastre cu Franța, relații statornicite cu multă vreme în urmă și care cunosc astăzi o dezvoltare favorabilă pentru ambele țări.
ParisPARIS 13. — CorespondentulAgerpres transmite : Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației romîne, care a luat parte la tratativele în vederea încheierii acordului economic cu Franța, însoțit de tovarășul Mihai Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și ceilalți membri ai delegației au plecat duminică dimineața de la Paris spre patrie. Pe peronul gării de vest erau prezente personalități din Ministerul de Externe, Ministerul Finanțelor și Afacerilor Economice

din Franța, ambasadorul R. P. Ro- mîne la Paris, dr. Victor Dimitriu, membri ai ambasadei și ai agenției economice a R. P. Romîne în Franța.Acordul economic dintre Romînia și Franța pe perioada 1 ianuarie 1965—31 decembrie 1969, parafat la 10 decembrie la Paris, va fi semnat la București la începutul lunii ianuarie de către ministrul finanțelor și afacerilor economice, Valery Giscard d’Estaing, din partea franceză, și de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, din partea romînă.BRIGHTON 13 (Agerpres). — Duminică au luat sfîrșit la Brighton lucrările celei de-a 63-a conferințe anuale a partidului laburist din Marea Britanie, la care au participat circa 4 000 de delegați și invitați. Majoritatea vorbitorilor care au participat la dezbateri au subliniat că sprijină acțiunile întreprinse de guvernul laburist în vederea redresării situației economice și financiare a țării. George Brown, liderul adjunct al partidului, prim-secretar de stat și ministru pentru problemele economice, a arătat că dificultățile economice prin care trece în prezent Anglia se datoresc situației critice moștenite de la conservatori. George Brown a anunțat că guvernul laburist elaborează un plan de dezvoltare economică de lungă durată care prevede o creștere anuală de 4 la sută a producției. Referindu-se la măsurile sociale luate de. guvernul englez, liderul adjunctal partidului a spus că nu tre- buiș ’să se aștepte ca guvernul să-și îndeplinească de îndată toate promisiunile electorale.Conferința a ales noul Comitet e- xecutiv al partidului.

Interviul acordat de V. Giscard d’Estaing
Agenției Romine de Presă

Cu prilejul parafării acordului comercial romîno-francez, domnul 
Valery Giscard d'Estaing, ministrul finanțelor și afacerilor economice al 
Franței, a acordat un interviu corespondentului „Agerpres" la Paris.

ÎNTREBARE : D-le ministru, vă 
rugăm să ne spuneți părerea dv. cu 
privire la noul acord comercial ro
mîno-francez care a fost parafat la 
Paris.RÄSPUNS : După cum știți, acest acord este urmarea înțelegerii cu membrii guvernului romîn, care ne-au făcut cinstea să viziteze Parisul în vara aceasta. Atunci s-a hotărît ca tratative comerciale să înceapă la sfîrșitul anului. Este vorba tocmai de acordul pe care l-am parafat acum.Am. •;fost foarte impresionați de rapiditatea cu care s-a ajuns la

încheierea acestui acord. Tratativele - trebuiau să înceapă în luna decembrie și aveam sentimentul că vor dura, fără îndoială, mai mult timp. Mulțumită activității interlocutorilor noștri romîni și, în special, d-lui vicepreședinte al Consiliului, Alexandru Bîrlădeanu, lucrările au mers mult mai repede decît ne-am așteptat.

nomice era necesară. S-a înregistrat, deja, o oarecare îmbunătățire a nivelului schimburilor, schimburi sînt încă posibilităților, ținînd importanța economică a țărilor noastre și a relațiilor de altă natură pe care le întreținem. Știți că acordul prevede, în linii mari, o . creștere a schimburilor comerciale între Franța și Romînia, care se va cifra anual la 60 la sută.

dar aceste sub nivelul seama de

ÎNTREBARE : Știm că la începu
tul lunii ianuarie veți face o vizită 
la București. Ce părere aveți despre 
această călătorie ?

ÎNTREBARE : Ce credeți despre 
dezvoltarea relațiilor dintre Franța 
și Romînia ?RĂSPUNS: în primul rînd cred că o dezvoltare a relațiilor noastre eco-

RĂSPUNS: Doresc foarte mult să cunosc Romînia, pe care n-am avut pînă astăzi prilejul s-o vizitez. Mă voi întilni cu conducătorii economiei Romîniei și, în același timp, voi cunoaște țara dv. față de care nutrim atîta simpatie. Trebuie să vă spun un lucru care-mi face plăcere, și a- nume : ascultîndu-vă pe dv. îmi dau seama că înțeleg puțin romînește.

Cu începere de marți, cei 48 de 
miniștri de externe, ai apărării și de 
finanțe, ai țărilor membre, precum și 
numeroși militari și experți, se vor 
întruni la Paris pentru a lua parte 
la Consiliul ministerial de sfîrșit de 
an al Pactului N.A.T.O. în dosarele 
conferinței ei vor regăsi, în mod prac
tic, aceleași probleme—starea alian
ței, proiectele ei militare, problemele 
economice, relațiile Est—Vest etc. — 
pe care le-au mai discutat acum un 
an, doi și chiar mai de mult. De astă 
dată însă, una dintre probleme va 
domina și, într-un fel, va rezuma pe 
toate celelalte : problema mult dis
putatului proiect de creare a așa- 
numitelor forțe nucleare multilatera
le. „Forța atomică multilaterală, a 
scris pe drept cuvînt ziarul vest-ger- 
man „Die Weit', va acționa ca un 
paratrăznet pentru descărcarea pro
blemelor alianței’.

în preziua sesiunii Consiliului 
N.A.T.O., în cercurile politice și de 
presă de aci se face un bilanț al 
nregătirilor febrile care au prece- 
dat-o. Ele au determinat pe unii ob
servatori să afirme că, de fapt, se
siunea a început de mai multe săp
tămâni, desfășurîndu-se sub forma u- 
nui adevărat „balet diplomatic" oc
cidental. Participanții la lucrări, cel 
puțin cei mai importanți, au avut 
prilejul, în cursul numeroaselor lor 
convorbiri la nivel înalt, să-și spună 
multe încă înainte de deschiderea 
oficială a sesiunii de către secreta
rul general al N.A.T.O., italianul 
Manlio Brosio. Cele mai remarcate 
dintre aceste consultări au fost tur
neul întreprins în capitalele vest- 
europene de subsecretarul Departa
mentului de stat George Ball, între
vederea de la Washington dintre 
președintele Johnson și primul mi
nistru englez Wilson, precum și voia
jurile ministrului de externe vest-

german, Schröder, în cursul cărora 
acesta s-a întîlnit cu Johnson și cu 
Rusk la Washington, iar cu miniștrii 
de externe ai Italiei, Franței și An
gliei în capitalele respective. De alt
fel contactele prealabile sesiunii vor 
avea loc pînă în ultima clipă. Dean 
Rusk a sosit duminică la Paris, iar 
luni va fi primit de generalul de 
Gaulle. în ce-1 privește, ministrul de 
externe al Italiei, Saragat, a sosit la 
Paris cu 3 zile înainte de deschide
rea sesiunii pentru a avea o serie 
de convorbiri care vor ajuta, după 
cit se spune aci, la conturarea pozi
ției ezitante a țării sale în problema 
creării F.N.M. Țări mai mici din 
N.A.T.O., ca Belgia, și-au precizat, 
în ultima vreme, refuzul de a lua 
parte la înfăptuirea proiectului 
F.N.M. La Oslo, ministrul de externe 
al Norvegiei, Halvard Lange, a ex
primat, în ziarul „Arbeiterbladet”, 
părerea că „nu ar fi un mare 
dacă proiectul ar fi înlăturat".

Ziarele pariziene constată 
după ce acum cîteva luni, S.U.A. și 
R.F.G. ajunseseră aproape la formu
larea unui acord bilateral cu pri
vire la înfăptuirea F.N.M. „pînă la 
sfîrșitul acestui an", ele au fost ne
voite să dea întrucîtva înapoi în 
fața primirii reci pe care i-au făcu
t-o celelalte țări membre ale alian
ței și să recurgă la tactica amînă- 
rii pentru cîteva luni. Hotărîrea de 
amînare, se consideră aci, a ținut 
seama de opunerea hotărîtă a Fran
ței, precum și de poziția noului gu
vern al Angliei, care prezintă 
propuneri proprii cu privire la 
structura forțelor nucleare N.A.T.O. 
în general, ziarele sînt de părere că 
sesiunea N.A.T.O. va consfinți amî
narea forței nucleare multilaterale 
care, după cum a scris revista „Pa
ris Match", „continuă să fie în sus
pensie", șansele ei „de a fi abando-

rău

cd,

nată fiind la fel de mari ca și ace
lea de a fi realizată". Ziarul „L'Au- 
■rore" previne însă că „ar fi fals și 
periculos să se creadă că, pronun- 
țîndu-se azi pentru amînarea con
stituirii unei forțe multilaterale, 
Johnson și Wilson au abandonat pur 
și simplu acest proiect față de care 
de Gaulle se opune cu îndîrjire, ofe
rind în loc propria lui „forță de șoc 
europeană". S.U.A., scrie ziarul, țin 
în mod deosebit la crearea F.N.M. 
Tot atît de mult o doresc și vest- 
germanii. Iar dacă Wilson speră că 
va reuși să-i aducă anumite retu
șuri, făcînd să crească importanța 
elementelor ei britanice, întocmai 
ca și ceilalți doi parteneri ai lui, 
nu se gîndește să o îngroape".

Subliniind atitudinea Franței, zia
rele amintesc că generalul de 
Gaulle a declarat proiectul F.N.M. 
ca incompatibil atît cu pactul 
N.A.T.O. cît și cu tratatul franco- 
vest-german. „La Nation' reia cu
vintele lui Jacques Baumel, secreta
rul general al partidului 
mental U.N.R., care a 
mult proiectul F.N.M. 
din punct de vedere 
din punct de vedere 
los din punct de vedere politic". în 
sfîrșit, în avancronica sesiunii 
N.A.T.O., „Le Monde" a scris sîmbă
tă seara următoarele : „Nu se aș
teaptă, în general, rezultate specta
culoase de la această nouă reuniu
ne a Consiliului ministerial. Una 
dintre hotărîrile care ar fi putut să 
fie luate (n.r. — în legătură cu for
ța multilaterală) este blocată dina
inte prin opoziția Franței... Franța 
manifestă astfel lipsa sa de interes 
pentru ceea ce consideră ca o pro
blemă falsă și de aceea credem că, 
înainte de toate, Washingtonul, Lon
dra și Bonnul vor trebui să fie sin-

guverna- 
calificat nu de 
ca „ineficace 
militar, absurd 
tehnic, pericu-

gurele care să continue discuția pe 
această linie'.

Un element exterior dezbaterilor, 
dar care va marca în felul lui ac
tuala sesiune, va fi exprimarea, în 
zilele și sub ferestrele sesiunii, a 
voinței maselor populare. La che
marea Consiliului național al păcii , 
din Franța, manifestanți din Paris și 
din restul țării, împreună cu dele
gați sosiți din celelalte țări membre 
ale N.A.T.O., vor cere abandonarea 
acestui proiect care, în oricare din 
formele sale, constituie o primejdie 
pentru pace și apropie Bundeswehrul 
de aceste mijloace de distrugere în 
masă. De altfel, trebuie reținut că, în 
timp ce în cercurile conducătoare din 
unele țări ale blocului se duc discu
ții pe marginea unor proiecte primej
dioase ca F.N.M., în tot mai multe zia
re apar articole raționale care pun 
sub semnul întrebării justificarea în 
epoca noastră nu numai a unor astfel 
de proiecte, dar și a întregului bloc 
N.A.T.O. într-un ciclu de articole, in
titulat „Comunitatea atlantică în 
fața viitorului său", ziarul „Combat" 
constată dispariția oricăror factori 
care puteau motiva menținerea 
N.A.T.O. și scrie că „în viitor lupta 
adevărată între Est și Vest se va 
duce probabil pe plan economic, 
social și ideologic'. La rîndul lui, 
„Le Monde' a scris : „Organizația 
atlantică nu mai poate fi ceeă ce 
era la origine, întrucît evoluția a 
transformat cu totul datele situației 
internaționale'.

La reuniunea Consiliului N.A.T.O., 
acest bloc militar apare ca o orga
nizație anacronică și opusă spiritu
lui vremii și din alt motiv. Pe masa 
sesiunii se va afla nu numai „dosa
rul F.N.M.", dar și compromițătorul 
„dosar congolez' al organizației. Din 
filele acestui dosar, N.A.T.O., cu a- 
probarea căruia s-a desfășurat re
centa „operație Stanleyville", a apă
rut încă o dată ca o întruchipare a 
colonialismului care, în versiunea 
sa 1964 nu este mai puțin respins 
de popoare decît în versiunile sale 
anterioare.

Tudor VORNICU

In Adunarea Generală O. N. U. au continuat în această saptamînâ

ATENA : Expoziția de arta plasti
că în care sînt prezentate lucrări 
ale pictorului Brăduț Covaliu și 
sculptorului Ion Vlad este vizita

tă de un numeros public

împotriva bazelor militare

La întrevederile de la Washing
ton dintre primul ministru en
glez, Harold Wilson, și președin

tele S.U.A., Lyndon Johnson

Mercenari angajați de Chombe 
pentru a lupta împotriva patrioțl- 

lor congolezi
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In ziua do 12 decembrie ora 0 
Kenya a fost proclamată repu
blică. La festivitățile organizate 
cu acest prilej la Nairobi au par
ticipat numeroase delegații și in
vitați din diferite țări, îndeosebi 

din Africa

SCURTE ȘTIRI
DAR-ES-SALAAM 13 (Agerpres). Revista „Vigilence“ publică un articol intitulat „Dezarmarea și bazele militare din Africa1-“ în care se arată că „existența bazelor militare străine, precum și amplasarea trupelor străine pe continentul african constituie o sfidare la adresa suveranității tinerelor state africane, un pericol pentru pacea internațională“. „Africa nu dorește nici un fel de bază militară străină. Tinerele state africane au cerut cu insistență la numeroase reuniuni internaționale și panafricane desființarea acestor baze. Acum, este timpul ca cerința lor să fie tradusă în viață“.

a
nouă încercare
lui Peron ?TORREMOLINOS 13 (Agerpres).— O misiune peronistă condusă de Paulino Niembro a sosit în secret în Paraguay, unde urmează să aibă o întîlnire cu colaboratorii lui Peron care l-au însoțit în cursul recentei sale tentative de a debarca în Argentina. Scopul întîlnirii, după cum se arată în cercurile peroniste, este de a pregăti terenul unei noi încercări a lui Peron de a sosi în Argentina în momentul considerat favorabil, de astă dată de pe teritoriul Paraguay-ului.

GEORGETOWN. Cheddi Jagan a 
remis guvernatorului Guyanei Brita
nice, Richard Luyt, un mesaj adresat 
ministrului coloniilor al Marii Brita
nii, A. Greenwood, în care își menține 
refuzul său de a demisiona din funcția 
de șef al guvernului în favoarea unui 
guvern de coaliție al celor două partide 
din opoziție. In mesaj, Cheddi Jagan 
sugerează ministrului coloniilor al 
Marii Britanii găsirea unei formule 
constituționale care să asigure repre
zentarea în sînul guvernului a majori
tății populației din Guyana Britanică.

NICOSIA. Potrivit unui comunicat 
oficial dat publicității la Nicosia, Fon
dul Monetar Internațional a hotărît să 
acorde guvernului cipriot, la cererea 
acestuia, un împrumut de 1 950 000 
dolari destinat întăririi rezervelor fi
nanciare ale Ciprului.

LONDRA. Potrivit relatărilor ziaru
lui „Sunday Telegraph“, primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold Wil
son, a hotărît să înceapă primele son
daje privind convocarea unei conferin
țe a primilor miniștri ai Common- 
wealthului la începutul anului 1965.

MÜNCHEN. Premierul congolez 
Moise Chombe a sosit sîmbătă 
München. La coborîrea din 
Chombe
München „are un caracter strict parti
cular“ și
escală în diurnul spre casă“. După a- 
ceasta, s-a aflat însă că el intenționea
ză să se întîlnească cu primul minis
tru al landului Bavaria și cu reprezen
tanți ai cercurilor industriale și co
merciale de aici. Ambasada congoleză 

. din Bonn a anunțat sîmbătă că Chom
be va vizita, totuși, Bonnul marți, însă 
nu se știe dacă după aceea va

la 
avion, 

a declarat că vizita lui la

că ea constituie numai „o

pleca la Leopoldville, așa cum anun
țase înainte.

NEW YORK. De pe baza forțelor 
aeriene militare ale S.U.A., Vanden
berg (statul California), a fost lansat 
un satelit secret cu ajutorul unei ra
chete tip „Thor-Able Star“. Reprezen
tantul forțelor aeriene militare ale 
S.U.A. nu a anunțat alte amănunte în 
legătură cu această lansare.

ANKARA. Primul ministru al Tur
ciei, Ismet Inönü, a anunțat sîmbătă 
că alegerile generale din Turcia vor 
avea loc în octombrie 1965.

ALGER. Președintele Algeriei, Ben 
Bella, a primit sîmbătă seara la re
ședința sa delegația cipriotă care a fă
cut o vizită în Algeria. Ben Bella a 
acceptat invitația președintelui Maka
rios de a vizita Ciprul.

KARACI. Ziarul pakistanez „Doon“ 
relatează că poliția a intentat un pro
ces judiciar unui număr de 75 dintre 
studenții arestați, învinuindu-i de „ac
tivitate subversivă“. Studenții din 
Karaci au organizat o grevă generală 
în semn de protest împotriva acțiuni
lor represive ale poliției. Agenția As
sociated Press of Pakistan transmite că 
în orașul Hyderabad continuă ciocni
rile dintre studenți și poliție.

BUENOS AIRES. în Argentina con
tinuă demonstrațiile oamenilor muncii 
care cer guvernului să adopte măsuri 
urgente împotriva creșterii scumpetci 
și șomajului. Poliția a efectuat arestări 
în rîndul participanților la demon
strații.
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