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LA COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA A intrat în probe

de funcționare

HIDROCENTRALA
tehnologice opera- tehnice noi. de răcire ale

PE MARILE ȘANTIERE

\\

PROLETÄRI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

^^^Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXIV Nr. 6474 Vineri 18 decembrie 1964

CRAIOVA (de la Victor De- leanu, coresp. „Scînteii“). — Pe drept cuvînt, intrarea în Craiova dinspre Ișalnița a fost denumită „poarta chimiei“. Aici se înalță unul din cele mai impunătoare combinate chimice ale țării, în primăvara anului 1962, un grup de constructori abia își organiza șantierul. Astăzi, pe aceleași locuri, te întîmpină siluetele zvelte ale celor zece fabrici ce alcătuiesc deocamdată noul combinat.Deși în decembrie zilele s-au micșorat iar frigul s-a întețit, constructorii păstrează cadența realizărilor obținute pe vreme frumoasă. Ritmul de lucru pe șantierul combinatului este viu. A intrat în probe tehnologice secția de conversie a fabricii de amoniac, iai' la fabricile de acid azotic și azotat de amoniu instalațiile au trecut rodajul și sînt pregătite pentru intrarea în probe tehnologice. înaintează în ritm rapid lucrările pe șantierele fabricilor de acetaldehidă, acid acetic, butanol și catalizatori organi.ci. Echipele de montori conduse de Ilie Nițescu și Constantin Hîlcu, montează instalația de negru fum și execută numai lucrări bună calitate, sînt fruntașe ale întrecerii.Pe toate șantierele combinatului ritmul rapid de lucru se împletește
care de de

Ritm intens la betonarea 
tunelului AlunișSUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — în ultima lună, constructorii tunelului Aluniș au reușit să execute lucrări de betonare pe o lungime de 505 ml, cu 105 m mai mult decît angajamentul luat de mineri. La obținerea acestui succes au contribuit buna organizare a muncii, măsurile luate pentru aprovizionarea ritmică
OGLINZILE

MATURITĂȚIIAșteptat cu emoție și interes de fiecare promoție de absolveți ai școlii medii de cultură generală, examenul de maturitate reflectă roadele muncii de ani și ani a tinerilor. Cu nu mai puțin interes întîmpină acest important eveniment și cadrele didactice; pentru ele, examenul de maturitate înseamnă una dintre cele mai grăitoare confirmări a valor-ii activității de instruire și educare a elevilor ce le-au fost încredințați.Dată fiind însemnătatea examenului, se alcătuiesc comisii cu profesori din afara școlii, ceea ce asigură, neîndoielnic, o mai mare obiectivitate a aprecierii răspunsurilor ; președinții de comisii sînt numiți de Ministerul învățămîntului dintre cadrele didactice universitare sau dintre profesorii cu o bogată experiență din învățămîntul mediu. De asemetiea, ministerul elaborează subiecte unice la toate probele scrise, ceea ce contribuie la formularea unor criterii de exigență unice în întreaga țară.De la an la an, eforturile depuse de elevi, de profesori și de conducerile de școli, cu sprijinul organelor locale de partid și de stat, pentru buna pregătire a absolvenților se soldează cu rezultate mai bune. Și sesiunea din iunie 1964 ne îndreptățește să consemnăm această apreciere : pe țară, procentajul celor reușiți la examenul de maturitate se ridică la 74 la sută ; din totalul elevilor de la cursurile de zi prezentați, au reușit 77,3 la sută .ață de 74 la sută în anul școlar 

cu preocuparea pentru calitate, cu orientarea spre adoptarea tivă a soluțiilor Din cele 6 turnuricombinatului, două au șl fost dateîn funcțiune înainte de termen. A- cest lucru a fost posibil deoarece corpul lor a fost înălțat în întregime din prefabricate, iar sistemul de răcire a fost conceput din plăci plane de azbociment de dimensiuni mari. O altă metodă înaintată, larg folosită pe șantier, constă în pre- asamblarea la sol a instalațiilor ce urmează a fi montate la înălțime. Se obține, pe lîngă o viteză de lucru sporită, o calitate superioară a montajului. La fabrica de acetal- dehidă, echipa de montori a lui Constantin Chelaru, folosind metoda preasamblării la sol, a reușit să reducă la jumătate timpul de montare a cadrelor metalice, care au o înălțime de peste zece metri.Numeroase brigăzi și șantiere și-au îndeplinit sarcinile de plan pe acest an. Șantierul numărul doi se menține în fruntea întrecerii constructorilor combinatului. Se fac ultimele pregătiri pentru intrarea în producție a fabricii de amoniac, după intrarea parțială în funcțiune a fabricii de oxigen și azot. Se apropie termenele. de intrare în probe tehnologice sau în producție și la alte obiective. In fotografia 
de jos : un aspect al instalațiilor în 
curs de montaj pe șantierul combi
natului.

cu materiale și utilaje. Cele mal bune rezultate au fost obținute pînă acum de brigăzile conduse de Herman Cucinschi, care execută galeria dublă, și de Vasile Nastai, de la galeria circulară. Acestea au depășit angajamentele lunare cu 10 și, respectiv, cu 6 metri liniari.

1962—1963. în unele regiuni, procentajul depășește apreciabil pe cel mediu : orașul București 82,2 la sută, regiunea Hunedoara 85,4 la sută, regiunea Argeș 81,3 la sută, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 84,9 la sută, regiunea Cluj 81,5 la sută ș.a. Numeroase școli au obținut succese către care merită să tindă toate colectivele didactice. La școala medie nr. 11 „Dimitrie Can- temir“ din București, de exemplu, au fost declarați promovați 99 la sută din elevii prezentați la examen. La Școala medie „Horia, Cloșca și Crișan“ din Alba Iulia, procentul celor promovați la maturitate s-a ridicat la 93 la sută, iar la Școala medie nr. 2 din Constanța, la 94 la sută.Dar creșterea nivelului de pregătire a absolvenților se reflectă în modul cel mai concludent în mediile obținute de cei care au susținut examenul ; a crescut numărul celor care au fost calificați numai cu note de la 7 în sus. Astfel, 55 la sută dintre elevii profesorilor Amelia Buiculescu și Gheorghe Lăpușnea- nu de la Școala medie nr. 20 „Gheorghe Șincai“ din București, au obținut la matematică calificative între 7 și 10. Aproape 60 la sută dintre tinerii pregătiți de profesorul de limba romînă Emil Gîrlea, de la școala medie nr. 19 din

ÖE LA HÂTRĂ WMBACĂU (coresp. „Scînteii“). Centrala hidroelectrică de la Piatra Neamț, cu o putere de 11 000 kW, a intrat în probe de funcționare ; ea a fost conectată joi — cu 10 zile mai devreme— la sistemul energetic național. Utilajele de înaltă tehnicitate cu care este dotată această u- nitate sînt fabricate în țară. Funcționarea turbinelor și a celorlalte agregate este complet automată.
CU PLANUL

Industria extractivă 
de minereuriziua de 16 decembrie a.c. sec- minereuri din cadrul Ministeru-In torul lui Minelor și Energiei Electrice și-a realizat planul producției globale pe acest an. Planul producției-mariă a iost realizat în proporție de 100,1 la

Primirea de către președintele
Consiliului de Miniștri 

a ambasadoruluiJoi 17 decembrie a.c., Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, a primit în audiență protocolară de pre-

Capitală, au obținut note mai mari de șapte.Atît lucrările scrise, cit și răspunsurile orale au dovedit că un număr mare dintre absolvenții școlilor medii de cultură generală încheie această perioadă de învățătură cu o temeinică pregătire. Din rapoartele președinților comisiilor de examinare rezultă, bunăoară, că la limba și literatura romînă mulți candidați au dat răspunsuri ample și documentate, care reflectă o înțelegere științifică a fenomenului literar, posibilitatea de analiză a operelor literare studiate, a măiestriei artistice a scriitorului, capacitatea de a-1 încadra în contextul condițiilor sociale și istorice în care a trăit și a creat. Lucrările scrise și răspunsurile orale la matematică au arătat că sînt mulți elevi care au formate deprinderi de calcul și sînt în măsură să găsească cele mai raționale căi de rezolvare a problemelor, să le expună clar, sistematic, logic. La fizică s-au prezentat bine pregătiți în special candidații de la secția reală, care, însușindu-și baza științifică a capitolelor studiate, au reușit să folosească cunoștințele teoretice pentru 
a rezolva corect diferite probleme cu caracter practic. Și la chimie, răspunsurile candidaților au atestat cunoașterea noțiunilor de bază ale

Uzina de preparare a minereu
rilor de la Teliuc. Se montează 
cuptoarele pentru prăjirea mine

reului

sută încă în ziua de 14 decembrie. La obținerea acestor rezultate o contribuție însemnată au adus: întreprinderea minieră Vatra Dornei, Trustul minier Dobrogea, Trustul minier Deva, întreprinderea minieră Bocșa și Trustul minier Mureș. Rezultate valoroase în îndeplinirea planului anual înainte de termen la toți indicatorii au obținut și exploatările miniere Cavnic, Herja și Săsar din cadrul Trustului minier Baia Mare.
histria de pidărie, 

și caoriucIndustria de pielărie, încălțăminte și cauciuc a îndeplinit planul producției globale la 16 decembrie. Spre a asigura măriuri care să corespundă exigențelor sporite ale cumpărătorilor, colectivele întreprinderilor din acest sector au extins noi metode de tăbăcire, iolosirea u- 'nor coloranți mai 'rezisfenți șl ă uWor materiale auxiliare cu caracteristici superioare. Totodată, la iabricile „Crișul"-Oradea, „Dîmbovița", „Flacăra roșie" și „Progresul* din București au fost puse în iuncțiune linii tehnologice complete prevăzute cu mașini de înaltă productivitate, care au permis extinderea noilor procedee tehnologice de fabricație. S-a obținut încălțăminte flexibilă, comodă, ușoară și s-a produs de trei ori mai multă încălțăminte de calitate superioară față de anul trecut. Sînt cunoscute și apreciate pentru calitatea bună a produselor colectivele fabricilor din Cluj, Oradea, Timișoara și Jimbolia.

Ion Gheorghe Maurer 
R. B. Vietnamzentare pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. D. Vietnam, Hoang Tu.

acestei discipline, că pot face în mod corespunzător legătura dintre diferite grupe de substanțe, că înțeleg și interpretează corect ecuațiile reacțiilor chimice. Mulți tineri au fost în măsură să vorbească documentat despre dezvoltarea industriei chimice în țara noastră.Numărul elevilor care au dat răspunsuri bune și foarte bune la științele sociale a fost de asemenea mare. La istorie, candidații au dovedit, în general, că înțeleg rolul poporului romîn în făurirea istoriei sale și cunosc în amănunt lupta lui de-a lungul veacurilor pentru libertate, independență și progres social, că au cunoștințe bogate despre lupta eroică a clasei muncitoare, în frunte cu partidul ei marxist-leni- nist, împotriva exploatării capitaliste și pentru construirea societății socialiste. La examen, majoritatea candidaților au demonstrat că și-au însușit tezele de bază ale economiei politice, filozofiei și socialismului științific, documentele partidului nostru prevăzute în programă.Poate fi notată, tot ca un fapt îmbucurător, concordanța existentă în general între notele obținute de elevi în cursul școlarității și acelea cu care au fost apreciate răspunsurile lor la examenul de maturitate. Este o dovadă în plus a obiectivitătii aprecierilor făcute de membrii comisiilor de examinare.Dintr-o analiză făcută recent la Ministerul învățămîntului, din aprecierile făcute de cadrele didactice a- supra răspunsurilor date de candidați la diferite probe ale examenului de maturitate și ale concursului de admitere în învățămîn-
Prof. dr. Ion BERCÄ

(Continuare în pag. III-a)

Lucrări
de hidroameliorații »Lucrătorii de pe șantierul de hidroameliorații din sectorul Gosti- nu-Prundu-Greaca, regiunea Bucu- curești, au terminat prima etapă de construcție a digului pe o lungime de 41,4 km, care ferește de inundații o suprafață de 28 000 ha. Lucrările de defrișare de pe traseu, curățirea terenului de rădăcini, precum și cele de construcție a digului au fost făcute în întregime cu mijloace mecanizate. In cursul lucrărilor de construcție a digului au fost defrișate 700 ha de pădure, iar pentru cei 41,4 km de dig construit s-au excavat și așezat peste 2 900 000 mc pămînt. (Agerpres)
Ä 64-a 
motonavăConstructorii de nave de la Șantierul naval din Galați au livrat beneficiarului o nouă motonavă fluvială de 2 000 tone capacitate de încărcare. Este cea de-a 64-a navă de acest tip construită în țara noastră. Motonava are 2 motoare Diesel a 600 CP fiecare. Toate aceste motonave ar forma un convoi lung de peste 6 km.

încheierea lucrărilor ședinței plenare 
a Consiliului Superior al AgriculturiiJoi au luat sfîrșit lucrările ședinței plenare a Consiliului Superior al Agriculturii. La ședință au participat tovarășii Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale.în ultima zi a plenarei, tovarășul Nicolae Ionescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, a prezentat planul de măsuri pentru dezvoltarea in continuare a producției agricole în anul 1965. Planul a fost elaborat pe baza rezultatelor cercetărilor științifice, a experienței unităților agricole și a consiliilor agricole, precum și a propunerilor făcute în cursul dezbaterilor ce au avut loc în ședințele secțiilor de specialitate și în ședința plenară a consiliului. în continuare au luat cuvîntul specialiști din diferite sectoare de producție agricolă și de ■ cercetare, precum și xeprpzentanți ai conducerii unor departamente și instituții centrale.

Radiogramă de pe traulerul ,.Constanța“

Dincolo de Cercul

gra- 
spre 

co- 
aco-

A trecut o lună de cînd aștept 
prilejul să trimit în continuare o 
relatare mai amplă privind că
lătoria noastră. Data cînd vom 
intra într-un port nefiind încă 
fixată, recurg la radiograma de 
față, străduindu-mă să cuprind 
în puține rînduri ceva din ceea 
ce ar cere numeroase pagini.

în luna scursă pe nebăgate de 
seamă, vasul nostru „Constanța", 
avînd adesea în preajma sa trau- 
lerul „Galați", vas soră prin con
strucție, a navigat în apele 
Atlanticului, înconjurînd de mai 
multe ori insulele Feroe, a
înaintat spre nord dincolo de 
Cercul Polar, pînă la 68 
de latitudine, a coborît 
coastele Islandei și acum 
boară mai departe. Zona
perită de noi în numeroase
zigzaguri este destul de vastă, iar 
scopul acestei navigații a fost să 
recunoaștem locurile prielnice 
pescuitului în acest anotimp și să experimentăm cele mai a- 
decvate mijloace de pescuit. Am 
constatat astfel că documentația 
mondială pe care o avem la bază 
este incompletă și cîteodată ero
nată. Fără a pretinde că am 
completat-o, cred că prin strădu
ința echipajelor noastre avem de 
adus acestei documentații corec
tări importante. Ele ne vor fi de 
folos de acum încolo, dar mai a- 
les vor folosi la alegerea zonelor 
de pescuit în viitoarele călătorii 
ale vaselor.

Viața noastră ar putea să pară 
monotonă celor de pe uscat, care 
ne știu de atîta timp între cer și apă. Cerul ne-a trimis însă ploi, 
ninsori și viscol cîteodată, iar a- pele ne-au arătat adesea ostili
tate, astfel că nimeni nu a avut

‘ ' 1* i

Cele două traulere în larg

Blocuri de locuințe date in folosință la BacăuFoto : Gh. Frunză

■ ■

Ședința plenară și ședințele pe secții, la care au luat cuvîntul peste 120 de specialiști — membri ai Consiliului Superior al Agriculturii, ai consiliilor agricole regionale și raionale, din institutele de cercetări și învățămînt agricol superior, din diferite unități de producție — au analizat rezultatele obținute în agricultură în acest an, metodele folosite în diferite sectoare de producție, precum și măsurile ce trebuie luate anul viitor în vederea îndeplinirii sarcinilor de dezvoltare a producției agricole și consolidării econo- mico-organizatorice a unităților a- gricole socialiste.A luat cuvîntul tovarășul Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Ședința plenară a adoptat planul de măsuri pentru mărirea producției agricole în anul 1965 și a aprobat planul tematic de cercetare al Institutului central de cercetări agricole pentru anul viitor.în încheierea ședinței a vorbit tovarășul Mihai Dalea. (Agerpres) 

Polar LA DAMASC
avut 
fru-

timp să se plictisească. Am 
în compensație și unele zile 
moașe cînd, dacă soarele nu se 
ridica deasupra orizontului nici 
3 grade și apunea în grabă, în 
schimb crepusculul se prelungea 
multe ceasuri, răspîndind pe cer 
și pe ocean luminile cele mai 
neașteptate.

Bineînțeles, constelațiile se văd 
în alte poziții aici și steaua po
lară, de care navigatorii nu mai 
au nevoie, sclipește uitată de toți 
aproape deasupra capului — a- 
cestea fiind toate elementele pei
sajului oceanic, mai puține decît 
pe uscat dar mai pregnante. Iar 
munca oamenilor întregește pei
sajul cu o forță care parcă dă 
dimensiuni mai mari vasului 
nostru, atît de mic totuși față de 
întinderea apelor. Lansarea și ri
dicarea traulului — manevră ane
voioasă — se face de multe ori 
în bătaia valurilor, căci iarna în 
nordul Atlanticului trebuie să 
aștepți prea mult vremea fru
moasă. Marinarii pescari, în hai
nele lor de protecție portocalii, 
ca să poată fi văzuți de departe, 
își execută cu precizie baletul ri
guros cadențat pe puntea alune
coasă. Uneori îi bate ploaia din
tr-o parte pentru ca în clipa ur
mătoare să vină zăpadă viscolită 
în partea cealaltă. Alteori, un val 
care se sparge la pupă năvălește 
peste ei și îi îmbracă în spuma 
albă. Intre timp, alți oameni ve
ghează pe puntea de comandă la 
mașini, la vinciuri, în toate col
țurile vasului și chiar bucătarii, 
fără a ține seama de balans, își 
îndeplinesc datoria 
importantă. Fiind că, 
luptă cu oceanul și 
proastă, oamenii vin 
mănîncă zdravăn.

Intr-o radiogramă 
cum cîtva timp 
neam rezumînd starea noastră : 
puțină furtună, multă voie bună. 
Cred că în încheiere pot repeta 
aceleași cuvinte.

Radu TUDORÀN

lor atît de 
după ce se 
cu vremea 
la masă și
trimisă a- 

,Scînteii“ spu-

TELEGRAMĂ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit din partea președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, o telegramă de mulțumire pentru felicitările transmise cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

Sesiunea
N. A. T. O.

a luat sfîrsitLa Paris s-a dat joi publicității comunicatul comun asupra sesiunii Consiliului ministerial al N.A.T.O. în timpul celor trei zile de dezbateri, miniștrii au abordat o serie de probleme controversate între membrii alianței. S-au conturat din nou pozițiile divergente în problema proiectatei forțe nucleare multilaterale. 
(Amănunte în pag. a IV-a).

Joi, în Argentina a început o grevă de 48 de ore. In centrele industriale Avellaneda, La Plata, Rosario, Cordoba, Mendoza greva a avut un caracter general, pa- ralizînd întreaga activitate. (A- 
mănunte în pag. a IV-a).

Agenția France Presse transmite că, potrivit postului de radio Bagdad, unități ale celei de-a 17-a brigăzi siriene pe care o comanda generalul Mohamed Omrane (vicepreședinte al Consiliului prezidențial care a demisionat din funcțiile sale la 14 decembrie) s-ar îndrepta spre Damasc pentru a elibera pe ofițerii arestați de către autoritățile guvernamentale în urma demisiei generalului Omrane. Postul de radio irakian, care citează informații provenind din Damasc, afirmă că alte trupe blindate ar încercui capitala siriană în timp ce unități de tancuri credincioase guvernului ar fi în prezent desfășurate în Damasc pentru a face față oricărei eventualități.

Peste 1 000 de persoane au rămas 
fără locuin|e în sudul statului Vera 
Cruz din Mexic, ca urmare a inunda
țiilor provocate de revărsarea rîului 
Tecala Ploile torențiale, însoțite de 
un vînt puternic, au provocat inunda
rea principalelor căi de comunicații 
din provincia Yucatan, mai multe lo- 
calitafi fiind izolate. O puternică 
furtuna, care s-a abătut și asupra re
giunilor de coastă ale Braziliei, a 
distrus 80 la sută din recolta regiunii 
Rio de Janeiro, a lăsat cîteva sute de 
familii fără locuinfe și a provocat 
mari pagube. Circulația feroviară în
tre Rio de Janeiro și Sao Paulo a fost 
întreruptă în mai multe puncte din 
cauza prăbușirii unor poduri.
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Nr. 647SS C î N T E I A
LUCRĂRILE ȘEDINȚEI PLENARE A CONSILIULUI SUPERIOR AL AGRICULTOR

Activitatea gospsdăriihr de stat
in 1964 și măsurile pentru 

îndeplinirea sarcinilor pe 1965
Raportul prezentat de tov. Bucur ȘchiopuAnul care se apropie de. sfîrșit a însemnat pentru gospodăriile agricole de stat un pas important înainte în înfăptuirea sarcinilor puse de partid în acest sector de bază al a- griculturii noastre socialiste. Valori- ficînd mai bine posibilitățile de care dispun, gospodăriile agricole de stat au reușit să realizeze în acest an producții sporite de cereale, carne, lapte, lină, ouă și alte produse. Producția de griu și porumb crește cu» 14 la sută față de anul trecut, cea de lapte cu 12 la sută, iar cea de carne și de lină cu peste 15 la sută.Rezultatele superioare de producție obținute în 1964, în condiții de climă mai puțin favorabile decît cele din 1963, se datoresc, în principal, organizării mai bune a muncii, întăririi caracterului permanent al brigăzilor, utilizării mai raționale a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție și ajutorului dat de organele și organizațiile de partid raionale și regionale.Orientarea dată de conducerea partidului gospodăriilor de stat cu privire la concentrarea și specializarea producției a constituit sarcina de bază a activității noastre. în a- nul care se încheie, acest proces a cunoscut o dezvoltare mai mare în ramurile de bază ale agriculturii, în prezent, suprafața de grîu ce revine în medie pe o gospodărie cultivatoare este de 1 000 ha față de 850 ha în anul 1959, cea de porumb — de 1 000 ha față de 650 ha, iar la floa- rea-soarelui, cartofi, legume și alte culturi — de două ori mai mare. în zonele specializate în cultura griului și a porumbului, procesul concentrării este și mai accentuat.Pe măsura dezvoltării procesului de concentrare a producției a avut loc și îmbunătățirea repartizării teritoriale a culturilor. în regiunea București, unde există condiții favorabile pentru porumb, greutatea specifică a suprafeței însămînțate cu această plantă a crescut de la 24,6 la sută în 1959 la 36,6 la sută în 1964.Rezultate bune în această privință au fost obținute și în sectorul creșterii animalelor. în prezent, numărul gospodăriilor crescătoare de vaci este de 380 față de 512 în 1963. S-a redus, de asemenea, numărul gospodăriilor care cresc și îngrașă porci, de la 400 în 1963, la 320 în
Rezultatele cercetărilor științifice
și planul tematic pe aniî viitor

Raportul prezentat de tov. Nicolae Giosanînfăptuind indicațiile partidului nostru, în anul acesta institutele de cercetări agricole și stațiunile experimentale au continuat să întărească legătura cu unitățile agricole socialiste, pentru a le sprijini în dezvoltarea producției vegetale și animale.Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice-Fundulea a creat o serie de hibrizi dubli de porumb proprii, mai productivi și mai rezistenți la secetă, boli și dăunători. Dintre aceștia HD 208. 405, HSL 196 se vor cultiva în 1965 pe circa 1 200 000 ha.Un număr de 150 hibrizi dubli au fost experimentați în anii 1962—1964 de către Comisia de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor în variatele condiții pedoclimatice ale țării noastre. în zonele de deal și premontane s-au evidențiat HDT 120, care este mai timpuriu cu 5 zile decît HD 101, cel mai eficace hibrid care se află în cultură și mai productiv cu 20 la sută, precum și HDT 110 și HDT 2, care sînt mai timpurii cu 7 zile decît HD 101 și cu boabele sticloase. Pentru zonele secetoase s-au remarcat HD 333, 406 și 407. Stațiunile experimentale și gospodăriile de stat au produs sămînță din linii consangvinizate, hibrizi simpli și dubli pentru însămînțările din primăvara anului viitor.La grîul de toamnă s-au creat linii noi, productive, rezistente la cădere și boli, mai timpurii și de calitate mai bună. în anul agricol 1963— 1964 un număr de 40 din aceste linii s-au experimentat în rețeaua de stat pentru încercarea soiurilor. Liniile 382, 289, 153, 105. 12 E s-au dovedit valoroase, depășind producția soiurilor existente cu 10—25 la sută. I.C.C.A. a produs 6 000 tone de sămînță superelită și elită de grîu din soiurile raionate, care prin înmulțire de către gospodăriile de stat asigură reînnoirea periodică din 4 în 4 ani a seminței de grîu din unitățile agricole.La floarea-soarelui. în ultimii doi ani s-au încercat 7 noi linii, dintre care F 70 și F 6 331 au întrecut cu pînă la 15 la sută producția de ulei a soiului VNIIMK 8931. raionat în întreaga țară, în 1964 s-a produs cantitatea de 260 tone de sămînță superelită și elită, care asigură prin înmulțire reînnoirea anuală a seminței de floarea-soarelui.La sfecla de zahăr s-au creat primele soiuri pollploide romînești. În experimentările efectuate de sta

anul 1964 ; în 1965, creșterea și în- grășarea porcilor se vor face doar în circa 200 unități.Pe baza sarcinilor trasate de partid și guvern, principalul obiectiv care a stat în fața lucrătorilor din gospodăriile de stat în sectorul producției vegetale l-a constituit sporirea, în condiții de eficiență economică ridicată, a producției la toate culturile și îndeosebi la grîu și porumb. O atenție deosebită s-a acordat utilizării intensive a pămîntului, îmbunătățirii categoriilor de folosință prin recuperarea terenurilor neproductive sau slab productive, punerii în valoare a terenurilor din lunca Dunării.Anul acesta gospodăriile agricole de stat au obținut o producție totală de grîu cu 30 la sută mai mare decît în anul 1963. Unele trusturi au depășit cu mult producțiile medii planificate : Argeș cu 36 la sută, Brașov cu 26 la sută, Cluj cu 25 la sut'". Roșiori cu 16 la sută ș.a.m.d. 255 gospodării, pe o suprafață care reprezintă 43 la sută din totalul terenurilor cultivate cu această plantă. au obținut o recoltă medie de peste 2 000 kg grîu la hectar. Dar nu peste tot s-au realizat producții pe măsura posibilităților și a sarcinilor de plan stabilite. Această stare de lucruri nu poate fi pusă numai pe seama condițiilor de climă nefavorabile. La diminuarea producției au contribuit și o serie de factori subiectivi, cum sînt greșelile făcute în anumite gospodării în ceea ce privește aplicarea rațională a îngrășămintelor chimice și alegerea soiurilor de grîu. Este de datoria specialiștilor ca, pe baza unei analize temeinice, să stabilească mai corect dozele de îngrășăminte, soiurile ce se folosesc etc.Gospodăriile agricole de stat au acordat în ultimii ani o atenție deosebită culturii porumbului. Acest lucru este reflectat de creșterea an de an a producției totale ca și a recoltelor la hectar. în 1964, producția totală de porumb obținută de gospodăriile de stat este mai mare cu 5 la sută decît cea înregistrată în 1963, iar recolta medie la hectar cu 8 la sută. Cele mai ridicate producții medii au fost realizate de trusturile Sînnicolau Mare,, care a cules 5 000 kg boabe la hectar, Călărași — 4 880 kg la ha, Suceava — 4 240 kg la ha, Arad — 3 830 kg 

țiunile experimentale și centrele de încercare a soiurilor, în perioada 1962—1964, soiurile R. Poly 3, R. Poly 5, R. Poly 7 au depășit cu 10—15 la sută producția soiurilor diploide raionate și s-au situat la nivelul celor mai bune soiuri poli- ploide străine. Aceste soiuri vor fi introduse treptat în cultură înce- pînd din anul viitor.La cartofi au fost încercate, în ultimii ani, 22 soiuri noi create. Dintre acestea s-au remarcat soiurile Brașovean, Carpatin, Măgura, Colina, care au dat în cîmpurile de experiențe producții de 40 000— 45 000 kg la ha. depășind soiurile existente în cultură.Institutul de cercetări hortiviticole a studiat și promovat în producție soiuri valoroase de legume, flori, pomi și viță de vie. Totodată, semințele elită produse de stațiunile experimentale asigură necesarul pe întreaga țară la un număr de 30 soiuri raionate de legume, iar pentru extinderea plantațiilor de pomi și viță de vie s-au obținut 1 450 000 pomi altoiți și 7 000 000 vițe altoite.Institutul de cercetări zootehnice a efectuat în ultimii ani lucrări de selecție la taurine. Aceasta se reflectă în producția de lapte obținută în 1964 de către stațiunile experimentale. care se ridică în medie la 3 500 litri pe un efectiv de 7 500 vaci, din care 40 la sută au produs peste 4 000 litri, cu recorduri de 8 500—12 850 litri.La ovine, prin aplicarea metodelor moderne de selecție, s-au format linii valoroase la rasa Merinos de Palas, care au avut ca efect ridicarea producției de lînă pe întregul efectiv al stațiunii Dobrogea de 3 000 capete la 10,4 kg de oaie.S-au perfecționat metodele de în- sămînțare artificială la taurine și o- vine, în vederea folosirii raționale a reproducătorilor de mare valoare zootehnică.S-a pus în funcțiune prima stațiune de control al producției la porcine, la Săftica, prin testarea reproducătorilor după descendenți. Rezultatele au scos în evidență valoarea ridicată a unor linii de porcine din gospodăriile de stat și stațiunile experimentale privind precocitatea și valorificarea superioară a hranei.Institutul de cercetări veterinare și biopreparate „Pasteur“ a stabilit condițiile de prevenire și combatere rapidă a febrei aftoase, pestei și lep- tospirozei la porci, holerei, pestei și 

la ha, Alexandria și București — 3 630 kg la ha. în lunca Dunării, gospodăriile au realizat recolte mari de porumb : G.A.S. Dichiseni de pe a- proape 3 000 ha a cules în medie 5 280 kg la ha, G.A.S. Dudești, Bă- neasa. Cacomeanca, Roseți — peste 5 000 kg la ha. Pe suprafața totală de 60 000 ha cultivată în lunca Dunării, producția medie de porumb a depășit 4 000 kg boabe la hectar. Asemenea rezultate demonstrează convingător justețea liniei trasate de conducerea partidului privind concentrare«! suprafețelor însămînțate cu porumb în zonele favorabile acestei culturi, extinderea terenurilor cultivate cu această plantă în lunca Dunării.Referindu-se, în continuare, la rezervele existente în direcția sporirii producției la hectar și îndeosebi la micșorarea prețului de epst al acestui produs, vorbitorul a spus : Este necesar ca toate gospodăriile să respecte cu strictețe normele tehnice, să folosească mai bine mașinile și mai eficient forța de muncă.Anul acesta, majoritatea gospodăriilor de stat și trusturilor au a- cordat o mai mare grijă culturilor furajere. O atenție deosebită s-a dat culturii lucernei. în primăvară. însămînțînd această plantă în ogor propriu și asigurînd norme de sămînță corespunzătoare densității optime, multe gospodării au dovedit, prin rezultatele dobîndite, marea importanță pe care o are această plantă furajeră. Din păcate, există însă unele gospodării care, manifestînd un interes mai slab pentru organizarea muncii și aplicarea agrotehnicii, obțin producții mici de furaje. în 1965 va trebui să lucrăm și mai bine terenurile cultivate cu furaje, să trecem pe scară largă la îmbunătățirea pășunilor și fînețelor, să asigurăm realizarea producției la toate culturile de nutreț.După ce a arătat rezultatele obținute de gospodăriile de stat la culturile de floarea-soarelui și de cartofi, în sectoarele legumicol, viticol și pomicol și sarcinile care se pun în legătură cu aceste ramuri de producție, vorbitorul a spus :Sectorul zootehnic are o pondere însemnată în activitatea gospodăriilor de stat. Acest lucru este demonstrat convingător de valoarea producției animale obținute în 1964, 

bolii respiratorii cronice la păsări, întreaga cantitate de biopreparate este produsă de acest institut.Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii, în strînsă colaborare cu uzinele constructoare, întreprinderea de prototipuri și mașini agricole și Stațiunea de încercare și omologare a mașinilor, a experimentat tehnologia de recoltare a porumbului sub formă de știuleți și sub formă de boabe, cu complexul de mașini corespunzător.în vederea măririi productivității agregatelor alcătuite cu tractorul de 65 C.P., a reducerii consumului de carburanți și a prețului de cost al lucrărilor, s-au stabilit noi tipuri de mașini care pot lucra la viteze mărite.în cadrul cercetărilor de economie agrară s-au studiat probleme privind dezvoltarea și îmbinarea ramurilor în gospodăriile colective, e- laborarea metodei privind aprecierea economică a terenurilor agricole, organizarea bazei furajere, îmbunătățirea planificării producției și a muncii în întreprinderile agricole socialiste.în continuare, vorbitorul a arătat unele deficiențe în activitatea de cercetare. în producerea semințelor nu s-au aplicat la toate culturile metode care să asigure obținerea unor semințe de calitate, cu valoare biologică ridicată.în zootehnie, lucrările moderne de creare a hibrizilor de păsări pentru ouă și carne, metișizarea celor mai bune rase de taurine și porcine, în vederea obținerii unor hibrizi valoroși, generalizarea încrucișărilor industriale. în primul rînd în gospodăriile de stat, sînt abordate cu multă timiditate din cauza unei slabe orientări în problemele de genetică animală.Fundamentarea științifică a profilării gospodăriilor de stat, eficiența economică a specializării și concentrării producției agricole, studiul organizării proceselor de muncă în agricultură și a costurilor de producție în gospodăriile de stat și colective, stabilirea căilor de reducere a acestor costuri, diferențiat pe profile de gospodării și zone de producție agricolă, sînt probleme de economie agrară care trebuie soluționate.
★Actualul proiect de plan,tematic cuprinde, pe lîngă temele care sînt în continuare din anii anteriori, teme noi, la propunerea organelor 

care reprezintă 37 la sută din totalul producției globale agricole.Ca urmare a creșterii efectivelor și a producției medii, gospodăriile de stat livrează în acest an cantități sporite de produse animale la fondul central de stat. La lapte de vacă se va livra cu peste 13 la sută mai mult decît în 1963, iar la carne și la lînă cu mai bine de 15 la sută.Multe trusturi și gospodării de stat au realizat producții mari de lapte. Unitățile din trustul Sînnicolau Mare, cu un efectiv de3 200 vaci, și cele din trustul pentru aprovizionarea Capitalei, cu 4100 vaci, obțin peste 3 800 litri de lapte de la fiecare vacă furajată. De asemenea, trustul Iași cu un efectiv de4 800 vaci, obține în medie 3 500 litri, iar trustul Slobozia — peste 3 400 litri. Gospodăriile de stat Variaș, Orțișoara, T. Vla- dimirescu, Bulgăruș din regiunea Banat, Popești-Leordeni din preajma Capitalei, Sibiu și Prejmer din regiunea Brașov, precum și altele obțin în acest an producții medii între 4 200 și 5 000 litri de lapte de la întregul efectiv de vaci.Unele trusturi și regiuni cu tradiție în ceea ce privește creșterea vacilor de lapte nu au aplicat însă măsurile de concentrare a producerii laptelui în unități specializate, nu obțin producții pe măsura posibilităților. Astfel, gospodăriile din trustul Mureș-Autonomă Maghiară realizează numai 2 970 litri de lapte de la fiecare vacă furajată, cele din trustul Crișana — numai 2 920 litri și din trustul Sibiu — 2 980 litri.în continuare, vorbitorul a arătat rezultatele bune obținute de gospodăriile de stat specializate în în- grășarea taurinelor și a porcilor, care au realizat sporuri mari de creștere cu prețuri de cost scăzute, subliniind necesitatea generalizării experienței acestor unități.Grija permanentă și sprijinul a- cordat de partid și guvern gospodăriilor de stat pentru dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale se reflectă în investițiile care cresc an de an în proporții însemnate. Investițiile alocate în anul 1964 au fost folosite în special pentru construirea complexelor de creștere și îngrășare a porcilor, complexe pentru îngră- șarea taurinelor, combinate avicole, sere și răsadnițe cu încălzire tehnică.Activitatea economică-financiară a anului 1964 s-a îmbunătățit, ca urmare a măsurilor luate de conducerile gospodăriilor și trusturilor. în multe gospodării întîlnim o evidență clară a planului financiar lunar, a costurilor de producție, a îndeplinirii sarcinilor de plan, evidență care a- jută efectiv cadrelor de specialiști în conducerea și organizarea mai bună a proceselor de producție, în luarea operativă a măsurilor corespunzătoare de lichidare a deficiențelor în muncă, în generalizarea metodelor bune folosite în producție. Mai sînt însă gospodării în care inginerii și tehnicienii nu conduc e- conomic procesul de producție, nu acordă atenția cuvenită problemelor de evidență a consumurilor de ma
de stat centrale, a consiliilor agricole regionale și raionale, a specialiștilor din unitățile de producție.în domeniul culturii plantelor de cîmp, principala preocupare este îndreptată spre cercetările privind studiul irigațiilor legate de perspectiva lărgirii suprafețelor irigate în țara noastră. Se vor identifica cele mai potrivite soiuri și hibrizi de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, lucernă pentru a fi cultivate în condiții de irigare, se va stabili agrotehnica acestor culturi, combaterea dăunătorilor și îndeosebi a buruienilor cu ajutorul ierbicidelor, normele de îngrășare, sistemele de irigare, tehnica de udare prin brazde, fîșii, aspersiune. în mod deosebit va fi cercetată zona inundabilă din lunca și delta Dunării, vor fi studiate cele mai raționale sisteme de drenare — irigare, pentru a se evita distrugerea solului prin înmlăștinire și să- răturare.O mai mare atenție se va da experiențelor cu îngrășăminte concentrate, complexe și mixte, ureei ca îngrășămînt la porumb, grîu și alte plante cultivate. Se vor experimenta noj procedee de aplicare a îngrășămintelor pentru sporirea eficacității lor.în ameliorarea griului, țelul principal rămîne în continuare obținerea unor soiuri intensive, capabile să valorifice eficient doze mărite de îngrășăminte, rezistente la condițiile nefavorabile de mediu. Se vor intensifica lucrările de ameliorare a griului pe baza fenomenului de he- terozis, urmărindu-se crearea griului hibrid de mare productivitate.La porumb, între obiectivele speciale amintim crearea hibrizilor cu mai mulți știuleți pe plantă, a hibrizilor cu bobul semisticlos, a celor cu port pitic, timpurii și extratim- purii pentru zonele premontane, precum și obținerea unor hibrizi simpli care să poată fi extinși în producție în locul celor dubli, va- lorificînd potențialul lor mai mare de producție.în ameliorarea plantelor leguminoase, se continuă lucrările pentru obținerea de noi soiuri de fasole, mazăre și soia timpurii, rezistente la secetă și boli, cu însușiri valoroase. în ceea ce privește floarea- soarelui, se urmărește crearea hibrizilor pe bază de linii consangvinizate, cu un conținut ridicat de ulei, rezistenți la secetă și boli, cu plasticitate ecologică mare. La sfecla de zahăr lucrările sînt îndreptate în vederea obținerii de forme triploide monogerme de înaltă productivitate, iar la cartofi — soiuri productive care să nu degenereze repede, rezistente la boli îndeosebi la viroze și mană, cu însușiri culinare și tehnologice superioare și cu rezistență bună la păstrare.In legumicultura se vor extinde cercetările privind ameliorarea soiurilor și obținerea semințelor elită după scheme științifice.în vederea extinderii livezilor in

teriale și forță de muncă, nu se o- cupă cu tot simțul răspunderii de reducerea cheltuielilor de producție, de eficiența economică a măsurilor tehnice pe care le iau. Fiind cunoscut faptul că evidența rezultatelor economice constituie un puternic instrument de conducere o- perativă și eficientă în activitatea de producție, este necesar ca întregul aparat de ingineri, tehnicieni și economiști din gospodării să acorde acestei probleme toată atenția.în legătură cu stilul de muncă folosit în conducerea gospodăriilor, trebuie să subliniem modul în care și-au desfășurat activitatea consiliile G.A.S., precum și consiliile directorilor de gospodării la nivelul trusturilor. Deși în multe gospodării și la multe trusturi se organizează periodic ședințe de consiliu, unde sînt analizate și dezbătute temeinic problemele majore ale creșterii și ieftinirii producției vegetale și animale, mai sînt unități și unele trusturi care în ședințele de consiliu analizează formal activitatea de producție și economică. în vederea îmbunătățirii stilului de muncă, consiliile gospodăriilor și ale trusturilor trebuie să-și întocmească planuri de muncă lunare și decadale, cu obiective concrete, orientîndu-și activitatea către dezbaterea și rezolvarea problemelor de bază ale producției. Analiza lunară și decadală cu brigadierii a bugetului de venituri și cheltuieli, a îndeplinirii sarcinilor de plan, a balanței forței de muncă, a productivității muncii, a introducerii în producție a unor metode avansate de muncă, a indicilor de utilizare a tractoarelor și mașinilor agricole, a consumurilor specifice, trebuie să devină lege de bază în munca consiliilor de gospodării și de trusturi.
★Pentru gospodăriile de stat, orientarea de bază a planului de dezvoltare economică pe anul 1965 o constituie continuarea în ritm susținut a procesului de concentrare și specializare a producției, în vederea sporirii continue a producției agricole vegetale și animale și a reducerii cheltuielilor de producție.După ce a trecut în revistă principalele sarcini de producție ce revin gospodăriilor de stat în 1965, vorbitorul a spus : îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul economic pe anul 1965 este pe deplin posibilă datorită înzestrării gospodăriilor de stat cu m’ijloace de producție moderne, asigurării lor cu cadre de specialiști cu o bună pregătire profesională, datorită experienței acumulate și priceperii cadrelor în conducerea și organizarea pe baze științifice a producției agricole.Avem convingerea că lucrătorii din gospodăriile de stat care au demonstrat practic că știu și pot să realizeze producții mari și economice pe hectar și animal, vor reuși, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să obțină și în anul 1965 producții care să contribuie la creșterea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.

tensive, o atenție deosebită se va da stabilirii celor mai potriviți portal- toi pentru diferite condiții de climă și sol din țara noastră, precum și noilor forme de conducere și tăiere a coroanelor. în viticultură se va cerceta construcția teraselor cu o lățime mai mare a platformelor, cu posibilități de mecanizare și irigare, precum și valorificarea terenurilor nisipoase prin fixarea lor prin plantații de viță de vie și pomi. în vi- nificație se continuă cercetările privind îmbunătățirea metodelor de vinificare și păstrare, precum și a metodelor de preparare și condiționare a produselor derivate, a vinurilor spumoase și șampanizate.în domeniul protecției plantelor se vor stabili metodele și mijloacele de combatere a principalelor boli la plantele agricole.în zootehnie, activitatea va fi orientată spre : crearea raselor de mare productivitate, specializate pentru producția de lapte, carne, lînă ; stabilirea celor mai buni metiși pentru carne la bovine și porcine cu valoare industrială ridicată ; crearea hibrizilor la păsări pentru ouă și carne. Vor fi efectuate cercetări privind tehnologia producerii și folosirii în hrana animalelor a furajelor combinate și a suplimentelor pro- teico-vitamino-minerale. Se vor studia și îmbunătăți creșterea, exploatarea și fluxul tehnologic în combinatele industriale de creștere a vacilor de lapte, a bovinelor, porcilor și păsărilor. Pentru apărarea sănătății animalelor, vor fi abordate în mai mare măsură decît în anii precedenți cercetările legate de folosirea preventivă și curativă a medicamentelor și antibioticelor la animale, a diverșilor biostimulatori, studiul eficienței economice a mijloacelor pro- filactico-curative aplicate în masă.în vederea dezvoltării în continuare a mecanizării agriculturii se vor experimenta mai multe tipuri de mașini pentru recoltatul porumbului,, cartofului, sfeclei, precum și pentru mecanizarea lucrărilor în legumicul- tură, viticultură, pomicultură și zootehnie. De asemenea, în planul tematic s-a prevăzut studierea utilajelor destinate mecanizării lucrărilor pe terenurile situate în pantă, a noilor instalații pentru încorporarea în sol a îngrășămintelor lichide, a mijloacelor de transport necesare pentru agricultură.Cercetările de economie agrară vor urmări noi forme de organizare și retribuire a muncii, în vederea sporirii cointeresării colectiviștilor, eficiența investițiilor în irigații, mecanizare și creșterea animalelor, studiul economic al profilării producției în unitățile agricole, al concentrării și specializării producției, analiza prețurilor de cost în gospodăriile de stat și colective și căile de reducere a acestora.îmbunătățirea continuă a activității de cercetare va contribui în mod și mai substanțial la obținerea unor producții mari și constante.

Invățâmîntul agrozootehnic la gospodăria colectivă Băltățești, regiunea 
Ploiești. O lecție la cercul pentru creșterea animalelor

a citit și s-au sans
De ce io timpul 

programului ?
Citind scrisoarea „închis în plin 

sezon“, pe care ziarul a publicat-o 
recent, m-am gîndit să-mi spun și 
eu părerea despre modul de func
ționare a unor magazine din Iași, 
în ultima vreme, unele dintr-aces- 
tea sînt închise din diverse motive. 
Intîi de toate se fac inventare. Foar
te bine, controlul este necesar. Dar 
nu s-ar putea ca inventarierea să 
se desfășoare mai operativ f Ar a- 
vea de cîștigat și cumpărătorii, și 
comerțul. Anul acesta au stat închi
se, pentru diverse controale sau pre
dări de gestiune, magazinele auto- 
moto din strada Ștefan cel Mare — 
circa două luni, magazinul „Modern“ 
din Piața Unirii — cam trei săplă- 
mîni, librăria centrală — două săp- 
tămîni etc. Alteori, cumpărătorii 
stau pe la uși așteptînd primirea 
mărfii. După părerea mea, nu este 
admisibil ca recepționarea mărfuri
lor noi să se facă în timpul progra
mului. (de la Ing. Dan NICOLES- 
CU, Iași). ’

20 x 20 x 10
In ziua cînd a apărut în „Scînteia" 

foiletonul „Cum se împachetează un 
microb“ mă pregăteam să scriu re
dacției despre unele curiozități — 
le-aș zice eu — în activitatea 
P.T.T.R. Am avut de trimis o pere
che de pantofi la Constanța. L-ain 
împachetat și m-am prezentat cu ei 
la oficiul poștal nr. 26 Bucureștii- 
Noi. Funcționarul de la oficiu, s-a 
uitat la pachet, l-a măsurat din ochi 
și mi-a spus categoric :

— Nu-1 putem primi. Nu are di
mensiunile necesare.

Intr-adevăr, coletul era cu 2 cm 
mai mic decît prevăd instrucțiunile. 
M-am dus la Poșta Centrală. Aici 
mi s-au dat instrucțiunile, ca să le 
citesc negru pe alb. Neavînd altă 
soluție, am cumpărat o lădiță-tip 
de la poștă și am pus pachetul înă
untru. Cînd credeam că am termi

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Oedip (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nltouche (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (sala comedia) : Regele 
Lear (orele 19,30), (sala Studio) : Moartea 
unui artist (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Opera de trei parale (orele
19.30) , (sala Studio — str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Dragă mincinosule (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Somnoroasa aven
tură (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru) : Hipnoza (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Jurnalul unei femei (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Finita 
la commedia (orele 20). Studioul Institu
tului de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale“ (str. 30 Decembrie nr. 
9) : Don Jüan, idiotul (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ : Cartea cu Apolodor (spec
tacol pentru copii — orele 16), Micul 
prinț (spectacol pentru adulți — orele
20.30) . Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tăna- 
se- (sala Savoy) : Revista de altădată 
(orele 20). (sala Victoria) : Aventurile u- 
nel umbrele (orele 20). Ansamblul artis
tic al C.C.S. (str. Lipscani nr. 59) : O 
carte despre frumusețe (orele 20). Circul 
de stat : Spectacol prezentat de ansam
blul circului italian Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30 ;
12.30 ; 15,30 ; 18,30 ; 21,15). Climate — ci
nemascop : Republica (9,30 ; 12,30 ; 16 ;
18.45 ; 21,30), Festival (9 ; 12 : 15 ; 13 ; 21). 
Diavolul deșertului : Luceafărul (9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), București
(9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 : 21), Excelsior
(9,45 ; 12 : 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Mo
dern (10 ; 12 ; 14.15 ; 16.30 ; 18.45 ; 21).
Jucătorul : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16). Co- 
coșatul : Flamura (9,30 ; 11,45 ; 14). Șapte 
ani de căsnicie — cinemascop : Feroviar 
(9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), Melodia 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Tomis (9.30;
11.45 : 14 , 16,15 : 18.30 ; 20,45). Doi în stepă 
Capitol (10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 , 20,30), 
Giulești (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20). Maria : 
Flamura (16 ; 18.15 ; 20,30). 40 de minute 
pînă în zori — cinemascop : Victoria (10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Flacăra (16 ; 13 ; 
20), Adesgo (15,30 ; 18 ; 20,30). Veselie la 
Acapulco : Central (9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21), Bucegi (9,15 ; 11.30 : 13,45 ; 16 ;
18.30 : 21). Musafiri ciudați pe muntele 
de gheață : Lumina (9,45 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;
13.30 ; 20,45). Pacea (16 ; 18 ; 20). Comi
sarul Maigret se înfurie : Union (14,30 ;
16.30 : 18,45 : 21). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Hatari (am
bele serii) : Doina (11,30 : 16 ; 19.30), Arta 
(orele 10 dimineața). Prin Albania — 
Dansul vulturilor — Fiți gata, start ! — 
Neva-Nipru — Știință și tehnică nr. 17
— Pionieria nr. 6/1964 : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Haine aproape noi
— cinemascop : înfrățirea între popoare 
(13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20). Dragoste la zero 
grade : Cultural (15 ; 17 ; 19 ; 21), Cosmos 
(16 , 18,15 ; 20,30). 1944 — XX — 1964 — 
Raid prin cinematografic — Un surîs în 
plină vară : Dacia (10,30 ; 13,30 ; 16,45 ; 

nat, alt bucluc : trebuia să-l leg cu 
o sfoară și nu aveam de unde s-o 
procur pe loc. M-am întors cu pa
chetul acasă și abia a doua zi am 
reușit să-1 expediez, după ce mă 
înarmasem cu de toate, „conform 
instrucțiunilor".

Acum am intenția să trimit an 
curs universitar unui coleg din Cluj. 
L-am măsurat și — din nou ghinion 
— dimensiunile sînt SUx45x7 cm; 
deci nu se încadrează în instrucțiu
nile poștei. Mă gîndesc să cumpăr o 
lădiță-tip, dar costă mai mult decît 
valoarea cursului. Cui folosesc ase
menea „instrucțiuni“ ? Un colet tre
buie să fie neapărat lat de 20 cm, 
lung tot de 20 și înalt de 10 cm. 
Dacă e mai mare sau mai mic, nu 
mai putem recurge la serviciile 
poștei ? (de la Constantin UȚA, 
funcționar, București).

Tot despre cercurile 
literare

Publicarea în „Scînteia“ a artico
lului intitulat „Casa de creație și 
cercurile literare“ a dat speranțe 
multor creatori suceveni. Cu toții 
așteaptă să vadă măsurile pe care le 
va lua Casa regională a creației 
populare din Suceava pentru îmbu
nătățirea situației în care se află 
cercurile literare din regiune. Mă
nunchiul de creatori din cadrul aces
tor cercuri s-a destrămat cu timpul, 
deoarece n-a beneficiat de îndrumare 
și nici de o tribună în care să-și 
poată publica lucrările. E drept că 
ziarul regional „Zori Noi“ à publi
cat cîteodată lucrări din cadrul 
cercurilor literare, dar de o bucată 
de vreme nu le mai acordă sprijin. 
Cred, de asemenea, că pe lîngă cule
gerile metodiștilor ei, casa regio
nală a creației populare ar ti putut 
să publice piese scrise de unii 
membri ai cercului literar din Cîm- 
pulung Moldovenesc. Socotesc că 
intervenția ziarului în această pro
blemă este binevenită. Așteptăm 
rezultatele, (de la Grațian JURCAN, 
profesor).

20). Casa neterminată : Buzești (15,45 ; 18 ; 
20,15), Rahova (16 ; 18,15 ; 20,30). Vii șl 
rnorți — cinemascop (ambele serii) : 
Crîngași (15,30 ; 19,30). Ziua fericirii — 
cinemascop : Grivița (10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Arta (16 ; 18,15 ; 20,30), Aurora (9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). Străinul — 
cinemascop (ambele serii) : Unirea (16 ;
19.30) , Progresul (15,30 ; 19). Ghinionistul : 
Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Drumul Sării (15,30 ; 17,45 ; 20), Vitan 
(16 ; 18,15 ; 20,30). încurcătură blestemată : 
Munca (13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,30), Viitorul 
(15 ; 17.45 ; 20,30), Cotroceni (15 ; 17,45 ;
20.30) . Sedusă și abandonată : Popular 
(10,30 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,30). S-a întîmplat 
la miliție — cinemascop : Moșilor (16 ; 
18.15 ; 20,30). Hamlet — cinemascop ; Vol
ga (10 ; 13 ; 17 ; 20). Ivailo : Floreasca 
(16 ; 18.15 ; 20,30). 30 de ani de veselie : 
Lira (10.30 ; 15 : 17 ; 19 ; 21). Ghepardul 
— cinemascop (ambele serii) : Ferentari 
(15,30; 19). Comoara din Vadul Vechi : 
Colentina (16 ; 18,15 ; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Elemente 
de execuție din instalațiile de comandă 
și reglarea automată — de Victor Cră- 
clunoiu, inginer șef la Institutul de pro
iectări de aparataj electrotehnic și in
stalații de automatizare. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii și ti
neretul școlar ; La sfîrșit de trimestru... 
19,40 — Emisiune de artă plastică : Locuri 
și oameni evocați de Ion Creangă, în 
creația pictorului Eugen Ispir. 20,00 — 
Săptămîna. 21.00 — Parisul pe gheață.
21.30 — Cîntă Valentina Levko — Trans
misiune de la Moscova. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
1er! în țară : Vremea s-a menținut în

chisă și cețoasă în sudul și estul țării, 
în rest vremea a fost schimbătoare, cu 
cerul mai mult noros și cu ceață locală. 
Au căzut precipitații slabe, izolate, sub 
fermă de burniță în Oltenia și Moldova. 
Vîntul a suflat în general slab, cu ușoare 
intensificări în Banat din sectorul sud- 
est. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 12 grade la 
Oravița și minus 5 grade la Bicleșu în 
Oltenia. In București : Vremea s-a men
ținut închisă și cețoasă. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura maximă a 
înregistrat zero grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 19, 20 și 21 decembrie, 
in țară : Vremea se menține umedă, cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații locale. Vîntul în general slab, cu 
unele intensificări în sudul tării din sec
torul nord-vestic. Temperatura staționară 
la început, apoi în scădere ușoară. în- 
cepînd din nordul țării. Minimele vor fl 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, 
Iar maximele între minus 3 și plus 
7 grade. Ceață și izolat polei. In Bucu
rești : vreme umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. Vor cădea ploi slabe. Vîntul 
în general slab. Temperatura în creștere 
la început, apoi staționară.
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Sesiunea Sfatului popular al Capitalei Cronica Ședința Comisiei permanente C. A. E. RJoi a avut loc siune a Sfatului talei. Deputatul ședințele sfatului popular, a prezentat raportul tiv, în care s-a sfatului pentru de cetățeni la buna gospodărire a orașului. îmbunătățind continuu legăturile cu masele, organizînd sistematic participarea lor la rezolvarea diferitelor probleme gospodărești, stimulînd inițiativele, Sfatul popular al Capitalei se sprijină acum, în întreaga lui activitate, pe aportul unui activ obștesc larg, format din peste 30 000 de cetățeni, specialiști în diferite domenii, buni gospodari. Cu ajutorul lor, numai în acest an s-au extins spațiile verzi pe mai mult de 600 000 m p, au fost amenajate 165 terenuri de joacă pentru copii, 187 baze sportive în școli, s-au plantat peste 300 000 arbori și arbuști. Numeroase cartiere, printre care : Militari, Bucureștii Noi, Chitila, Parcul Rahova, Balta Albă, Vatra Luminoasă, Floreasca și altele au fost înfrumusețate prin plantarea a peste 5 milioane de flori din răsad-

cea de-a 13-a se- popular al Capi- Ion Cosma, pre-comitetului execu- analizat activitatea antrenarea maselor înfrumusețarea și
nițe amenajate cu sprijinul cetățenilor. De asemenea, numeroși bucu- reșteni au luat parte la colectarea a peste 4 300 tone fier vechi și 1 200 tone deșeuri de hîrtie. Contribuții importante au fost a- duse în domeniul bunei întrețineri a fondului locativ, ocrotirii sănătății, dezvoltării rețelei comerciale etc. Comisiile permanente de depu- tați de pe lîngă Sfatul popular al Capitalei au studiat diferite probleme din aceste domenii și au prezentat un mare număr de propuneri, pe care comitetul executiv le-a analizat, luînd măsuri pentru înfăptuirea lor.In primele anului în curs, nilor au fostvaloare de peste 50 milioane lei, cu aproape 20 milioane lei mai mult decît realizările întregului an 1963.Numeroși participant la discuții au făcut propuneri pentru îmbunătățirea continuă a activității de înfrumusețare a Capitalei și angajat să sprijine comitetul cutiv în realizarea sarcinilor văzute în planul pe 1965.

Prin Decret al Consiliului de Stat, tov. Victor Ionescu a fost eliberat din funcția de ministru al comerțului exterior, primind alte însărcinări.Tov. Mihail Petri a fost numit ministru al comerțului exterior.
pentru energia electrică

trei trimestre ale cu ajutorul cetățe- realizate lucrări în

Adunare consacrată aniversării
ziarului „Munca“Joi la amiază, în sala de marmură a Casei Scînteii a avut loc adunarea festivă consacrată aniversării a 20 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Munca“. Au participat activiști ai C.C. al P.M.R. și ai Consiliului Central al Sindicatelor, redactori-șefi ai ziarelor centrale, academicieni, oameni de știință, art.ă și cultură, lucrători din presă, numeroși corespondenți voluntari și cititori ai ziarului „Munca“. Tov.

s-au exe- pre-

zia-Florea Neacșu, redactor-șef al rului „Munca“, a vorbit despre activitatea ziarului în cei 20 de ani de apariție. Au fost transmise saluturi din partea unor ziare centrale, departamentale și a Uniunii Ziariștilor. Tov. Ion Preoteasa, secretar al C.C.S., în numele Consiliului Centra) al Sindicatelor, a felicitat colectivul redacțional al ziarului cu prilejul acestei aniversări.(Agerpres)

Șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă au vizitat joi secții de producție ale Fabricii de confecții și tricotaje „București“, precum și complexul social al fabricii. Cu acest prilej oaspeților le-au fost prezentate modele de confecții și tricotaje din colecția anului 1965.

Intre 11 și 16 decembrie 1964 a a- vut loc la București ședința ordinară a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru energia electrică. La ședință' au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. : R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.în calitate de observatori, la ședința comisiei au asistat reprezentanți ai R. P. Chineze, Cubei, R.S.F. Iugoslavia.Comisia a discutat o serie de probleme de domeniul hidroenergeticii

cerințele tehnice pentru și producția de utilaja examinat, de aseme-
precum și proiectarea energetic.Comisianea, propunerile privind principalele direcții de coordonare a cercetărilor științifice și tehnice în energetică pe perioada 1966—1970. Comisia a aprobat planul său de lucru pe anul 1965 și a examinat o serie de alte probleme.Ședința comisiei într-o atmosferă de plină înțelegere.

Semnarea planului de aplicare a(Agerpres)
Simpozioane 
consacrate lui Creangă

La Pitești a fost organizat ieri, de către Comitetul orășenesc de cultură și artă, un . simpozion literar dedicat creației lui Ion Creangă. Și-au dat concursul și actori ai Teatrului de Stat din Pitești, care au interpretat lucrări dramatizate ale scriitorului.Un simpozion în cadrul „Zilelor Ion Creangă“ a avut loc și la clubul Casei de cultură a tineretului și studenților din Iași.

s-a desfășurat prietenie și de-
Acordului

de colaborare culturală pe anii 1965-1966

La 17 decembrie, la Ministerul A- facerilor Externe, a avut loc semnarea planului de aplicare a Acordului de colaborare culturală pe anii 1965—1966 între R. P. Romînă și R. D. Vietnam. Noul plan prevede dezvoltarea schimburilor în domeniul științei și învățămîntului, organizarea de expoziții, turnee ale formațiilor artistice din precum și traducerea lucrări din domeniul muzicii.Din partea romînă , . semnat de Pompiliu Macovei, junct al ministrului afacerilor terne, iar din partea vietnameză de
cele două țări, și editarea de literaturii șiplanul a fost ad- ex-

R. D. Vietnam
Luu Qui Ki, vicepreședinte al Comitetului de Relații Culturale cu Străinătatea.Au fost de față Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, precum și membri ai Ambasadei R. D. Vietnam. Au participat, de asemenea, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., membrii celor două delegații și alte persoane oficiale.

4rCu acest prilej, Pompiliu Macovei, adjunct al ministrului afacerilor ex.- terne, a oferit joi seara o masă în cinstea delegației vietnameze.(Agerpres)

Raze gamma 
prin interacțiunea 
dintre fotoni și electroniMOSCOVA 17 (Agerpres). — Cercetătorii de la Institutul de fizică al Academiei de Științe a U.R.S.S. au înregistrat pentru prima oară razele gamma generate prin interacțiunea unor fascicole de fotoni și electroni. Energia cuantelor acestor raze gamma crește de milioane de ori în comparație cu energia fotonilor primari. Ca sursă de fotoni s-a folosit un laser. Un flux de cuante de lumină roșie, emis de laser, era dirijat asupra unui fascicol de electroni care se deplasau cu o viteză apropiată de viteza luminii.

Acord comercial
între R. P. D. Coreeană
și JaponiaPHENIAN 17 (Agerpres). — La 16 decembrie a fost semnat un acord comercial între delegația de oameni de afaceri din Japonia, aflată în prezent la Phenian, și o delegație comercială a R.P.D. Coreene. Acordul prevede extinderea schimburilor merciale dintre cele două țări 1965. In- cadrul tratativelor au discutate o serie de problemedezvoltării comerțului dintre R.P.D. Coreeană și Japonia.

coin fost ale

DE PRETUTINDENI
A FOST TERMINAT DOMUL 

DIN MILANO

După aproape zece secole de cînd 
început construirea sa, Domul dina

Milano este în sfîrșit terminat. Cea 
de-a cincea și ultima ușă care îi lip
sea va fi gata la 6 ianuarie. Această 
ușă este opera lui Luciano Muiguzzi, 
care a lucrat la ea timp de 14 ani, 
și cîntărește zece tone. Cele o sută trei
zeci de personaje și cei zece cai 
sculptați în metal povestesc întreaga 
istorie a construirii Domului.

100 de ani de la prima escaladare a 
muntelui Cervino de către englezul 
Whymper și italianul Carrel, escala
dare care a însemnat de fapt nașterea 
alpinismului. Cu acest prilej vor a- 
vea loc diverse festivități.

ȘI-A GĂSIT DE LUCRU

CANAL IN ISTMUL 
COLUMBIAN

Pierre Lagaillarde, faimoasa căpete
nie de tristă amintire a teroriștilor din 
O.A.S., și-a găsit de lucru într-un club 
de noapte din Madrid. El are datoria 
să dea afară pe cei care 
portă cum trebuie.

încă o restanță Sa fotbal Campionatul de șah

Din nou o runda

Expoziția permanentă
Pagini din istoria operei romîne“

Dinamo București-Progresul 4-0Dinamoviștii bucureșteni au obținut ieri o victorie mult mai ușoară și mai netă decît poate se așteptau: 4—0. Scorul reflectă în bună măsură aspectul jocului. Dinamo a acționat ceva mai. hotărît, și-a lansat extremele pe contraatac și a știut să profite de nesiguranța apărării adverse.Frățilă a deschis scorul în minutul 12, printr-un șut destul de slab, dar care l-a surprins pe Cosma. în minutul 34, la o altă acțiune pe contraatac, Pîrcălab primește mingea și, de la cîțiva metri, înscrie nestingherit. După pauză, Progresul controlează mai mult balonul, însă fără efect ; înaintașii întîrzie să tragă sau trimit mingea în afara porții.

Dinamoviștii inițiază de cîteva ori acțiuni ofensive. Una din acestea (în min. 62) se soldează cu corner; mingea ajunge la Ene II, care reia direct în plasă. Destul de ușor a fost înscris apoi și al patrulea gol, cînd mai erau de jucat cinci minute. Știrbei trimite mingea spre Cosma, dar Frățilă, aflat în apropiere, interceptează pasa și... 4—0 pentruDinamo.Cu jocul de ieri, Progresul a încheiat prima parte a campionatului pe ultimul loc din clasament, ceea ce oglindește, desigur, comportarea generală a echipei, ca și posibilitățile ei scăzute.

a remizelor
• Gheorghiu se menține pe 
primul loc » Astăzi partida 

Ciocîltea-Soos

In foaierul de la primul etaj al 
Teatrului de Operă și Balet s-a 
deschis expoziția permanentă „Pa
gini din istoria operei romîne“. Pe 
numeroase panouri și în peste 40 de 
vitrine sînt expuse unele dintre cele 
mai semnificative piese — costume, 
facsimile după afișe și programe, 
fotocopii și fotografii — aflate în 
arhiva documentară a primei noas-

scene lirice, precum și fotogra- 
din spectacole prezentate de co

lectivul teatrului în țară și peste 
hotare în anii regimului de demo
crație populară. Expoziția oferă vi
zitatorului o imagine cuprinzătoare 
a dezvoltării și succeselor operei și 
baletului romînesc, de la primele 
spectacole ale acestui gen pînă în 
zilele noastre.

tre 
-fii

Camera reprezentanților din Colum
bia a aprobat proiectul de lege autori- 
zînd guvernul să facă studii prelimi
nare în vederea construirii unui canal 
care să taie istmul columbian, legînd 
Atlanticul și Pacificul. Canalul urmea
ză să aibă o lungime de 172 km, 
cesitînd cheltuieli în valoare de 
milioane de dolari.

DESCOPERIREA UNOR 
MORMINTE STRĂVECHI

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
(< Bagirov și Antoșin (U.R.S.S.), care au 

totalizat cîte 9 puncte din 12 posibile.

Joi seara la Sofia a început a 3-a 
ediție a „Cupei Dunării“. în prințul joc, 
echipa orașului Belgrad a învins cu 
5—3 reprezentativa Sofiei. Astăzi echi
pa orașului București joacă cu selec
ționata Budapestei.

FOTBAL. — Primul meci din ca
drul optimilor de finală ale „Cupei 
Cupelor“, disputat la Lisabona între 
echipele Cardiff City și Sporting Lisa
bona, a fost cîștigat de oaspeți cu 
2—1.

hochei 
învins

pe pe
o La Sao Paulo, în finala „Cupei 

Braziliei“ la fotbal, F. C. Santos a în
vins în prima întâlnire cu 4—1 echipa 
Flamengo Rio de Janeiro. Pele a în
scris trei puncte.

pe gheață

© în „Cupa Alpilor" la 
gheață E. V. Innsbruck a 
A. C. Klagenfurt cu 5—3.

© Selecționata de hochei
a U.R.S.S. a jucat la Williams (Ontario) 
cu formația „Lockhead". Întîlnirea s-a 
terminat la egalitate : 3—3.

BASCHET. — în meciul retur din 
cadrul „Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin, Wisla Cracovia a în
trecut pe Standard Liège cu 91—54 
(46—30). Baschetbalistele poloneze s-au 
calificat pentru turul următor. La mas
culin, formația italiană Ignis Varese a 
învins echipa Rabot cu 112—56 și va 
juca în etapele următoare ale compe
tiției.

ȘAH. — Turneul internațional de la 
Baku s-a încheiat cu victoria

® Federația turcă de fotbal a selec
ționat 17 jucători în vederea meciuri
lor de anul viitor în preliminariile cam
pionatului mondial (grupa 4-a) cu echi
pele Cehoslovaciei, Romîniei și Portu
galiei. Nu au mai fost chemați jucători 
cunoscuți ca Turgay, Birol, Senol, Naci. 
De pregătirea echipei se va ocupa un 
colectiv de antrenori condus de italia
nul Sandro Puppo, angajat recent de 
federația turcă.

BOX. — Cu prilejul unei reuniuni 
desfășurate la Wolverhampton, „greul“ 
Brian London (Anglia) a dispus prin 
K. O. în rundul 4 de americanul Chip 
Johnson.șahiștilor

laSezonul internațional de schi alpin a fost deschis pe pîrtiile de Val d'Isère (Franța) cu cea de-a 10-a ediție a tradiționalului concurs „Criteriul primei zăpezi". Proba de slalom uriaș, rezervată bărbaților, a fost cîștigată de francezul François Bonlieu. El a parcurs 1 300 m în l'28"81/100, urmat de Jean Claude-Killy (Franța), Ștefan Kaelin (Elveția) și Willy Fabre (Elveția). în fotografie : François Bonlieu pe parcurs.
Telefoto : U.P.I.-Agerpres

Aseară, în runda a 12-a a turneului 
final al campionatului republican mascu
lin de șah, liderul clasamentului, Florin 
Gheorghiu, a cîștigat partida cu Stanciu, 
Radovici l-a învins pe Gavrilă, Szabo pe 
Voiculescu și Bozdoghină pe Șuteu. S-au 
încheiat remiză partidele : Nacu-Alexan- 
drescu, Șuta-Ciocîltea, Soos-Mititelu, 
Günsberger-Neamju și Reicher-Pușcașu, 
iar cea dintre Pavlov și Partoș a fost 
întreruptă. Partidele întrerupte 
a 10-a s-au încheiat fără joc, 
și Gavrilă recunoscîndu-se 
Soos și, respectiv, Stanciu.

In clasament continuă să conducă Flo
rin Gheorghiu cu 8,5 p., urmat de Cio- 
cîltea, Soos și Szabo cu cite 7,5 p., Rei
cher și Neamju cu 7 p. fiecare, Rado
vici 6,5 p. (1), Stanciu 6,5 p. etc. Astăzi 
după-amiază, de la ora 16,30, în sala 
de festivități a hotelului Victoria se 
dispută runda a 13-a, din care iese în 
evidență partida dintre Ciociltea și Soos, 
recentul învingător asupra liderului.

din runda 
Gheorghiu 
învinși de

Oglinzile
(Urmare din pag. I-a)
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DIAMANTUL LUI MAZARIN

In Ia|a exponatelor

ANUL ALPILOR"

maturității

In Grecia au fost făcute recent 
descoperiri arheologice. Este vorba de 
descoperirea la Faros, în insula Egi- 
na, a unor morminte datînd din se
colul 5 î.e.n. precum și a statuii din 
bronz a unei zeițe datînd din secolul 
5 î.e.n., descoperită pe teritoriul Spar
tei antice. Statuia, înaltă de 1,90 m, 
pare să fie un exemplar rar, de o mare 
valoare arheologică.

La Londra a fost vîndut la licitație 
un diamant de 31 de carate pentru 
suma de 150 milioane lire. Această 
piatră prețioasă a fost montată 
cîndva la inelul cardinalului Ma
zarin.

corn-

Intr-o conferință de presă interna
țională la St. Moritz, directorul ofi
ciului elvețian de turism a anunțat 
că anul 1965 va fi „anul Alpilor“. In 
acest an se va sărbători împlinirea a

Autoritățile olandeze au închis la 
17 decembrie stațiunea de televi
ziune „pirat" „T. V. Northsea". In 
cursul zilei de joi cîțiva polițiști 
și reprezentanți ai marinei milita
re s-au urcat „pe bordul" acestei 
insule artificiale, probabil pentru 
a pune sigiliu pe aparatura de e- 
misie. In fotografie pot fi văzute 
bărcile cu reprezentanți ai presei, 
precum și nava cu care au fost 

aduși polițiștii

i

De la corespondentul nostru la Budapesta

tul superior din anul 1964 s-au desprins și alte aspecte care, după părerea mea, trebuie să rețină atenția corpului profesoral, a lucrătorilor din domeniul învățămîntului și, desigur, a elevilor și părinților acestora. Să ne oprim, pe scurt, a- supra cîtorva. Unii candidați au în- tîmpinat dificultăți în sesizarea mesajului unor opere literare. La o parte dintre elevi s-au constatat goluri în cunoașterea materiei predate la matematică în clasele a VIII-a, a IX-a și a X-a. La fizică, examenele au pus în evidență lipsuri în cunoștințele elevilor în special la capitolul despre structura atomului, confuzii în legătură cu unitățile de măsură ale unor mărimi fizice, înțelegerea insuficientă a unor probleme de electronică. La chimie, o parte dintre cei prezenți la examen n-au cunoscut în mod satisfăcător întrebuințările practice ale substanțelor organice. La biologie s-au făcut unele confuzii în descrierea speciilor, iar la botanică, zoologie, anatomie și geologie unii candidați n-au fost destul de stăpîni pe materialul faptic.Din trecerea în revistă a datelor pe care examenul de maturitate și concursul de admitere în învățămîn- tul superior din anul acesta ni le furnizează nouă, pedagogilor, se desprind cîteva concluzii pe baza cărora se pot lua măsuri de îmbunătățire a muncii de pregătire a elevilor din școlile de cultură generală. Cred că este necesar ca în școli să se facă o analiză atentă, amănunțită, a tuturor datelor și observațiilor președinților și membrilor comisiilor de examinare. Desigur că este o datorie pentru școală și profesori să se intereseze îndeaproape cum s-au prezentat la examen elevii lor, ce capitole au stăpînit mai puțin, să caute atent cauzele care au dus la reușita sau nereușita unora dintre tineri și să se îngrijească de evitarea unor asemenea neajunsuri în pregătirea viitoarelor promoții de absolvenți.In această privință, un cuvînt important au de spus secțiile de în- vățămînt ale sfaturilor populare;

este de dorit ca ele să-și îndrepte mai stăruitor atenția în direcția unor acțiuni menite să ducă la perfecționarea pregătirii cadrelor didactice și la îmbunătățirea muncii lor. Alături de intensificarea activității metodice din școală, și-ar arăta, desigur, eficiența generalizarea și popularizarea mai largă și mai sistematică a experienței cadrelor didactice cu bune rezultate în pregătirea elevilor. Experiența a- rată că este bine să se’ asigure, în și mai mare măsură decît pînă acum, continuitatea profesorilor în pregătirea aceleiași promoții de elevi din școlile lor, ca să apară și mai pregnantă răspunderea care le revine în temeinica și multilaterala pregătire pentru viață a tinerilor. Dat fiind faptul că unii elevi arată că nu au formată, în suficientă măsură, priceperea de a îmbrățișa .într-o privire de sinteză cunoștințe însușite în decursul anilor, cadrele didactice care predau în clasele IX—XI sînt chemate să se orienteze cu mai multă fermitate spre subiecte de sinteză la lucrările scrise trimestriale. Consider, totodată, că este nevoie să se dea o pondere mai mare pregătirii elevilor prin studiu individual, îndrumării mai atente a acestui studiu de către cadrele didactice și lărgirii perioadei de pregătire individuală, premergătoare examenului de maturitate.Fără îndoială că în procesul de îmbunătățire a programelor școlare va trebui să se aibă în atenție prevederea unor teme de sinteză cu cunoștințe din obiectele înrudite și posibilitatea introducerii unui număr mai mare de lecții de muncă independentă.Este sigur că prin eforturi comune, printr-o atentă și perseverentă activitate de pregătire și educare, cadrele didactice din școlile de cultură generală vor reuși să dea societății noastre socialiste tineri cu cunoștințe, tot mai bogate și temeinice, strîns legate de viață, iar examenul va constitui pentru toți absolvenții o oglindă a maturității.

ACTUALITATI DIN R. P. UNGARĂ
La Combinatul chimic 
de pe TisaLa unul dintre cele mai mari o- biective ale celui de-al doilea plan cincinal al R. P. Ungare, Combinatul chimic de pe Tisa, a intrat recent în probe tehnologice fabrica de îngrășăminte chimice cu un conținut bogat în azot. într-o convorbire pe care am avut-o cu Huszâr Andor, directorul fabricii, ni s-a comunicat că probele tehnologice se desfășoară în condiții bune. La sfîrșitul lunii martie, cînd probele tehnologice vor ti terminate, fabrica va funcționa cu întreaga capacitate, astfel încît, potrivit prevederilor, anul viitor ea va furniza agriculturii 300 000 tone de îngrășăminte.Fabrica de îngrășăminte chimice din cadrul combinatului de pe Tisa este cea mai modernă întreprindere de acest fel din R. P. Ungară. Pînă în prezent ea a și dat cîteva zeci de mii de tone de produse.
Pe dealurile Budei pe 

o sticlă șiîntr-o regiune pitorească de colinele Budei se poate vedea construcție modernă din beton înconjurată de alte clădiri, denumeroase sere și zone vaste de verdeață. Este Școala superioară de horticultură și viticultură, unde o mie de studenți se pregătesc să devină ingineri horticoli, specialiști de înaltă calificare în cultivarea de pomi, viță de vie, legume, plante ornamentale, în vinificație, tehnologie alimentară și construcții horticole. în spatele acestui ansamblu se află un mic parc cu arbori rari și plantații de flori care oferă studenților posibilitatea de a face lucrări practice. Dar adevăratul lor cîmp de activitate este ferma experimentală de a- proape 7 000 ha, situată nu departe

Primul lot de țevi produse de noul laminor din cadrul uzinelor metalur
gice Danubede Budapesta, unde își însușesc cunoștințe practice și capătă experiență. Profesorii școlii sînt recrutați dintre cei mai buni specialiști din țară. Ei participă activ la dezvoltarea diferitelor sectoare ale agriculturii. De pildă, catedra de horticultură a școlii a elaborat, la cererea raionului Băcs-Kiskun — una din cele mai importante zone fructifere ale Ungariei — un plan complet de plantare de pomi fructiferi în gospodăriile de stat din raion.

Cercetări geologiceIn ultima vreme s-au obținut noi realizări în activitatea de explorare a subsolului țării și scoaterea la iveală a avuțiilor sale. Lucrările întreprinse de cercetătorii unguri în anii din urmă au dus la des-

coperirea unor zăcăminte de petrol, gaz metan și cărbune.De curînd, lucrătorii întreprinderii de cercetări și foraje din nordul Ungariei au prospectat zona cuprinsă între Hort, Gyöngyös și Karăcsand. Cercetările s-au făcut cu 12 noi instalații de foraj de mare productivitate. Munca cercetătorilor a fost încununată de succes : s-au găsit însemnate cantități de lignit. Cele mai mari rezerve se află în bazinul dintre orașul Gyöngyös și Nagy-Rede, unde la o adîncime de numai 40—50 metri există o rezervă de circa 70 milioane tone lignit. Exploatarea acestui cărbune se poate face la suprafață. Anul viitor, în această zonă vor continua cercetările geologice.
Aurel POP
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încheierea sesiunii Consiliului N.A.T.O SESIUNEA
DOSARUL F. N. M.
A RĂMAS DESCHIS Dezbaterile

roma Al patrulea scrutin

o
Comunicatul final 
Incident franco- 
vest-germanPARIS 17. — (Agerpres). Cea de-a 34-a sesiune a Consiliului ministerial N.A.T.O. a luat sfîrșit joi, după trei zile de dezbateri.în comunicatul final, dat publicității la încheierea sesiunii, transmis de France Presse, se relevă, printre altele, că membrii Consiliului ministerial al N.A.T.O. au examinat relațiile Est-Vest. Comunicatul arată că „miniștrii și-au reafirmat ho- tărîrea de a-și continua eforturile pentru a găsi o soluție pașnică în problemele care separă Estul de Vest“ și „au confirmat voința lor de a continua să tindă spre încheierea unor acorduri în domeniul dezarmării“. Referitor la această problemă, comunicatul subliniază „importanța evitării răspîndirii armelor nucleare“. în același timp însă, se afirmă că „atîta vreme cît nu se va ajunge la dezarmarea generală și totală, însoțită de un control internațional eficace, orice slăbire a capacității defensive a alianței ar expune-o la presiuni mai mari“.Sesiunea N.A.T.O. a mai studiat, de asemenea, problemele care se pun alianței atlantice în diverse regiuni din Asia, Africa și America Latină.Miniștrii apărării au discutat despre problemele bugetare, despre forțele militare existente și despre plasarea lor în diferite puncte ale globului. în ce privește cheltuielile militare, se poate face constatarea că N.A.T.O. a avut nevoie pentru anul 1964 de 75 941 000 dolari față de 72 652 000 dolari în 1963 și 18 700 000 dolari în 1949, anul în care a fost < semnat tratatul nord-atlantic.

Sesiunea care s-a încheiat joi a furnizat și un neobișnuit incident franco-vest-german în legătură cu inițiativa ministrului de externe vest-german de a se consemna în- tr-un document comun problema germană. Luni seara, reprezentantul Bonnului discutase cu colegii american, francez și britanic această problemă și apoi ea a fost predată experților. Miercuri la prînz, spre surprinderea francezilor, mai ales, purtătorul de cuvînt al delegației R. F. Germane a dat citire unui comunicat privitor la problema. germană, adăugind însă că un ministru s-a o- pus semnării acestuia, și lăsînd să se înțeleagă că este vorba de Couve de Murville. Miercuri însă, ministrul de externe francez restabilea faptele : în timpul discuțiilor, exper- ții puseseră la punct un text de comunicat. în legătură cu textul a intervenit o modificare din partea delegației vest-germane. Modificarea era încă în discuția înalților funcționari francezi, britanici, americani și vest-germani, cînd purtătorul de cuvînt al celor din urmă, fără să anunțe, pe nimeni, a dat publicității un alt text.în încheiere trebuie arătat că, înainte chiar ca sesiunea să fi luat sfîr- șit, centrul de atracție al politicii occidentale „se mutase“ în Camera Comunelor, unde premierul englez Wilson dădea o serie de amănunte în legătură cu forța nucleară atlantică, în același timp, la Paris avea loc o a doua întrevedere între Dean Rusk și De Gaulle. în legătură cu aceasta, ziarele, printre care și „Le Monde“, consideră că „Washingtonul ar pregăti o coordonare a forțelor nucleare americane, atlantice și franceze“.Dosarul F.N.M. rămîne evident în continuare deschis. Sesiunea N.A.T.O. nu a rezolvat nimic.

din Consiliul de Securitate
Critici la adresa intervenției străine in CongoNEW YORK 17. — Trimisul special Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Joi, Consiliul de Securitate a continuat dezbaterea problemei congoleze. Oscar Kambona, ministrul externe al Republicii Tanzania, condamnat intervenția străină Congo declarînd că operația de Stanleyville va intra în istorie una din intervențiile cele mai flagrante și cel mai puțin justificate în treburile interne ale continentului african. El a subliniat că Organizația Unității Africane va lupta împotriva tuturor încercărilor de a semăna discordie între statele africane.Africanii au reacționat cu legitimă indignare față de evenimentele din Congo, a declarat reprezentantul Marocului, subliniind că problemele Congo-ului trebuie să fie rezolvate de poporul congolez. Operația de la Stanleyville a constituit o verigă în amestecul străin neîntrerupt în treburile Congo-ului și a dat o lovitură eforturilor Organizației Unității A-

de a în la ca

fricane de a se ajunge la o conciliere națională în această țară.Luînd cuvîntul, reprezentantul Uniunii Sovietice, N. Fedorenko, a declarat că intervenția străină în Congo nu este numai o acțiune îndreptată împotriva poporului congolez. Asemenea acțiuni periclitează și securitatea altor popoare africane, constituie un pericol pentru cauza păcii în lumea întreagă. Reprezentantul sovietic a atras atenția Consiliului de Securitate asupra legăturii dintre această intervenție și interesele economice ale unor puteri occidentale în Congo. Referindu-se la așa-zisul caracter umanitar al acțiunii de la Stanleyville, Fedorenko a subliniat că reprezentanții puterilor occidentale au trecut sub tăcere crimele săvîrșite de mercenari împotriva populației congoleze. El a a- rătat că guvernul sovietic împărtășește opinia potrivit căreia problema congoleză este o problemă africană și trebuie soluționată, ca atare, de către africani.
Contraatacuri ale patrioților congolezigătesc un nou contraatac. Pe aeroportul local, ocupat de trupele guvernului central, sosesc fără încetare avioane care aduc transporturi de arme și muniții. în același timp, s-a anunțat că au loc lupte în regiunile orașelor Kindu și Bokunda. Răsculații au atacat, de asemenea, orașul Lulimba

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). — Comandamentul suprem al trupelor guvernamentale congoleze a recunoscut miercuri că răsculații congolezi lansează în prezent contraatacuri asupra orașului Paulis, o- cupat recent de trupele guvernului central. După cum transmite corespondentul din Leopoldville al agenției D.P.A., răsculații continuă să ocupe nordul orașului Paulis și pre-

NEW YORK 17. Trimisul special Agerpres, I. Gălățeanu transmite: Luînd cuvîntul în ședința de miercuri după-amiază a Adunării Generale a O.N.U. în cadrul dezbaterilor politice generale, secretarul de stat pentru afacerile externe al Tunisiei, Habib Burghiba Jr„ s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U. El a arătat că menținerea păcii și securității internaționale poate fi realizată prin colaborarea sinceră a tuturor statelor membre ale O.N.U. Reprezentantul Noii Zeelande, Hanan, s-a referit, printre altele, la dezvoltarea economică și la decolonizare, subliniind necesitatea instituirii unui climat de pace în lume, fără de care nu se poate duce lupta împotriva sărăciei, foametei și bolilor. Răspunderea pentru menținerea păcii trebuie să revină în egală măsură atît puterilor mari cît și celor mici. „Este de datoria Națiunilor Unite să facă tot posibilul pentru a accelera procesul de decolonizare“ — a declarat, printre altele, ministrul de externe al Siriei, Hassan Mariyud, în ședința de joi dimineața a Adunării Generale a O.N.U. Hassan Mariyud s-a pronunțat în favoarea convocării unei conferințe mondiale la nivel înalt în problema dezarmării.Ministrul de externe al Mongoliei, Mangalîn Dughersuren, s-a referit la Conferința pentru comerț și dezvoltare, spunînd că aceasta a deschis o nouă sferă de acțiuni pozitive în relațiile dintre națiuni. El a cerut să se pună capăt imediat intervenției străine în Congo și s-a pronunțat în favoarea convocării u- nei conferințe mondiale care să discute problema dezarmării generale și totale.

ROMA 17. — CorespondențiiAgerpres, Georgio Pastore și Octavian Paler, transmit :Joi seara, în ședința comună a Parlamentului italian s-a desfășurat cel de-al patrulea scrutin pentru alegerea noului președinte al republicii. După cum prevede constituția italiană, începînd cu acest scrutin e suficientă majoritatea absolută (482 voturi) pentru desemnarea succesorului președintelui republicii. Nici un candidat nu a întrunit însă această majoritate. Giovanni Leone, candidatul oficial al Partidului democrat-creștin, a obținut 290 de voturi. Senatorul comunist Umberto Terracini — 249 de voturi, liderul Partidului social-democrat, Giuseppe Saragat, 138 de voturi, iar Amindore Fanfani — 117 voturi. Alți candidați au primit sub

100 de voturi. Compararea rezultatelor scrutinului al patrulea cu cel precedent arată o nouă diminuare a voturilor primite de candidatul ofi-, cial al Partidului democrat-creștin, Giovanni Leone, în timp ce un alt exponent al acestui partid, Fanfani, nedesemnat candidat oficial, a înregistrat o sensibilă ascensiune (46 voturi). Partidul socialist italian al unității proletare a retras candidatul propriu, acordînd voturile altor candidați.Observatorii politici apreciază că fixarea următorului scrutin, al cincilea, pentru vineri după-amiază, la ora 16, va da posibilitate grupărilor parlamentare ale diferitelor partide să aibă o serie de contacte în vederea stabilirii unor eventuale acorduri care ar putea duce la o soluție.
Sentința în procesul NovakVIENA 17 (Agerpres). — Joi a luat sfîrșit la Viena procesul intentat lui Franz Novak, fost adjunct al lui Eichmann și șef al serviciilor de transporturi naziste spre lagărele de exterminare. în rechizitoriul pronunțat de procurorul Kovacs s-a reamintit tragedia pe care au trăit-o evreii acum 20 de ani și faptul că nu trebuie tolerat ca responsabilii principali ai masacrelor la care au fost supuși aceștia să rămînă nepedepsiți.Procurorul a cerut în juraților să

vinovăție împotriva acuzatului, iar tribunalul o sentință prin care el să fie condamnat la închisoare, ținînd seama de importanța rolului său în serviciile conduse de Eichmann.După deliberare, tribunalul a condamnat pe Franz Novak la 8 ani închisoare. Pînă în 1957, el a trăit sub numele fals de Franz Dolak. în 1957, a revenit la adevăratul său nume. El a fost arestat în ianuarie 1961, după ce procuratura din Frankfurt pe Main (R.F.G.) a instituit un premiu de 10 000 mărci pentru denunțarea sa.

La Saigon

Crește 
față de

opoziția
guvernSAIGON 17 (Agerpres). — „Bu- diștii vor continua să-și manifeste public opoziția față de guvernul condus de Tran Van Huong“ — a- ceasta este hotărîrea luată în dimineața zilei de 17 decembrie de conducătorii budiști din Vietnamul de Sud, transmite agenția France Presse. Greva foamei de 24 de ore a celor 500 de preoți a luat sfîrșit, dar cercurile budiste și-au anunțat intenția de a declara o nouă grevă care „ar putea să cuprindă întreaga țară“. Adunări de protest împotriva guvernului, la care au participat mii de oameni, au avut loc în aceste ultime zile în numeroase localități din Vietnamul de Sud.

*

GREVĂ IN

à Wj. .
1 —

BUENOS AIRES 17 (Agerpres).— La chemarea Confederației Generale a Muncii, în Argentina a început joi o grevă generală de 48 de ore în cadrul „planului de luptă“ pentru revendicări cu caracter economic. Agenția France Presse relatează că aproximativ 30 000 de polițiști și militari au fost plasați în diferite întreprinderi și instituții din întreaga țară făcînd uz de forță pentru a împiedica participarea la grevă. Greva a avut un caracter

general în centrele industriale Avellaneda, La Plata, Rosario, Cordoba, Mendoza. în aceste centre industriale, cu excepția magazinelor comerciale, întreaga activitate a fost paralizată. Alimentarea cu apă și energie electrică a fost întreruptă. Poliția a arestat doi lideri ai Confederației Generale a Muncii. Agențiile de presă anunță că, cu toate măsurile luate de către autorități, greva va continua probabil și în cursul zilei de vineri.

Pe străzile Saigonului. Un întreg detașament polițienesc a pornit la 
„atac" împotriva acestui tînăr demonstrant

NUMIRI IN GUVERNUL
GUYANEI BRITANICE

Cine este CEYLON

DEFICITUL CONTINUĂ SĂ CREASCĂ

încheiere verdict depronunțe un

Nazistul Novak înainte de pronunțarea sentinței

Nici un rezultat 
după tratativele
S. U. Â. — Cambodgiai17 (Agerpres). — Tratati-

succesorul lui HeyeBundestagul vest-german a ales un nou comisar parlamentar pentru armată : Matthias Hoogen, care pînă la preluarea noii sale funcții a fost deputat din partea partidului U.C.D. El ocupă acum funcția deținută pînă în luna noiembrie de vice-amiralul In retragere H. Heye. După cum s-a relatat, Heye a atras atenția în declarații publice asupra faptului că armata vest-germană are tendința de a „deveni un stat în stat", că este „educată în spiritul vechi". Acest lucru a produs o oarecare vîlvă în rîndurile opiniei publice vest-germane, ceea ce nu a convenit deloc anumitor cercuri militare. De a- ceea, la un moment dat, ca urmare a cererilor exprimate de aceste cercuri, s-a pus în R.F.G. problema de a se renunța pur și simplu la funcția de comisar parlamentar pentru armată. Atmosfera creată de cercurile ostile poziției exprimate de Heye l-a determinat pe acesta să-și părăsească postul în luna noiembrie, deși mandatul său expira în primăvara anului 1965.Pentru funcția rămasă astfel vacantă a fost propus un singur candidat — Hoogen. Și totuși, el n-a obținut decît 270 de voturi pentru, 174 deputați au votat împotriva lui, iar 11 s-au abținut. împotrivă a votat majoritatea deputaților social- democ.rați. Potrivit ziarului „Frankfurter Rundschau", aceasta se dato- rește faptului că, „în calitatea sa președinte al comisiei de anche- afacerefraude în construcții în care fost implicat și fostul ministru ur.) el s-a ridicat în apă- Strauss în loc să anali-

De ce a declanșat
criză politicălegea presei o

de tă cu a Strauss — n larea lui 1 zeze în mod obiectiv faptele".Ziarul vest-berlinez „Tagesspiegel" consideră că în persoana lui Hoogen s-a ales un comisar parlamentar căruia fel de dă de mod radical lumea sau cel puțin Bundeswehrul",

în cazul „FIBAG" (o

pentru armată „din partea nu trebuie așteptate nici un surprize. El nu va da dova- ambiția de a îmbunătăți în
G- D.

Prin dizolvarea parlamentului ceylonez, intervenita în noaptea de miercuri spre joi, criza politica din Ceylon a intrat într-o nouă fază, acesta fiind primul act de aplicare în practică a soluției impuse prin votul de neîncredere din 3 decembrie. Se știe că guvernul condus de Sirimavo Bandaranaike a fost pus în minoritate cu ocazia prezentării de către guvernatorul general a așa-numitului mesaj al tronului în legătură cu legea privind democratizarea presei. Aceasta s-a întîmplat ca urmare a desprinderii fracțiunii de dreapta a partidului guverna- ' mental, Sri Lanka Freedom, și trecerii ei de partea opoziției. Acest fapt a înlesnit, fie și cu o majoritate de un singur vot, adoptarea în parlament a moțiunii de neîncredere in guvern. Beneficiind de posibilitatea de a evita demisia, guvernul a propus guvernatorului general — Ceylonul face parte din Commonwealth, iar guvernatorul reprezintă coroana britanică — dizolvarea parlamentului. Noile alegeri parlamentare urmează să aibă loc în martie 1965.Ce conținut are legea presei ? Este ea singura cauză a crizei politice actuale ? în raportul publicat în luna august de o comisie guvernamentală se sugera lichidarea monopolurilor de presă, democratizarea presei și scoaterea ei din subordinea marilor trusturi. Comisia propunea ca cel mai mare dintre aceste trusturi („Lake House") să fie naționalizat. Unele din ziarele editate de trusturi s-au dedat nu o dată la a- tacuri împotriva politicii de neutralitate și 'nealiniere promovate de guvern. Aceste propuneri au stat la baza legii presei preconizate de guvern. Legea respectivă a provocat reacții violente din partea grupului monopolist ale cărui interese erau lovite direct. Ea a întîmpinat împotrivire și în rîndurile fracțiunii de dreapta a partidului de guvernă- mînt care, în cele din urmă, s-a desprins din partid, după cum am arătat la început. Fracțiunea numără 15 deputați în parlament și are ca lider pe ministrul pămînturilor, irigațiilor și energiei, Charles de Silva.Votul de neîncredere intervenit în

parlament reprezintă doar un episod al luptei politice din Ceylon. în cei 4 ani și jumătate de guvernare, cabinetul condus de d-na Sirimavo Bandaranaike a adoptat o serie de măsuri cu caracter democratic. Politica de îngrădire a activității monopolurilor străine în țară, naționalizarea depozitelor de produse petroliere și a centrelor de desfacere a acestor produse, naționalizarea societăților de asigurări, limitarea importului de mărfuri industriale și crearea sectorului de stat al economiei au constituit pași însemnați pe calea consolidării independenței țării. Promovînd o politică de pace, de neaderare la blocuri militare, guvernul ceylonez a adoptat nu de mult hotărîrea de a interzice intrarea în apele teritoriale și în spațiul aerian al țării a tuturor navelor și avioanelor care transportă arme nucleare.Noua orientare în politica Ceylonului începută în 1956 o dată cu preluarea conducerii de către guvernul lui Solomon Bandaranaike a fost, după cum se știe, încă de la început ținta atacurilor cercurilor reacționare. In septembrie 1959 Solomon Bandaranaike a fost asasinat. Aceleași cercuri se opun astăzi politicii guvernului condus de soția sa, Sirimavo Bandaranaike.Atacurile opoziției, și în primul rînd ale Partidului național unit, împotriva politicii guvernului au găsit ecou și în rîndurile fracțiunii de dreapta a partidului guvernamental, care de schimbe nului.Luîndală a partidului Sri Lanka Freedom, primul ministru Sirimavo Bandaranaike a reafirmat linia partidului său îndreptată spre continuarea eforturilor pentru dezvoltarea țării și pentru consolidarea independenței. In ce privește problema presei, ea a declarat că, după alegerile din martie, „partidul este hofărît să aplice în viață toate propunerile în legătură cu reforma presei".

GEORGETOWN 17 (Agerpres). — Potrivit agenției Reuter, noulprim- ministru al Guyanei Britanice, Forbes Burnham, a numit joi patru membri ai noului guvern de coaliție. în funcția de prim-vicepremier și ministru al afacerilor interne a fost numit dr. Ptolemg Reid, în cea de lider al Adunării Naționale, al doilea vicepremier și ministru al sănătății și locuințelor, Neville Bissem- ber, în funcția de ministru al comunicațiilor pe Eugene Correia, iar în funcția de ministru al învățămîntu- lui, tineretului, relațiilor rasiale și dezvoltarea comunității pe Winifred Gaskin. Intr-un comunicat al Partidului popular progresist se spune că Cheddi Jagan, primul ministru demis al Guyanei Britanice, va participa sîmbătă la adunările populare „pentru a explica .populației marea fraudă electorală“.

LONDRA 17 (Agerpres). — Deficitul balanței comerțului exterioi' al Marii ~ că în tr-un raport al Ministerului Comerțului Exterior dat publicității la Londra. Potrivit datelor publicate în luna noiembrie, importurile engleze s-au cifrat la 474 milioane lire sterline, fiind mai mari cu 19 milioane față de luna octombrie. Măsurile a- doptate de guvernul laburist în vederea limitării importurilor și încurajării exporturilor n-au confirmat previziunile economiștilor că în această perioadă importurile vor fi cu 20 de milioane lire sterline mai mici. în legătură cu situația exporturilor engleze, se arată că ele au crescut în această perioadă de la 357 milioane lire sterline la 371

Britanii, a continuat să creas- luna noiembrie, se arată în-
milioane lire sterline. Deficitul balanței comerciale în noiembrie s-a cifrat la 103 milioane lire sterline, fiind cu 11 milioane mai mare de- cît în luna precedentă. Publicarea raportului oficial cu privire la agravarea deficitului balanței comerciale britanice în luna noiembrie a provocat miercuri o nouă scădere a cursului acțiunilor la bursa din New York. Ofertele de vînzări s-au înmulțit, înregistrîndu-se toate compartimentele, genția France Presse, de afaceri din Londra că măsurile adoptate englez în vederea redresării ției economice și financiare a gliei n-au avut efectele specialiștii laburiști în economice.

1 SCURTE ȘTIRI

multă vreme încearcă să actuala orientare a guver-cuvîntul la conferința anu-

Dumlfru ȚINU

pierderi în relatează a- în cercurile se apreciază de guvernul situa- An- scontate de problemele

DELHIvele între reprezentanții S.U.A. și Cambodgiei, care s-au deschis la 8 decembrie în capitala Indiei in vederea reglementării diferendelor dintre cele două țări, s-au încheiat la 17 decembrie fără nici un rezultat — transmite agenția France Presse. După o ultimă întîlnire de 30 de minute, fiecare parte a dat publicității un comunicat. Comunicatul american precizează că vor fi studiate în continuare propunerile delegației cambodgiene. Reprezentanții Cambodgiei și-au exprimat însă, în comunicatul lor, mirarea față de această declarație a delegației americane, subliniind că propunerile cambodgiene sînt cunoscute de mult timp de către guvernul S.U.A.

MOSCOVA. Intre 21 și 23 decem
brie, Anastas Mikoian, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., va face o vizită neoficială în 
Finlanda. In timpul vizitei, întie 
Anastas Mikoian și președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, va avea loc 
un schimb de păreri în probleme 
care interesează cele două țări. Tot
odată, Anastas Mikoian îi va înmîna 
lui Urho Kekkonen Ordinul Lenin cu 
care a fost distins de către Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., la 18 
septembrie 1964.

ALGER. Președintele Algeriei, Ben 
Bella, a primit pe Luisa Gizenga, 
mama cunoscutului lider al mișcării de 
eliberare națională din Congo (Leo
poldville), Antoine Gizenga, sosită 1a 
Alger în urmă cu cîteva zile. In de
clarațiile făcute presei, Luișa Gizenga 
a relatat că starea sănătății fiului ei

se înrăutățește pe zi ce trece, ca ur
mare a torturilor și regimului 1a care 
a fost supus în închisorile congoleze.

PEKIN. La 16 decembrie 1964, Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chineze, a 
primit pe ministrul Amar Ouzegane, 
trimis special al lui Ahmed Ben Bella, 
președintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, cu care a avut 
o convorbire prietenească. In aceeași 
zi, trimisul președintelui Ben Bella a 
avut o întrevedere cu premierul Ciu 
En-lai și vicepremierul Cen I. La 17 
decembrie, Amar Ouzegane și-a înche
iat vizita în R. P. Chineză, plecînd 
spre patrie.

lească relații cu statele socialiste și 
cu toate statele afro-asiatice. Pe a- 
ceeași poziție s-a situat și primul mi
nistru al teritoriului Singapore, Lea 
Kuan Yew, care a cerut în mai multe 
rînduri stabilirea de relații economice 
cu țările africane și cu țările socia
liste.

CAIRO. A fost semnat un protocol 
cu privire ta schimburile de mărfuri 
între R.A.U. și R. D. Germană pe 
1965. Volumul schimbului de mărfuri 
între cele două țări va crește de ta 3 
milioane lire egiptene în 1964 ta 23 
milioane lire în 1965.

KUALA LUMPUR. In parlamentul 
Federației Mälayeze au avut loo 
miercuri dezbateri pe marginea poli
ticii externe a guvernului. Membrii o- 
poziției au cerut guvernului să stabi-

VARȘOVIA. La invitația guvernu
lui polonez, ministrul de externe al 
Marii Britanii, Patrick Gordon Walker, 
va face o vizită oficială în Polonia în 
a doua jumătate a anului viitor.

rul general al O.N.U., U Thant, va 
părăsi vineri clinica unde se află in
ternat de la 2 decembrie pentru trata
ment. Intr-un buletin medical dat pu
blicității miercuri seara se arată că 
U Thant, care suferea de un ulcer 
duodenal, a fost vindecat.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat că 
miercuri au avut loc două explozii nu
cleare subterane de mică intensitate 1a 
poligonul pentru experiențe nucleare 
din Nevada. Comisia a precizat că, 
prin aceasta, numărul exploziilor sub
terane efectuate de Statele Unite de 
1a începutul anului se ridică ta 21.

Cîntăreața engleză 
Dustry Springfield 
șovăie în fața in
scripției „numai 
pentru albi" fixată 
1a aeroportul din Jo
hannesburg unde 
aștepta un avion 
pentru a reveni în 
Anglia. După cum 
am anunțat în zia
rul de ieri, ea a fost 
expulzată de guver
nul sud-african pen
tru că a cîntat în 
fala unui auditoriu 
compus din albi si 
negri, ceea ce con
travine legilor rasis
te ale apartheidului.

MADRID. Peste 1 000 de muncitori 
metalurgiști spanioli au manifestat 
miercuri seara în fața clădirii sediului 
provincial al sindicatelor din centrul 
Madridului, cerînd organizarea unor 
sindicate care să nu se afle sub con
trolul franchist.

MOSCOVA. La 15 decembrie a so
sit 1a Moscova o delegație de experți 
turci în problemele comerțului. Din 
delegație fac parte 20 de reprezentanți 
ai unor organizații de stat și firme 
particulare din Turcia, care intențio
nează să studieze la Moscova posibi
litatea lărgirii schimbului comercial 
cu Uniunea Sovietică.

NEW YORK. Un purtător de cu- 
vînt al O.N.U. a anunțat că secreta

grevă 
de ta în în a

ROMA. Miercuri au declarat 
de două zile 6 000 de profesori 
școlile și universitățile din Roma, 
semn de protest împotriva punerii 
aplicare a proiectului de reformă
școlilor, propus de ministrul învăță- 
mîntului public al Italiei, Luigi Gui. 
Acest plan preconizează dezvoltarea 
în Italia a școlilor particulare patro
nate de cler, în dauna școlilor de stat

HAVANA. Potrivit datelor Juntei 
Centrale de planificare, populația Cu
bei este în prezent de 7 256 000 oa
meni.

PRAGA. Cu prilejul Zilei interna
ționale de solidaritate cu lupta oame
nilor muncii și a poporului din Viet
namul de sud, Federația Sindicală 
Mondială a dat publicității o declarație 
în care salută cu căldură eroicul po
por al Vietnamului de sud.
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