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• Viața de partid : Sprijin con
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ției raionale de partid Tifu 
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•Note de drum: P. Sfăncescu — 
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REALIZĂRILE DE PlNÂ ACUM
TEMELIE TRAINICA
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CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

REGIUNEA OLTENIACRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — După datele centralizate de Direcția regională de statistică, zilele trecute a fost îndeplinit pe ansamblul industriei regiunii Oltenia planul producției globale pe anul în curs. Pînă la data realizării planului anual pe ansamblu] regiunii, numeroase întreprinderi industriale, printre care Trustul minier Oltenia, Uzina mecanică Tr. Severin, schela de extracție și întreprinderea de foraj Craiova, fabrica de confecții din Tr. Severin, ca și întreprinderile forestiere din Caracal și Craiova, pe lîngă în-

semnate depășiri de plan, au obținut și o calitate superioară a produselor livrate.
REGIUNEA BUCUREȘTIBUCUREȘTIPlanul anual bale industriale din regiunea București a fost îndeplinit zilele trecute. 30 de întreprinderi industriale au raportat înainte de termen îndeplinirea planului producției globale. Printre acestea sînt : Șantierul naval Oltenița, Șantierul naval Giurgiu, Uzinele de reparații Ciulnița și Roșiori, Fabrica de confecții Călărași și altele.

(coresp. „Scînteii"). al producției glo-

DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN

RITM ÎNALT DE EXECUȚIE 
CALITATE EXEMPLARALa marginea Craiovei se construiește, după cum se știe, unul din cele ale siale ce- fa-
mai mari combinate chimice țării. In prezent, aici, se înalță luetele masive și impunătoare primelor zece fabrici ale acestei tăți industriale. O parte dintre brici și instalații au intrat parțial în funcțiune sau se află în probe tehnologice. Ritmul susținut de desfășurare a lucrărilor este urmarea bunei organizări a muncii, extinderii metodelor avansate de execuție, experienței bogate a constructorilor — mulți dintre ei veterani ai șantierelor.Concentrîndu-și eforturile spre urgentarea lucrărilor, constructorii au scos la iveală, cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1965, noi posibilități și rezerve interne și au făcut numeroase propuneri în scopul dării în funcțiune la termen a o- biectivelor în construcție.- Am obținut rezultate bune în c®. șterea productivității muncii, a arătat ing. Ghenadie Medeanu. De L deschiderea lucrărilor, producti- 
•ș>\ ițea muncii a crescut aici cu 60 la' sută. Experiența de pînă acum arată însă că mai există posibilități de a perfecționa metodele de organizare a muncii aplicate pe șantierele noastre. Părerea mea e că s-au stabilit, uneori, cu ușurință termenele pentru predarea anumitor lucrări, de mai mare sau de mai mică importanță. Aceasta datorită necunoașterii în amănunt a proiectelor. Așa s-a întîmplat pe șantierul I, un le lucrările la canalele tehnologice de la secția sinteză a fabricii de amoniac nu sînt încă gata. Pentru ca termenele de realizare a diferitelor obiective să fie respectate va trebui ca graficele de execuție să fie aduse din vreme la cunoștința echipelor, a constructorilor, să se ia măsuri pentru asigurarea punctelor de lucru cu utilaje, materiale, scule. Iată o problemă pe care o vom urmări cu mai multă atenție la lucrările din anul viitor.în cuvîntul lor, inginerii Ionel 
Mocanu, șef de șantier, Nicolae Ar
sénié, Constantin Băicuș și alți vorbitori au relevat că, pentru scurtarea termenelor de execuție, important este felul cum se folosește tehnica modernă pe șantier, materialele, cum este organizată munca, cum se 'Colaborează cu proiectantul și cu neficiarul. La dezbateri au fost 1. bute propuneri pentru îmbunătățirea formelor de ridicare a calificării constructorilor și montorilor,

pentru ca din mîinile lor să se înalțe la timp și trainic fiecare obiectiv încredințat. S-a cerut să se studieze posibilitățile de creștere a gradului de mecanizare a transporturilor din interiorul șantierelor și al lucrărilor de ridicare pe verticală a materialelor și să se întărească, asistența tehnică în schimbul doi.'Din discuții s-au desprins și unele propuneri pentru beneficiar și proiectant. S-a arătat, între altele, că modificările de documentație să fie făcute operativ, pentru a da posibilitate constructorilor să lucreze în ritm continuu. De altfel, conducerea șantierului a procedat bine invitînd
LEMNUL
VALORIFICATCu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1965, la întreprinderea forestieră Reghin s-a insistat în mod deosebit asupra măsurilor ce trebuie luate pentru punerea în valoare a noi posibilități și rezerve de gospodărire tot mai economicoasă a lemnului. „Anul acesta, a spus ing. 
Ludovic Magyar, directorul întreprinderii, noi am reușit să sporim indicele de utilizare la lemn de fag cu 3,2 la sută față de plan. De aici a rezultat un plus de 6 000 mc lemn de lucru. Și la rășinoase indicele de utilizare a fost realizat și depășit. Pornind de la aceste succese, de la experiența dobîndită, de la condițiile care ne-au fost create prin dotarea cu noi utilaje și mecanisme, în 1965 va trebui să obținem mai înalți de valorificare lemnoase“.— După cum se știe, acuvîntul său șeful sectorului Gur- ghiu, Teodor Sava, valorificarea superioară a lemnului se poate a- sigura, în primul rînd, printr-o bună sortare. De aceea vom acorda o mai mare atenție pregătirii sortatorilor, prin organizarea periodică a schimburilor de experiență, urmate de demonstrații practice, între parchetele cu rezultate diferite. La toate parchetele se vor organiza brigăzi complexe cu plata în acord global.„Deși indicii de utilizare au crescut, a arătat șeful sectorului Lă-

indici și a maseispus în

Uzina de produse sodice Govora, C.I.L. Rîmnicu Vîlcea, fabricile de conservare și industrializare a legumelor și fructelor din Rîureni și Băi- culești, mai multe întreprinderi petroliere —iată doar cîteva din unitățile industriale importante apărute pe harta regiunii Argeș în anii puterii populare. Intre I960— 1964 statul a acordat regiunii Argeș fonduri de investiții în valoare de 8,4 miliarde lei ; cu ajutorul acestora au fost înălțate noi triale. In rîndurile C.I.L. Pitești cu 9 Găvana, fabrica de o secție de lignofol la C.I.L. Rîmnicu- Vîlcea, o secție
obiective indus- lor se situează fabrici, filatura produse lactate.de oxigen la fa-

brica de tananți Argeșul etc. Alte obiective noi se înscriu în perspectivă în tabloul industrial al regiunii : hidrocentrala de pe Argeș, uzina de aluminiu Slatina și altele. în acest an producția globală a industriei regiunii este de două ori mai mare decît în primul an al șesenalului. Deci o dublare a producției în numai cinci ani. In același ritm se dezvoltă și noile cartiere muncitorești. în ultimii ani s-au construit 7 885 de apartamente. Se impun a- tenției prin proporții, arhitectură și confort blocurile de pe Calea București din Pitești, centrul orașului Rîmnicu-Vîlcea, cartierele noi din Slatina și Curtea de Argeș.
ciiij Noi unități comerciale

Recent a fost terminată construcția 
unui complex comercial modern în 
centrul minier Baia de Arie?, raionul 
Cîmpeni. Complexul este format 
dintr-un restaurant cu bufet, cofe
tărie, magazin alimentar cu auto
servire, magazine de legume și fruc
te, carne. La etaj sînt amplasate 
magazinele de textile-încălțăminte, 
menaj etc. In acest an rețeaua de 
desfacere a Uniunii cooperativelor

de consum Cluj a mai construit ?i dat în folosință alte 17 noi obiective 
din care 8 magazine comerciale, evi- 
dențiindu-se mai ales cele cu etaj 
din comunele Luna, r.aionul Turda, 
Maeru, raionul Năsăud, Mera — 
orașul Cluj ?i altele.

Pentru dezvoltarea 
snvățămintului

Documentele existente la Direcția re
gională de statistică atestă că la elibe
rarea jării de sub jugul fascist pe 
teritoriul actualei regiuni 
erau peste 120 000 de analfabeji. 
Regiunea, care avea cel mai 
procent de analfabefi are acum școli în 
toate satele și 29 de școli medii de 
cultură generală, fafă de numai 11 cite 
erau în 1938. Au fost înfiinjate școli me
dii în comunele Săveni, Trușești, Dara
bani, Bucecea, Dolhasca și altele. In fie
care centru de raion s-a construit cel 
pujin cîfe un local de școală medie. In 
ultimii 10 ani pe cuprinsul regiunii s-au 
ridicat școli cu un total de 1 113 săli 
de clasă, iar cele existente au fost refă
cute și modernizate. La Suceava a luat 
fiinfă în urmă cu un an Institutul peda
gogic cu facultăjile de matematici și fi
lologie. In cele 1 300 de școli de pe 
cuprinsul regiunii învafă peste 200 000 
elevi. Anul acesta s-au cheltuit din bu
getul sfatului popular regional pentru în- 
văjămînt 191 000 000 lei; s-au distribuit 
gratuit cărți elevilor din clasele I—VIII 
în valoare de peste 7 milioane lei.

Suceava

mare

MAGISTRALE ENERGETICE
@ De la 627 la peste 35000 km ® Cea mai lungă 

linie de foarte înaltă tensiune © Un eșalon 
mecanizat în marș continuu

Există o categorie de constructori 
a căror rază de activitate se întinde 
pe zeci și sute de kilometri. Sînt 
constructorii liniilor pentru transportul 
energiei .electrice, ai magistralelor care 
trimit kilowații spre marile uzine și 
combinate, în orașele și satele țării. 
Oamenii care întind aceste uriașe re
țele ale electricității nu cunosc piedici. 
Peste munți și hăuri, mlaștini sau șe- 
suri ei întind firele liniilor de înaltă 
tensiune. Iar acum, cînd citiți aceste 
rînduri, sute de oameni muncesc la pre
gătirea traseului uneia din cele mai 
mari magistrale aeriene pentru trans
portul energiei electrice din țara noas
tră : linia de 400 kV Luduș-Slatina- 
București. Croind drumul peste Carpații 
de miazăzi, Ia temperaturi scăzute, a- 
desea legați cu frînghii, ca adevărați 
alpiniști, luptîndu-se cu avalanșele și 
gerurile, „rețeliștii“, cum li se spune 
acestor constructori, toarnă betoanelela 
fundațiile stîlpilor metalici ce vor sus
ține cablurile grele'ale acestei linii.

In fiecare an rețeaua liniilor de înaltă 
tensiune este completată prin munca 
acestor oameni de pe șantiere veșnic 
„în mers". Deși pe teritoriul țării noas
tre au început să funcționeze centrale 
electrice încă în ultimele două decenii

PE 1965
la dezbaterea cifrelor de plan reprezentanți ai beneficiarului și ai filialei regionale a Băncii de investiții. Luînd parte la discuții, a- ceștia au putut desprinde anumite concluzii, care, puse în practică, pot ajuta pe constructori să lucreze cu o productivitate mai ridicată, să înlăture operativ anumite deficiențe care apar în execuția după grafic a lucrărilor.Constructorii Combinatului chimic Craiova au dat dovadă că sînt capabili să-și realizeze exemplar sarcinile de plan, angajamentele luate. Ei au la îndemînă nenumărate posibilități și rezerve de a realiza la termenele stabilite și în condiții de calitate superioară unul dintre principalele obiective ale planului șese- nal.

Victor DELEANU
coresp. „Scînteii“

SUPERIORpușna, Gașpar Vajda, noi nu am făcut totul în această privință. Anul acesta, cantități însemnate de bușteni au fost trimise la depozitul final măsurate inexact sau sortate necorespunzător. Din această cauză, ulterior, au fost resortate. Așa se face că volumul transformărilor la depozitul final s-a ridicat la peste 5 000 mc, fapt care a atras după sine cheltuieli suplimentare și unele pierderi de materiaî lemnos. în scopul unei valorificări mai bune a masei lemnoase noi ne 'vom strădui să reducem supralungimile la bușteni. După calculele făcute, numai în sectorul nostru vă rezulta astfel un plus de cel puțin 200 mc, lemn rotund de rășinoase“. ‘Pe baza propunerilor făcute la dezbateri, vor fi aplicate în practică numeroase măsuri. în toate parchetele se va extinde metoda tăierii la rînd, sortarea materialului lemnos la fața locului, înlocuirea parțială a corhănitului liber a lemnului generator de mari pierderi, prin mecanizarea acestui proces în 6 parchete.Cu creionul în mînă, așa cum fac bunii gospodari, forestierii din Reghin au făcut calcule, au propus soluții pentru ca, începînd din primele zile ale anului viitor, să dea masei lemnoase o valorificare superioară.
L. DEAKI
coresp. „Scînteii“
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ale secolului trecut — Timișoara — 
1884, Caransebeș — 1887, Arad, Brăila 
și Iași — 1897 — în decurs de mai bine 
de jumătate de veac puterea instalată 
în toată țara abia depășise 500 MW. 
In treacăt fie spus, numai în 1964, au 
intrat în funcțiune în centralele elec
trice racordate la sistemul energetic 
național agregate cu o putere totală 
de peste 600 MW. Dar cele mai 
multe centrale electrice din Romînia 
de ieri erau de mică putere, aveau 
un caracter local. Inexistența linii
lor pentru transportul energiei elec
trice făcea imposibilă interconectarea 
centralelor, buna gospodărire a curen
tului electric, precum și electrificarea u- 
nui mare număr de localități : acum 
trei decenii, de pildă, doar un sfert din 
populația țării locuia în așezări electri
ficate Și mai puțin de 4 la sută din nu
mărul satelor — adică 483 din 15 000 
— primeau lumină electrică. Nici în 
privința rețelei de distribuție situația nu 
era mai bună: înainte de 1944 au exis
tat circa 500 km linii de medie tensiune 
și vreo 3 200 km linii de joasă ten
siune. Singura linie de 110 kV dinainte

de 1944 era cea dintre Dobrești-Tîrgo- 
viște-București, cu o lungime de 127 km.

în anii regimului democrat-popular, 
se știe, sectorul energetic a luat o dez
voltare impresionantă. Au fost construite 
numeroase hidro și termocentrale elec
trice și centrale electrice de termofi- 
care. Se prevede ca în anul 1965 să se 
atingă o producție de energie electrică 
de peste 17 miliarde kWh față de 
1,13 miliarde kWh în anul 1938. S-a 
realizat sistemul energetic național 
prin interconectarea tuturor centrale
lor electrice și legarea acestora de 
consumatori. Acest lucru a fost posibil 
în urma construirii unui mare număr de 
linii pentru transportul energiei elec
trice. Acum în țara noastră sînt 31 928 
km linii cu 6—15 kW, peste 2 700 km 
de 110 kV și 715 km linii de 220 și 400 
kV. Deci un total de peste 35 000 km 
linii de înaltă și medie tensiune ; com
parați această cifră cu cealaltă, consem
nată de statistica de dinainte de 1944.

Numai în anul în curs „rețeliștii“ au 
construit peste. 2 700 km de linii pentru 
transportul energiei electrice. Din cele 
mai importante lucrări ale anului re
marcăm liniile de 110 kV de la Jilava- 
Videle, Stejarul-Roznov, Timișoara- 
Jimbolia, Moldova Nouă-Orșova și cele 
de"220 kV dintre Borzești-Galați, Parb- 
șeni-Ișalnița, Craiova-Slatina. Cea mai 
lungă linie de foarte înaltă tensiune de 
la noi, linia de 400 kV între Luduș și 
București, va trece și pe la hidrocentrala 
„16 Februarie“ de pe Argeș, apoi pe la 
Slatina, înainte de a ajunge în Capitală, 
și va avea o lungime de peste 350 km. 
O dată cu darea ei în funcțiune, prevă
zută la sfîrșitul anului viitor, se va rea
liza o mai bună legătură între zonele 
ele nord și cele de sud ale țării. în anul 
1965 întreprinderile specializate ale 
Trustului de construcții și montaje e- 
nergetice vor construi încă 1500 km 
linii de înaltă tensiune.

Cea mai mare parte a lucrărilor de 
construire a acestor linii au fost meca
nizate. în cadrul T.C.M.E. au fost pro
iectate și realizate o serie de mașini și 
utilaje care ușurează mult munca „rețe
liștilor“ : macarale de 3 și 10 tone cu 
braț telescopic montate pe tractoare, 
mașini pentru tras și montat cablurile, 
căruciori de 3 și 4 tone pentru trans
portat și derulat conductorii electrici. 
Un șantier al „rețeliștilor“ seamănă a- 
cum cu un eșalon mecanizat — auto
macarale, tractoare, autocamioane, ma
șini complexe montate pe pneuri pentru 
trasul sau frinarea conductorilor — care 
înaintează mereu, pe măsură ce se înal
ță stîlpii și se întind cablurile. Iar în 
urma acestor eșaloane ale „rețeliștilor" 
rămîn liniile fără de sfîrșit ale magistra
lelor electrice prin care circulă forța 
captată a apelor, cărbunelui, țițeiului 
transformată în fluvii de curent elec
tric pus în slujba omului.

Ion PLEAVĂ

Complexul comercial din Baia de Arieș

CU SPRIJINUL CETĂȚENILOROrașele și satele dobrogene își schimbă cu fiecare an înfățișarea. Se construiesc noi blocuri de locuințe, școli și cinematografe, se modernizează străzi, se amenajează parcuri și spații verzi. La aceste înnoiri cetățenii dau un sprijin prețios sfaturilor populare. Numai în actuala legislatură ei au făcut peste 8 700 de propuneri gospodărești edilitare, din care cea mai mare parte au și fost aplicate. Astfel au fost construite cu fonduri din investiții și prin contribuția voluntară a cetățe-

nilor încă 180 săli de clasă, 88 500 mp trotuare, s-au făcut lucrări de întreținere a drumurilor pe o distanță de 300 km, s-a extins rețeaua de distribuție a apei potabile cu 12,5 km etc. In întrecerea patriotică pentru cît mai buna gospodărire și înfrumusețarea localităților, în cursul acestui an locuitorii regiunii au efectuat aproape 11 milioane ore de muncă patriotică, executîndu-se lucrări în valoare de peste 33 milioane lei.

Ieri s-a deschis în Capitală orășelul copiilor din Piața Palatului. încă 
din primele ore ale deschiderii „orășelul" a cunoscut o mare afluență 

de vizitatori. Foto : M. Cloo

Prezența zilelor de vacanță s-a făcut 
simțită mai întîi în școli. Sălile de 
festivități de aici cunosc animația pre
gătirilor în vederea aniversării a 17 
ani de la proclamarea Republicii, re- 
velioanelor și carnavalelor pionierești, 
simpozioanelor la care vor participa, 
pe lingă elevi și profesori, muncitori 
fruntași, scriitori, oameni de știință și 
cultură. O atmosferă asemănătoare în- 
tîlnim și la casele de cultură ale tine-

Vacanța
retului, la cluburi și case pionierești. 
Pe agenda zilelor de odihnă plăcută ?i 
instructivă elevii au înscris, cu aceeași 
bucurie, excursiile, vizitele la muzee 
și case memoriale, spectacole de tea
tru și filme, nelipsitele întreceri spor
tive etc. Fotoreporterul nostru a sur-
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elevilor
prins cîteva aspecte de la manifestă
rile organizate pentru pionierii și șco
larii Capitalei : La școala generală de 
8 ani nr. 76, peste 350 de elevi au 
participat vineri după-amiază la o ser
bare pionierească. Pe lingă concursu
rile celor mai buni cîntăreți și dansa-

tori, programul artistic a cuprins, 
după cum se vede în fotografia din 
stingă o frumoasă paradă a costume
lor. Sute de alți pionieri și școlari din 
București și comunele învecinate se 
îndreaptă zilnic spre palatul din dea
lul Cotrocenilor pentru a fi prezenți 
la „Carnavalul fulgilor de nea“ sau 
la spectacolul de teatru „în căutarea 
lui Moș Gerilă" din care reproducem 
o scenă în fotografia din dreapta.
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DE PARTID

Sprijin concret
dezvoltării sectorului zootehnic
Conferința organizației raionale deSituat în apropierea Capitalei, raionul Titu oferă condiții din cele mai favorabile pentru valorificarea unor cantități mari de lapte și alte produse animale. Conferința organizației raionale de partid Titu a acordat o deosebită atenție acțiunilor întreprinse în sprijinul dezvoltării sectorului zootehnic în cooperativele a- gricole, a analizat rezultatele obținute și acțiunile ce vor trebui întreprinse în continuare.Anul acesta, efectivele de animale proprietate obștească au crescut simțitor, cifrele pe care și le-au propus unitățile cooperatiste fiind realizate în proporție de 104 la sută la bovine, de 101 la sută la porci, de 114 la sută la oi și de 213 la sută la păsări. Sporirea efectivelor și a productivității animalelor a permis valorificarea către stat, pe bază de contract, a unor mari cantități de produse animale. Pînă la 1 noiembrie au fost realizate în întregime prevederile contractelor pentru livrarea laptelui. Ca urmare, veniturile G.A.C.-urilor și ale membrilor lor au crescut simțitor. Cum s-a ajuns la aceste rezultate ?
In centrul preocupărilor 
organizațiilor de partidDe cea mai mare însemnătate în dezvoltarea sectorului zootehnic au fost îmbunătățirea activității organizațiilor de partid din gospodăriile colective, creșterea rolului lor de «aducător politic.Comitetul raional a sprijinit comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază să pună în centrul preocupărilor lor problemele dezvoltării sectorului zootehnic.în sectoarele zootehnice au fost create organizații de bază ; ele s-au întărit prin primirea de candidați și membri de partid din rîndurile celor mai buni îngrijitori. Cea mai mare parte a acestor organizații au mai mult de 20 de membri și candidați de partid.Comitetul raional a trimis în unitățile mai slab dezvoltate colective alcătuite din activiști de partid și specialiști care au sprijinit organizațiile de partid să studieze posibilitățile de creștere a producției a- nimale. Pe baza sugestiilor făcute, adunările generale au discutat ce trebuie întreprins pentru dezvoltarea acestei ramuri de producție.Numeroși delegați la conferință au subliniat însemnătatea ajutorului concret, primit din partea comitetului raional de partid.„Cu un au în urmă, gospodăria noastră era considerată insuficient dezvoltată — a arătat tov. Tudor Popa, președintele G.A.C.-Cornă- țel. La indicația comitetului raional de partid, membrii de partid, consiliul de conducere au analizat temeinic cauzele deficiențelor constatate. După alegerea noului consiliu de conducere, la noi a avut loc un schimb de experiență în problema organizării muncii în sectorul zootehnic. Cu acest prilej, cadre din conducerea celor mai bune cooperative din raion ne-au arătat ce a- vem de făcut în mod concret pentru a urni lucrurile din loc. Acum ne mîndrim cu rezultatele noastre. Producția de lapte a crescut, s-au mărit veniturile. Am livrat peste ceea ce am contractat 46 000 litri de lapte“.Și tov. Maria Mihai, secretara organizației de partid din sectorul zootehnic al cooperativei agricole Eiolintin Vale, a subliniat ajutorul concret acordat de comitetul raional de partid în întărirea activului fără de partid, în orientarea muncii politico-educative spre principalele sarcini ale dezvoltării zootehniei.

„SCRISORI CĂTRE StiNTEIA“

Comitetul raional de partid a cerut consiliului agricol raional să acorde o atenție deosebită asigurării bazei furajere. în urma studiilor întreprinse s-au putut face recomandări prețioase ; după discutarea lor în adunările generale, ele au fost aplicate cu bune rezultate.Conferința a relevat totodată că mai sînt unități cooperatiste, îndeosebi cele din Crevedia Mică, Vî- nătorii Mici, Corbii Mari, unde rezultatele obținute în creșterea efectivelor de animale și a producției de lapte nu sînt pe măsura posibilităților. în aceste cooperative nu s-a acordat o îngrijire corespunzătoare animalelor, furajarea s-a făcut nerațional, deși există cantități suficiente de furaje, iar în rîndul îngrijitorilor se menține fluctuația. La aceste neajunsuri a contribuit faptul că la Crevedia Mică și în alte unități au fost primiți în rîndurile organizațiilor de partid puțini îngrijitori, deși printre aceștia sînt numeroși oameni harnici și cu tragere de inimă, care muncesc fără preget pentru înfăptuirea politicii partidului, iar la Sîrbeni, Pro- dulești, Vînătorii Mici activul fără de partid este în insuficientă măsură atras la rezolvarea diferitelor sarcini ce stau în fața organizațiilor de partid.
Pentru permanentizarea 
îngrijitorilorConstituie un merit al Comitetului raional de partid Titu faptul că a știut să orienteze munca politică spre veriga principală din șirul de măsuri care asigură dezvoltarea sectorului zootehnic și sporirea producției animale. Este vorba de îndrumarea organizațiilor de bază să pună în centrul preocupărilor lor permanentizarea îngrijitorilor, îmbunătățirea pregătirii lor profesionale și creșterea cointeresării materiale în sporirea producției. Colective de activiști de partid și specialiști trimise de comitetul raional au sprijinit la fața locului organizațiile de partid și consiliile de conducere din cooperativele agricole din Odobești și Crovu să ia cele mai potrivite măsuri privind permanentizarea îngrijitorilor, extinderea metodelor înaintate de muncă, creșterea cointeresării în sporirea producției. După ce au fost obținute rezultate bune în aceste unități, aici s-au organizat schimburi de experiență.„La îndemnul biroului comitetului raional de partid, a arătat la conferință Vlad Marin, brigadier zootehnic, secretarul organizației de partid din G.A.C.-Crovu, noi am îndrumat organizația U.T.M. să desfășoare o susținută muncă politică încît tinerii cunoscuți pentru hărnicia lor să înțeleagă însemnătatea muncii de îngrijitori de animale. Astăzi, din cei 41 de oameni care lucrează în sectorul zootehnic, 23 nu au împlinit 28 de ani, iar ceilalți au pînă la 35 de ani. Din rîndurile celor mai buni dintre ei au fost primiți mai mulți candidați și membri de partid“.Comitetul raional de partid a îndrumat organizațiile de partid să pună în centrul activității desfășurate pentru permanentizarea îngrijitorilor creșterea cointeresării lor materiale în sporirea producției, a- sigurarea unor condiții bune de muncă și de trai, ridicarea calificării lor profesionale. Organizațiile de partid au sprijinit consiliile de conducere să aplice retribuirea îngrijitorilor în raport cu producția de lapte obținută și cu sporul de creștere în greutate a animalelor.Dată fiind ponderea mare a ramurii creșterii animalelor în cooperati-

partid Tituvele agricole din raion, comitetul raional de partid acordă o mare a- tenție pregătirii profesionale a îngrijitorilor. Cu toții urmează cursurile învățămîntului agrozootehnic : 107 sînt în anul I, 448 — anul II și 505 în anul III. Timp de 10 zile, mai mulți îngrijitori au urmat la Sălcuța un curs de calificare în problema creșterii păsărilor, iar în raionul Giurgiu au plecat îngrijitori din 4 unități pentru a-și însuși metoda de hrănire a animalelor cu uree și melasă.Merită relevate în mod deosebit acțiunile întreprinse în raion pentru aprovizionarea cu apă a grajdurilor de animale și crearea de băi pentru îngrijitori, folosindu-se în acest scop posibilitățile locale. Acum, cu ajutorul unor instalații simple, problema alimentării cu apă în sectorul zootehnic a fost rezolvată în toate cooperativele agricole din raion. în peste 20 de unități din raion s-au construit băi. Grija pentru condițiile de muncă ale îngrijitorilor a a- vut o puternică înrîurire asupra permanentizării lor, asupra dezvoltării sectorului zootehnic. Sînt ' grăitoare în această privință cele spuse de numeroși delegați la conferință :Gheorghe Cristea, președintele cooperativei din Produlești : „Dacă cu cîțiva ani în urmă oamenii ocoleau sectorul zootehnic, acum ei au prins drag de această muncă și n-ar primi să fie repartizați în alte sectoare“.Ion Colțoi, președintele cooperativei din Pitaru : „Unitatea noastră a realizat, pînă la 1 decembrie, 2 350 litri de lapte de la fiecare vacă, iar la 15 octombrie am încheiat livrările în contul contractului. Toate acestea se datoresc hărniciei îngrijitorilor de animale, care s-au legat strîns de munca lor“.
Râspîndirea experienței 
înaintateDin lucrările conferinței a reieșit că la rezultatele obținute în dezvoltarea sectorului zootehnic au contribuit în bună măsură acțiunile întreprinse de comitetul raional de partid, de consiliul agricol raional pentru răspîndirea experienței înaintate. Rezultate bune au dat atît schimburile de experiență organizate în unitățile fruntașe pentru popularizarea metodelor de organizare a muncii folosite aci, cît și cele ținute în unitățile mai slab dezvoltate, Cornățel, Malu Spart, Besteloaia, țrnde „oaspeții" ajută cu experiența lor la înlăturarea deficiențelor. Un larg ecou a avut în satele regiunii schimbul de experiență organizat la Crovu în urma căruia au fost extinse metodele de muncă folosite de îngrijitorul fruntaș Marin Tănase de la Florești.Tov. Andrei Doja, secretar al comitetului raional de partid, s-a referit în cuvîntul său la necesitatea de a se organiza schimburi de experiență între două cooperative cu posibilități asemănătoare, dar cu rezultate diferite. Alți delegați, amintind că în cadrul aceleiași unități sînt diferențe mari între producțiile obținute de îngrijitori, au propus să se organizeze schimburi de experiență la nivelul brigăzilor.Spre a sprijini cooperativele să dezvolte creșterea animalelor, conferința raională a recomandat un șir de măsuri privind sporirea efectivelor, producerea și folosirea rațională a furajelor, realizarea construcțiilor zootehnice ; de asemenea, hotărîrea adoptată prevede intensificarea muncii politice în rîndul îngrijitorilor, popularizarea și generalizarea metodelor avansate de muncă, organizarea unor schimburi de experiență cu o tematică legată de condițiile specifice ale unităților și brigăzilor etc.

Ion HERȚEG 
Florea CEĂUȘESCU

Carnet cultural
Filmul „Qiucuiencu“ PE ECRANE

Acad. George OPRESCU

Un bun film în culori despre un pictor 
este o adevărată binefacere culturală. 
Dacă într-o expozifie individuală, oriei! 
de bine aranjată și de bine vizitată, n-au 
trecut pe dinaintea tablourilor decit cel 
mult zece pînă la douăzeci de mii de vi
zitatori, un film, proiectat în acele loca- 
lifăfi unde posibilitatea unei expozijii de 
arfă este exclusă, se adresează ia sufe de 
mii de speefafori. Mai mult încă, fn lu
mina egală și deseori trisfă a sălilor de 
expozifie, efectul unei picturi, chiar foarte 
reușită, privită alături de multe altele, pe 
același zid, nu se poate nici pe departe 
compara cu cel ieșit dintr-o analiză a a- 
mănuntelor operei, luate unul cîte unul, 
așa cum se procedează într-un film. In în
tunericul sălilor de cinematograf, pe un 
ecran în care o lumină puternică pune 
violent în evidenfă coloritul, liniile ce 
constituie formele, armonia compozijiei, 
totul capătă o claritate, o justețe atît de 
convingătoare încît, în comparație, im
presiile din expoziție pălesc. Să ne în
chipuim, de pildă, o natură moartă de 
Ciucurencu, acel admirabil ansamblu de 
forme și de culori, prezentată în întregul 
ei, apoi reluată și redată în detaliile esen
țiale, așa cum se face de obicei. Totul va 
fi scos în relief, împreună cu detaliile 
execuției, în care se văd urmele pensu
lei, direcția acestora, legăfura dintre ele. 
Ce admirabilă lecție pentru un privitor și 
mai ales pentru un pictor mai fînăr, în 
perioada lui de formație ! Coloritul stră
lucitor al lui Ciucurencu, acest mare con
structor de armonii cromatice, va apărea 
astfel în toată plenitudinea lui, lumina re
flectoarelor îi va da o vioiciune nouă, o 
putere magică.

Am asistat la succesiunea imaginilor și 
am cunoscut o înçîntare produsă prin a- 
cea nouă vigoare, pe care imaginile o

Concertul Corului Radioteleviziunii din Belgrad60 de artiști înzestrați cu pasiunea de a sluji muzica și cu voci admirabile, sub conducerea unui dirijor cu mînă sigură și cu înțelegerea deplină a exigențelor contemporane față de muzica de cameră, iată în cîteva cuvinte cum ni s-a înfățișat Corul Radioteleviziunii din Belgrad, îmbinînd necesitatea de a dezvălui prin lucrări de o factură diferită posibilitățile ansamblului, cu aceea de a păstra o unitate de concepție și de stil, programul a cuprins lucrări din muzica universală de la Orlando di Lasso pînă la Benjamin Britten, iar în partea a doua — o selecție din literatura corală iugoslavă.^Cîntecele" lui Benjamin Britten, cu acompaniamentul de harpă al unui artist remarcabil ca Iosip Pikelj,
In sălile de concert

Ateneul R.P. Romîne — Dumini
că, 3 ianuarie 1S65, orele 11 — Concertul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu" condusă de Constantin Bobescu. Programul cuprinde : „Impresii de iarnă" de Ion Nonna Otescu, „Poemul pentru vioară și orchestră" de Chausson și Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră de Wie- niawski (șolist Ion Voicu) și „Simfonia a IV-a" de Ceaikovski. Concertul se va repeta luni, 4 ianua
rie, la orele 20.

Studioul Radioteleviziunii — Joi, 
7 ianuarie 1S65, la orele 19,50 — Orchestra de studio a Radioteleviziunii, sub conducerea lui Ion Drăcea, va Interpreta : Divertisment pentru orchestră de coarde de Sigismund Toduță, Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră de Beethoven (solistă Georgeta Ște- fănescu — Barnea), Arii de Weber și Ponchielli (solistă Lucia Ber- cescu), Arii de Wagner și Puccini (solist Ludovic Spiess) și poemul simfonic „Vltava" de Smetana.

Al. Ciucurencu Portul Constanța

căpătau prin prezentarea lor, altfel de 
cum o cunoșteam din simpla expozi
ție a operelor. Mă gîndeam la reacția pe 
care ar produce-o ele asupra cuiva care 
nu e familiarizat cu pictura din muzee, 
la emoția ce l-ar cuprinde, la fiorii de 
plăcere ce l-ar străbate. De aceea, am 
întrebuințat la începutul acestui articol 
termenul de binefacere culturală, pe care 
îl cred cu adevărat potrivit pentru o atare 
experiență.

Dar filmul Ciucurencu nu e numai o 
expunere a operei unui fruntaș al ariei 
noastre. Din fericire, în acest film ne a- 
pare foarte dés și artistul. A fost o bună 
idee a autorilor (regia : Erich Nussbaum, 
imaginea : C. lonescu-Tonciu) ca, pe 
omul acesta, mai degrabă făcut și rezer
vat, calm în aparență, dar, pentru cine îl 
cunoaște mai deaproape, un cărbune ar- 
zînd sub spuză, să ni-l arate așa cum este 
în ardoarea creației, cu trăsăturile feței lui 
de o mobilitate impresionantă, sub ac
țiunea pasiunii ce-l frămîntă, cu energia 
mișcărilor, cu promptitudinea mîinii, apă- 
rînd ca și cum el n-ar mai fi stăpînul lui

au fost poate cea mai bună ilustrare a calităților ansamblului. Contraste dozate judicios, împletiri ale vocilor cu efecte neașteptate, intervenții prompte, masive (o apreciere specială pentru compartimentul bașilor, de o sonoritate excepțională) sînt cîteva dintre aceste calități pe care le-'am regăsit, de altfel, și în execuția altor lucrări — în „Tamburina" lui Debussy, în „Nicolette" de Ravel, în „Cîntecele africane" ale lui Borivoje Simié, compozitor plin de originalitate Solistele Alecsandra Ivanovic și Vera Popov se remarcă prin arta lor. Cîntecele sîrbe, dalmatine, din Muntenegru și Istria au plăcut, de asemenea, pentru prospețimea și frumusețea lor.Stăpînind măiestria de-a transmite mesajul muzicii, Corul Radioteleviziunii din Belgrad a prezentat un spectacol de aleasă calitate. 
Mircea SIM1ONESCU

Portrete de Juan Carlos Castagnino

însuși, ci s-ar supune, cînd pictează, unei 
puteri irezistibile, venite din adîncul firii 
sale.

Imaginile din film sînt însoțite de un 
comentar, (Mircea Deac), un text poate 
cam banal, dar pe care poți să nu-l ur
mărești, precum și de muzica lui Anatol 
Vieru. Percuțiile, timpanele ce abundă în 
partitura tînărului compozitor sînt exact 
ce trebuie ca să însoțească întocmai, ca 
un comentariu triumfător, strălucirea ima
ginilor de pe ecran. Este în această mu
zică o plăcută și înviorătoare violență, 
care ne face să ieșim de la cinematograf 
mai în puteri, parcă mai tineri.

Scenă din filmul „La patru pași de infinit"

Expoziția Juan Carlos Castagnino
Puțin obișnuiți cu specificul artei ar- 

gentinene, ce oglindește temperamentul 
năvalnic, tumultuos al poporului său, 
avem prilejul să facem cunoștință cu 
unul dintre solii acestei arte, cu Jüan 
Carlos Castagnino, în cadrul expoziției 
deschise la București. Pictor și grafician 
în aceeași măsură, Juan Carlos Castag
nino abordează cu aceeași dezinvoltură 
pictura în ulei, pastelul, tușul și acua
rela, pînă la pictura monumentală des
tinată edificiilor de utilitate publică. 
Colaborarea sa în acest domeniu cu

„La patru pași de infinit" — producție a studioului „București". Acțiunea acestui nou film artistic romînesc evocă zilele tumultuoase din preajma Eliberării. Este o poveste de dragoste proiectată pe fundalul evenimentelor sociale și politice din ajunul înfăptuirii insurecției armate de la 23 August 1944. Scenariul și regia — Francise Munteanu ; imaginea — Vasile Oglindă ; muzica — Geoțt ge Grigoriu ; decorurile — arh. Giulio Tincu. în distribuție : Irina Gărdescu, Silviu Stănculescu, Cella Dima, Mircea Șeptilici, Silvia Fulda, Victor Moldovan ș.a. I
„Calabuch" — coproducție hls- pano-italiană. Filmul înfățișează povestea amuzantă a unui savant atomist american care se refugiază incognito într-un sat oarecare pentru a scăpa o vreme de obligațiile tracasante ale activității sale. Regizorul spaniol Luis Berlanga (realizatorul acestui film, care a obținut un premiu la Festivalul cinematografic de Ia Veneția, 1956) este cunoscut publicului nostru din filmele „Bun venit d-le Marshall 1* șl „Pla-/ cido". .

cunoscutul pictor și grafician Antonio 
Bemi ne dă o idee favorabilă despre 
valoarea realizărilor sale și în sectorul 
artei monumentale.

După terminarea studiilor de specia
litate de la Buenos Aires, Juan Carlos 
Castagnino își continuă studiile la Paris 
cu André Lliote, după care întreprinde 
lungi călătorii de studii. Artistul parti
cipă la expozițiile de grup organizate 
de țara sa în cîteva mari capitale ; cu 
prilejul Expoziției internaționale de la 
Bruxelles, din 1958, i se conferă Medalia 
de onoare pentru pictură. Realist prin 
formație și concepție, în cele peste 
patruzeci de lucrări prezentate, Jüan 
Carlos Castagnino reușește să redea, cu 
un suflu patetic, viața oamenilor simpli 
din țara sa, cu figurile lor adesea vehe
mente, pasionante, sau cîmpiile arse de 
soare, străbătute în goana hergheliilor 
de cai ; viața de fiecare zi, căreia artis
tul reușește să-i imprime o autentică 
poezie, un accent eroic. Mijloacele sale 
de exprimare sînt simple, directe, fără 
ostentație, pline de mișcare și de ritm, 
tehnica tușului lucrat pe pînza proaspăt 
grunduită permițîndu-i obținerea unor 
efecte spectaculoase.

în uleiurile, pastelurile și acuarelele 
sale se îmbină coloritul cald în care 
preponderența roșurilor estompate evocă 
o natură dogoritoare, sufocantă, proprie 
pampasului argentinean.

Expoziția lui Juan Carlos Castagnino 
impresionează prin dramatismul lucră
rilor, prin căldura sentimentelor pe 
care le transmite.

Vasile DOBRIAN

Cea mai frumoasă 
meserie

La Școala profesională de uce
nici petrol-chimie din Tg. Cărbu- 
nești, peste 300 de elevi se pregă
tesc pentru a deveni sondori, ope
ratori, electricieni sau lăcătuși 
mecanici. La începutul anului 
școlar s-a observat că unii elevi 
nu manifestau interesul cuvenit 
pentru meseriile în care se pre
găteau. Analizînd această situație 
intr-o ședință cu cadrele didacti
ce și birourile organizațiilor 
U.T.M., conducerea școlii a ho- 
tărît să întreprindă o serie de ac
țiuni menite să ajute elevii din 
secțiile sondori și operatori să în
țeleagă frumusețea meseriei, rolul ei în economia țării. Intre altele, 
s-au organizat vizitarea parcului 
de sonde de la Țicleni, întîlniri 
cu lucrătorii din petrol etc. Elevii 
au ascultat cu multă atenție rela
tările inginerilor petroliști Tudo- 
rache Constantin și Petre Nicolae 
despre drumul parcurs de ei de 
la simpli muncitori pînă la ingi
neri, despre viața și activitatea 
sondorilor. De asemenea, s-au or
ganizat un concurs: „Cine știe 
meserie, răspunde", citirea în co
lectiv a unor materiale despre 
sondori apărute în presă, prezen
tarea recenziei cărții : „Tinerii 
sondori“. Organizația de partid a 
îndrumat profesorii diriginți ca în cadrul orelor educative să se 
discute teme legate de meseria pe 
care și-au ales-o elevii. S-a dat 
o mai mare atenție organizării 
consultațiilor pentru elenii _ care 
aveau greutăți la învățătură.

Acțiuni asemănătoare au fost 
organizate și în celelalte secții ale 
școlii. Munca de educare a elevi
lor în spiritul dragostei de mese
rie, îmbunătățirea metodelor de 

predare a lecțiilor teoretice și de 
instruire practică în ateliere dau 
roade bune.

Elevi ca Liviu Pavlovici, Con
stantin Tănase, Iordache Alexan
dru și mulți alții se străduiesc 
acum să-și însușească tot mai 
bine profesiunea ; ei și-au dat 
seama că cea mai frumoasă me
serie este cea pe care și-au ales-o.

Sebastian POPESCU 
profesor

0 mare familie
Locuiesc de mai mult timp în 

Hațeg și lucrez la întreprinderea 
raională, secția mobilă. Rudele 
mele sînt departe, în diferite col
țuri ale țării. Și totuși la Hațeg 
nu sînt singură. Oamenii alături 
de care muncesc, vecinii de lo
cuință sînt pentru mine ca o ade
vărată familie. O întîmplare re
centă mi-a întărit această con
vingere.

Intr-una din zile, întorcîndu-mă 
de la lucru, m-am simțit rău. 
Sfîrșită de puteri am strigat după 
ajutor. Vecina mea, Doina Cosma, 
a anunțat imediat salvarea. Am 
fost dusă în grabă la spital, unde 
am fost operată. O noapte întrea
gă și toată ziua următoare medicii și surorile au stat lîngă mine, 
m-au îngrijit cu deosebită atenție. 
Abia cînd mi-am venit în fire am 
aflat ce-a fost cu mine. Medicii 
loan Popa și Victor Alecu, surori
le Ioana Zlătioru, Irina Nemeși, 
Ana Dadeciu au făcut totul ca 
să-mi recapăt sănătatea. Tovarășii 
de muncă m-au vizitat șl mi-au 
purtat de grijă. Acum mă simt 
bine și m-am întors la fabrică. Le 
mulțumesc tuturor din adîncul 
inimii

Constanta DUJÀ 
muncitoare

IN PRAGUL ANULUI NOU

ADRESE Șl TELEFOANE UTILE
• Mîncâruri și dulciuri livrate la domiciliu • Centre 
de închiriat obiecte variate ® Comisionari pentru 
felurite servicii

Tradiționalele pregătiri pentru săr
bătorirea noului an sînt legate, mai
ales cînd e vorba de gospodinele-
gazde, de trudă și de emoții pentru 
reușita deplină a strădaniilor lor.
Spre a le veni în ajutor, comerțul, ali
mentația publică, cooperația meșteșugă-

La coietăria „Scala" din Capitală

rească au organizat pentru aceste zile 
servicii din cele mai variate.

în Capitală, o serie de restaurante 
primesc comenzi pentru livrarea la do
miciliu a unor mese de revelion. Iată 
lista acestora : „Feroviarul — Calea 
Griviței 312, bloc I, tel. 12 52 06, „Perla“ 
— Calea Dorobanți 98, tel. 12 51 06, 
„Universității“ — Bd. Republicii, tel. 
13 98 23 și restaurantul „Cișmigiu", Bd. 
6 Martie, tel. 15 61 70.

Cozonaci, torturi, foi de plăcintă și 
tot felul de dulciuri pot fi și 
ele comandate telefonic — urmînd 
a fi primite la domiciliu după 24 de 
ore. Iată cofetăriile care execută astfel 
de comenzi : „Scala“, Bd. N. Bălcescu 
38, tel. 12 80 13, „Albina“, str. Acade
miei 19, tel. 15 16 86 și „Victoria“, Ca
lea Victoriei 14, tel. 14 96 31.

Există și posibilitatea ca mîncărurile 
tradiționale să fie cumpărate — sub 
formă de semipreparate — de la bu
cătăriile de bloc, unitățile și secțiile 
„Gospodina“. în zilele din preajma 
sfîrșitului de an, pe lîngă preparate din 
tocătură, fripturi, salate, aspicuri etc., 
iceste unități vor pune la dispoziția 
cumpărătorilor și o gamă bogată de 
produse de patiserie — cozonaci, plă
cinte și altele. Reamintim celor intere
sați adresele bucătăriilor de bloc : 
Piața Splaiului și str. C. A. Rosetti 20. 
De reținut că bucătăria de bloc din 
Piața Splaiului livrează produsele soli
citate și la domiciliu prin comenzi la 
telefonul 15 78 00,

Cei cărora le este necesară mai multă 
veselă pot apela la serviciile coopera
tivei „Deservirea“. Cinci unități ale a- 
cestei cooperative — situate în Calea 
Rahovei 212, Calea Dudești 75, Str. 
Viitor 192, Șoseaua Mihai Bravu 23— 
25 și Calea Griviței 195, închiriază ve
selă completă, tacîmuri, sifoane și, dacă 
este cazul, vase de gătit. Cei care 
vor să-și asigure vesela pentru o zi anu
me o pot reține din timp. La aceleași 
unități se mai pot închiria aparate de 
radio cu tranzistori, aparate de foto
grafiat, felurite jocuri etc.

In același timp, se pot obține servicii 
gospodărești la domiciliu. Pe strada Bă- 
răției nr. 33 și Calea Moșilor nr. 269 
din Capitală stau la dispoziția cetățeni
lor două unități ale cooperativei „De
servirea“ profilate pe acest gen de ser
vicii. Un apel telefonic la numerele 
15 54 40 sau 12 60 53 și rămîne de sta
bilit doar ora și ziua cînd cooperatorii 
vor veni la domiciliu pentru diverse 
servicii : spălat și călcat rufe, curățat 
și lustruit parchetul, spălatul geamuri- 
loi etc. Se lucrează, la cerere, și cu 
aparatele cooperativei — aspiratoare 
de praf,- mașini de lustruit parchetul 
etc. Un personal calificat răspunde la 
solicitările cetățenilor și în ce privește 
gătitul și servitul mîncărurilor.

O veste și pentru cei care vor petre
ce la munte zilele sfîrșitului de an : pot 
închiria echipament sportiv, schiuri, 
patine, truse de voiaj, rucsacuri, apa
rate de radio portative și aparate de 
fotografiat de la unitatea „Marochi- 
neri“ din Bd. Gării de Nord nr. 2.

Cîteva cuvinte despre comisionari. Ei 
vor putea fi găsiți la florăriile „Codlea“ 
și la cea din Piața Amzei ; de aseme
nea, la spitalele dr. Stîncă, Pantelimon- 
T.B.C., Mihai Bravu — secția conta- 
gioși, spre a înmîna celor internați pa
chete sau flori. Iar telefonînd la nr. 
15 54 40 vor putea fi solicitați, în caz 
de nevoie, comisionari la domiciliu.

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

al R. P. Romîne : Motanul încălțat (ore
le 11). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 15), Clipe de 
viață (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Jocul dc-a vacanța (ore
le 15), Fii cuminte, Cristofor (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii (orele 20). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Magheru) : 
Luna dezmoșteniților (orele 19,30), (sala 
Studio) : Sonet pentru o păpușă (orele 
20). Teatrul „Ion Creangă" (Str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Soldatul Fanfaron 
(orele 10,30), Harap Alb (orele 16). Tea
trul evreiesc de stat : Spectacol de pan- 
tomimă și dans (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cinematografi
că „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decembrie 
nr. 9) ; In lumea apelor (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Pagini alese din revista de altă
dată (orele 20). Aventurile unei umbrele 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Judecătorul de 
minori : Sala Palatului R. P. Romîne 
(seria de bilete 1268 — orele 19,30), Capi
tol (Bd. 6 Martie nr. 16), Viitorul (Str. 
M. Eminescu nr. 127), Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14). Sălbaticii de pe rîu) 
morțll — cinemascop : Republica (Bd. 
Magheru nr. 2), Lumina (Bd. 6 Martie 
nr. 12). Excelsior (B-dul 1 Mal nr. 174). 
Roșu și negru : Luceafărul (Bd. 1848 
nr. 6) Vikingii : Carpați (Bd. Magheru 
nr. 29). Diavolu) deșertului : București 
(Bd. 6 Martie nr. 6), Feroviar (Calea Gri 
viței nr. 80), Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57), 
Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118), Volga 
(Șos. I. Pintilie nr. 61). Climate — cinema
scop : Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Mio
rița (Calea Moșilor nr. 127). Melodia (Șos 
Ștefan cel Mare colț cu str. Lizeanu) 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Elena 
din Trofa — cinemascop : Victoria (Bd 
6 Martie nr. 7). Șapte ani de căsnicie - 
cinemascop : Central (Bd. 6 Martie nr. 2). 
Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221). Teama: 
Union (Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Pro
gram pentru copil (dimineața) : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9). Ghinionistul (după 
amiază) : Doina (Str. Doamnei nr. 9). 
Rahova (Calea Rahovei nr. 118). Vacanță 
cu Minka — Feerie nocturnă (dimineața): 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Tom 
degețelul (după amiază) : Timpuri Noi 
(Bd. 6 Martie nr. 18). Maria : Glulești 
(Calea Glulești nr. 56) Floreasca (Str. 
J. S. Bach nr. 2). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : înfrățirea între popoare

(Bd. 1 Mal nr. 174). Viață particulară t 
Cultural (Piața 1. Pintilie nr. 2). Cocoșa- 
tul : Dacia (Calea Griviței nr. 137). 40 de 
minute pînă în zori : Buzeștl (Str Bu- 
zești nr. 9—11). Clociara : Crîngași' rSos. 
Crîngași nr. 42). Ultimul meu ta: o : 
Grivița (Calea Griviței — podul Basai .b). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd : Uni
rea (Bd. 1 Mai nr 143). Cartouche — 
cinemascop : Tomls (Calea Văcăreșt. nr. 
21). Veselie la Acapulco : Flacăra (C lea 
Dudești nr. 97). Hatarl — ambele s< zii : 
Vltan (Calea Dudești nr. 97). 30 de ani
de veselie : Popular (Str. Mătăsari nr. 
31), Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72). S-a 
întîmplat Ia miliție — cinemascop : 
Arta (Calea Călărași nr. 153). Sedusă și 
abandonată : Moșilor (Calea Moșilor nr. 
221). Haine aproape noi — cinemascop : 
Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 89).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul șco
lar : Ce să fiu ? 19,40 - în întîmpinarea 
visului — film. 20,45 — Expoziția realiză
rilor economiei naționale a R. P Ro
mine, film documentar 21,05 - Muzică 
pentru fanfară. 21,40 — Telcsport In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e vremea
ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească în jumătatea de est a 
țarii șl s-a răcit în vest. A nins Izolat 
în Ardeal. Vîntul a suflat potrivit cu 
intensificări în răsărit. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori cuprin
se între 15 grade la Fetești, Tecuci șl 
Iași și zero grade la Sâtu Mare, Oradea, 
Ocna Șugatag, Arad și Sînnicolau Mare. 
In București : Vremea a fost în general 
•imedă, cu cerul mai mult acoperit. 
Temperatura maximă a atins 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 30 
și 31 decembrie. In țară : Vreme în ge
neral umedă, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ninsoare în nordul țării și regiunea 
de munte și sub formă de lapovițs șl 
ninsoare în celelalte regiuni Vîntul va 
sufla potrivit. Temperatura aerului va 
scădea ușor la început, apoi va fi în ge
neral staționară. Minimele vor fi 
prinse între minus 8 și plus 3 grade. . 
maximele între minus 4 și plus 6 grave. 
Ceață locală. In București : Vreme în 
general umedă, cu cerul variabil, mal 
mult noros. Precipitații temporare. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere la în
ceput, apoi staționară. Ceață slabă.
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Acest decembrie neverosimil, 
cu alură de toamnă timpurie, 
ne-a oferit, pe lingă atîtea ciu
dățenii meteorologice, un spec
tacol unic în analele fotbalului 
autohton — derbiul primei cate
gorii disputîndu-se cu cîteva zile 
înainte de Revelion !

Pe fostul gazon de la „23 Au
gust", transformat în veritabilă 
arătură, Dinamo și Steaua s-au 
duelat fără cruțare timp de 
nouăzeci de minute — ceea ce, 
la drept vorbind, constituie o 
performanță în sine. Susținuți 
frenetic de galeriile respective, 
eternii rivali au făcut o teribilă 
risipă de energie (romînu-i foar
te generos, de sărbători !), ase
menea unor pugiliști de forțe 
egale, care schimbă lovituri nă- 
praznice în mijlocul ringului, de 
la primul pînă la ultimul gong.

In ciuda decalajului calenda
ristic, a terenului glisant și a 
tensiunii lesne de bănuit, am a- 
sistat la o partidă spectaculoasă, 
presărată chiar cu faze de fot
bal...

Evident, în mai puțin de un 
sfert de oră, echipamentul dina- 
moviștilor se preschimbase din 
„creastă de cocoș" în „roșu și 
negru", în timp ce albastrele si
luete din tabăra opusă bateau 
tot mai insistent în pămîntiu. 
Ulterior, colegii lui Crăiniceanu 
au căpătat într-adevăr nuanța 
cu pricina, cînd, după o presiune 
pe cît de insistentă, pe atît de... 
platonică, s-au trezit întrecuți — 
exact la jumătatea reprizei se
cunde — cu acea diferență mini- 

\sfnă, dar suficientă, care asigură 
’ învingătorilor șefia campionatu
lui pînă la primăvară. Ce să-i 
faci — așa se întîmplă dacă te 
năpustești în careul advers și 
aștepți ca golul să pice din senin 
(mai ales că era cam înnourat), 
dacă-ți irosești forțele într-un 
iureș continuu fără să te gîn- 
dești la ultimul sfert de oră, 
dacă, în fine, îți permiți să ra
tezi o „minge de aur" în maniera 
atît de caracteristică, de la o 
vreme, impetuosului Pavlovici.

Prin urmare, după îndelungi 
avataruri, Dinamo revine pe lo
cul obișnuit, în timp ce Steaua 
păstrează speranța c-ar putea să 
răsară ceva mai sus în a doüa 
jumătate a campionatului. Cît 
despre pasionații amatori de fot
bal pot și ei să răsufle ușurați, 
la capătul acestui sezon sui-ge- 
neris, exclamînd împreună cu a- 
depții sporturilor albe : „Ei, și acum —să vină zăpada !"

In sfîrșit sezonul fotbalistic s-a închêîat

Ieri Dinam® București — StePe un teren desfundat, apărările sînt mai solicitate, ele duc — cum se spune — greul jocului. Eu personal. și cred că și ceilalți spectatori, am regretat că în mai multe rînduri, și tocnfSi la acțiuni frumoase, apărătoiijf.fau intervenit prin... placaje sau degajînd mingea în mijlocul tribunelor.în rezumat, Dinamo s-a apărat mai organizat și a atacat direct pe poartă ; Steaua, după un început bun, și-a pierdut busola (unii jucători chiar și energia), acționînd greoi și fără vlagă, în special după primirea golului.

în finalul primei părți — atît de prelungite — a campionatului categoriei A, duminică s-au întîlnit echipele bucureștene Steaua și Dinamo. Miza meciului : locul întîi în clasamentul de toamnă. Faptul a- cesta a avut, se pare, darul de a stimula pe fiecare dintre jucători. Partida s-a caracterizat printr-o pasionantă dispută pentru balon, în mai multe rînduri echipele reușind să creeze faze spectaculoase, spre satisfacția, firească, a publicului spectator...Scorul s-a menținut „alb" pînă în min. 71, cînd, la un contraatac bine organizat, Frățilă — aflat pe extrema dreaptă — a centrat în fața porții lui Eremia. Fără să ezite, Haidu a reluat puternic mingea, trimițînd-o cu precizie în colțul stîng al porții. Această fază, în urma căreia dina- moviștii și-au asigurat victoria, a fost precedată de o acțiune extrem de favorabilă pentru Steaua. La un atac al acesteia, Pavlovici interceptează o minge trimisă înapoi de apărătorii dinamoviști. Deși singur cu portarul în față, el șutează, de la doi-trei metri, direct în brațele lui Datcu.Dar iată ce ne-a spus, la sfîrșitul meciului, maestrul sportului Ion Voi- nescu>
DESPRE JOCMi-a plăcut acest derbi. Chiar mai mult decît unele dintre partidele precedente disputate între Steaua și Dinamo. S-a jucat cu elan, cu ambiție, ambele echipe au luptat cu toată dîrzenia. Nici nu-ți venea să crezi că majoritatea jucătorilor erau la al treilea meci în opt zile... N-au lipsit nici acțiunile pasionante, de fotbal. Desigur, aprecierea mea are în vedere și faptul că execuția paselor, precizia șuturilor, în general cursivitatea jocului au avut de suferit din cauza stării terenului și, evident, a mingei.Steaua a avut inițiativa, nu contestă nimeni. Dar pe cît de organizat a atacat în prima repriză (în- tr-un ritm viu, cu incursiuni pe aripi și centrări pe jos și la semiînălțime), pe atît de confuz a atacat în repriza secundă, cînd a înghesuit jocul în fața porții lui Datcu. Dinamo a atacat mai rar, dar cu mai mult tact. Tocmai de aceea, ofensiva dinamo- viștilor a fost incisivă, periculoasă, învingătorii au perseverat în acest stil, nu și-au pierdut răbdarea și, - firesc, au și putut fructifica (excelent, aș zice) contraatacul lansat de Frățilă.

..ȘI DESPRE JUCĂTORISă încep cu cei din formația dl- namovistă. Ene II și Frățilă, ca înaintași centrali, s-au descurcat destul de bine. Mă refer la joc în general și mai puțin la eficacitatea șuturilor lor la poartă. Haidu, de asemenea. Acesta are și meritul de a nu fi ezitat la pasa lui Frățilă, reluînd direct. Nunweiller VI, în continuă ascendență ; a jucat cu mult elan, a avut deplasări utile pe teren. Nunweiller III, ca de obicei, stîlp al apărării. Colegii lui de linie i-au fost parteneri de. nădejde.De la Steaua : Crăiniceanu a muncit, dar adesea a căutat să rezolve de unul singur atacurile la poarta adversă. Raksi n-a putut ține pasul pînă la sfîrșit. Pavlovici ră- mîne o speranță nerealizată ; împreună cu Voinea a cam înghesuit jocul pe centru și, spre regretul nostru, al suporterilor Stelei, a ratat o ocazie cît roata carului... Kozka a fost util echipei, a dirijat bine jocul, dar s-a înghesuit, cu sau fără minge, în centrul careului.
CLASAMENTULDinamo B. 13 10 0 3 28:12 20Steaua 13 7 4 2 21: 8 18Rapid 13 7 3 3 18:10 17St. roșu 13 5 4 4 15: 8 14C.S.M.S. 13 6 2 5 17:18 14Petrolul 13 5 3 5 16:13 13Farul 13 5 3 5 14:17 13Șt. Cluj 13 4 4 5 21:18 12Crișul 13 3 6 4 11:12 12U.T.A. 13 4 4 5 16:21 12Dinamo P. 13 4 3 6 16:20 11Șt. Craiova 13 4 3 6 11:22 11Minerul 13 3 2 8 13:24 8Progresul 13 1 5 7 6:20 7
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Dan DEȘLIU

Minutul 60. Pavlovici a interceptat mingea. Datcu (care nu se vede în fotografie) o și vedea în poartă, dar...

.

Pogiliștiî dinamoviști 
învingători ia Bologna

Echipa de box Dinamo București, 
campioana R. P. Romîne, a susținut 
sîmbătă seara la Bologna un meci a- 
mical în compania unei selecționate 
locale, întărită cu cîțiva pugiliști din 
Reggio Emilia. Boxerii romîni au re
purtat victoria cu 
Cel 
fost 
nio, 
dul
au fost realizate de D. Davidescu, Pa- 
raschiv și Moldoveanu. Mihalik, Dumi
trescu și Olteanu au terminat la ega- 

a 
la 
în

scorul de 22—18. 
mai aplaudat boxer al reuniunii a 
„semiușorul“ dinamovist V. Anto- 
care a dispus prin abandon în run- 
doi de Sezzatini. Celelalte victorii

litate întîlnirile susținute. Covaliov 
pierdut înainte de limită, Crudu 
puncte, iar Covaci prin descalificare 
repriza a doua.

a fost aminatDuminică, la Beziers, echipa de rugbi Grivița Roșie București urma să joace în compania formației locale A. S. Bitteroise. C-in cauza zăpezii abundente care a căzut în ultimele două zile terenul de joc al stadionului din localitate a devenit impracticabil, meciul fiind amînat pentru joi 31 decembrie.

SPORTUL PESTE HOTARE
Peste 20 000 de spectatori au urmărit 

la Saint Moritz concursul inaugural de 
sărituri cu schiurile de la trambulină 
al noului sezon internațional. Victoria 
a revenit italianului Bruno Zordo, care 
a totalizat 218 puncte (71,50—71,50 m). 
Pe locurile următoare 
Gunther Goellner (R. F. 
217,6 puncte și Heribert 
veția) cu 215,2 puncte.

★
La Oberstdorf (Bavaria) a avut loc 

un concurs în vederea competiției in
ternaționale de sărituri cu schiurile 
pentru „Trofeul celor 4 trambuline“. 
Cele mai lungi sărituri au fost efec
tuate de Dave Hiks (S.U.A.) 77 m, 
Giacomo Aimono (Italia) 75 m și Georg 
Thoma (R.F.G.) 72 m.

★
A început turneul internațional de 

hochei pe gheață de la Colorado 
Springs (S.U.A.) —
învins cu scorul 
Cehoslovace

s-au clasat 
Germană) cu 
Schmidt (El

Echipa U.R.S.S. a 
de 8—2 echipa R. S

★
„Arhitectului“ din Kiev găz- 
cel de-al 32-lea campionat de 
U.R S.S. în prima rundă, în 
atenției spectatorilor s-a situai 
dintre fostul campion mondial,

Sala 
. duiește 
șah al 
centrul 
partida
Mihail Tal, și Bronștein. S-a jucat o 
variantă a apărării franceze. Bron
ștein a obținut victoria. Krogius a cîș- 
tigat la Goldenov, iar Borisenko la 
Petersson Partidele Suetin-Osnos și 
Lutikov—Averbach s-au încheiat re
miză. Restul partidelor au fost între
rupte.

3SDSD Rezultate surpriză în etapa a IV-a
Cine a asistat duminică ia programul 

de volei desfășurat în sala Floreasca din 
Capitală nu a avut ce regreta, deși a 
trebuit să zăbovească în tribune mai 
bine de cinci ore ; răsturnările de pronos
ticuri și numeroasele faze atractive au 
recompensat acest sacrificiu. Primul 
„punct tare“ l-a oferit partida feminină 
Dinamo-Farul, în care consfărrțencele 
le-au învins pe campioane la un scor 
neașteptat, dar concludent în raport cu 
comportarea celor două formații în te
ren : 3—0 (15—5, 15—6, 16—14). Jocul 
mobil și în forjă — mai ales la executa
rea serviciilor și loviturilor de atac — 
al echipei oaspete a lăsat o bună impre
sie, iar pe adversare le-a surprins într-afîf,

Fază din cel mai spectaculos meci 
al etapei, Rapid — Știința Galați

incit nu și-au putut reveni decît în ulti
mul sef, cedat după un final foarte viu 
disputat. Antrenorul dinamovistelor ex
plica infrîngerea echipei sale prin aceea 
că, în timp ce unele jucătoare de bază 
(Vanea, Ivănescu) arafă semne de obo
seală, cele în curs de afirmare (Ștefănes
cu, Schreiber, Șerban) nu dau încă ran
damentul necesar. Oricum, rezultatul 
meciului constituie încă o surpriză, dar ea 
se cere confirmată ca atare ; în urmă
toarele evoiuții dinamovisfele frebuie să 
demonstreze că jocul prestat ieri nu le 
caracterizează, iar constănțencele să arate 
în continuare că forma lor bună nu a fost 
doar un foc de paie.

Din virtuali învingători, învinși I — ast
fel poate fi caracterizată partida Steaua- 
Steagul roșu Brașov. Forma slabă arătată 
de brașoveni în primele două seturi, 
prevestea o victorie categorică a forma
ției Steaua, care a condus la un moment 
daf cu 2—0. Revenindu-și freptat, oas- 
pefii cîșfigă un set la 5, apoi încă unul 
la 14, iar pe ultimul la 8, adjudecîndu-și 
astfel vicforia cu 3—2. Fără să străluceas
că în mod deosebit, jucătorii de la 
Steaua au fost superiori în primele două 
seturi prin omogenitatea și constanța lor, 
profifînd de bîlbîielile celor de la Stea
gul roșu. Ei s-au demobilizat însă cînd 
se aflau în situația de a fi egalați (2—2 
la seturi). C. Cristian, de pildă, a pro
testat la deciziile arbitrului, atrăgînd ast
fel penalizarea echipei sale cu pierderea 
unui serviciu din care adversarii au rea
lizat punctul decisiv în setul 4.

în compania studenților gălățeni, rapi- 
diștii au furnizat ieri un joc de bun nivel 
tehnic, aplaudat deseori. Scor : 3—0 pen
tru Rapid.

Alte rezultate masculin : Știința Timișoa- 
ra-Dinamo 0—3, C.S.M.S. lași-Minerul Baia 
Mare 3—2, Farul-Știința Cluj 3—0, Mi
nerul Bihor-Progresul 3—2, Constructorul 
Brăila-Petrolul 3—0 ; feminin : Mefalul- 
Știința București 3—1 ; Știința Cluj-C.S.M. 
Sibiu 3—1, C. S. M. Cluj-C. P. Bucu
rești 0—3, Partizanul roșu Brașov-Progre- 
sul 3—1.

turneul fina

★
în turneul feminin de baraj de la 

Moscova pentru desemnarea viitoarei 
adversare a campioanei mondiale Nona 
Gaprindașvili (U R.S.S ), urma să se 
dispute partida Lazarevici (Iugoslavia) 
- Kușnir (URSS.) Din cauza îmbol
năvirii șahistei sovietice, partida a fost 
amînată.

Jucătorul brazilian Flăvio (în foto grafie), din echipa de fotbal „Co- 
rintians" (Săo Paulo), poartă același 
număr pe tricou ca și Pelé — 10 — 
și este mai tînăr decît acesta cu 
patru ani. în sezonul de toamnă ei 
a înscris numeroase goluri, remar- 
cîndu-se printre cei mai buni fotba
liști brazilieni. Unii îl consideră de 
pe acum în reprezentativa țării pen
tru campionatul mondial de la Lon
dra din 1966.

La încheierea campionatului de șah, (titlul a revenit după cum se știe tînărului maestru internațional Fl. Gheorghiu), mai importantă decît forma definitivă a clasamentului este întrebarea: cum s-a jucat în acest concurs, care a fost valoarea șahistă a partidelor ? Din acest punct de vedere trebuie subliniat că recentul turneu a reconfirmat linia valorică ascendentă a tinerei mișcări șahiste romînești.Intr-adevăr, rundă de rundă, în fața unui public din ce în ce mai competent, s-au desfășurat partide frumoase, atacuri îndrăznețe, idei originale. într-un cuvînt, o atmosferă de creație și pasiune în care majoritatea participanților au contribuit la reușita competiției. Acesta este elementul esențial, el constituind motorul progresului valoric și chezășia rezultatelor din ce în ce mai bune obținute de șahiștii noștri în confruntările internaționale. întrecerile puteau fi totuși mai interesante dacă programarea celei mai importante competiții interne nu s-ar fi făcut imediat după olimpiada de șah de la Tel Aviv. Din acest motiv, cu excepția învingătorului care a demonstrat o surprinzătoare capacitate de rezistență fizică la eforturi intelectuale prelungite, ceilalți meni
PRONOSPORTConcurs nr. 52 din 27 decembrieSteaua-Dinamo București Bologna-Varese Fiorentina-Messina Foggia-Lazio Internazionale-.Tuventus Lanerossi-Genoa Mantova-Atalanta Roma-Milan Sampdoria-Catania Torino-Cagliari Napoli-Palermo Verona-Brescia
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box la cat.Campionul european de 
muscă, italianul Salvatore Burruni, 
și-a făcut reintrarea la Genova învin- 
gîndu-1 net la puncte într-un meci 
amical pe spaniolul Jose Robledo.

★
Turneul internațional triunghiular 

masculin de baschet de la Istanbul a 
continuat cu desfășurarea meciului 
dintre echipele Bulgariei și Turciei. 
Baschetbaliștii bulgari au cîștigat cu 
scorul de 80—76 (46—39).

★
Ziariștii de sport din diferite țări 

desemnează în aceste zile pe cei mai 
buni sportivi ai anului 1964. în R. P. 
Ungară, titlul de cel mai bun sportiv 
a fost acordat campionului olimpic de 
pentatlon modern Ferenc Torok, la 
femei floretistei Ildiko Rejto, iar pe 
echipe — reprezentativei de fotbal, 
campioană olimpică la Tokio.

Ziariștii suedezi au desemnat ca cel 
mai bun sportiv al Suediei în anul 
1964 pe schiorul Sixten Jernberg, cam
pion olimpic la Innsbruck. El esté 
urmat în clasament de canoistul Rolf 
Peterson și tenismanul Jan Erik Lund
quist.

Pentru a treia oară, ziariștii de 
sport iugoslavi l-au desemnat pe gim
nastul Miroslav Cerar cel mai bun 
sportiv din Iugoslavia. Cerar a mai 
obținut acest titlu în anii 1961 și 
1963. La J.O. de la Tokio, Cerar a cîș
tigat două 
bronz.

medalii de aur și una de

★
selecționate feminine deEchipele 

handbal ale Olandei și R. F. Germane 
s-au întîlnit într-un meci amical la 
Doetingen. Meciul s-a încheiat cu re
zultatul de 5—5, după ce la pauză 
handbalistele germane au condus Cu 
4—1.

Rubrica sportivă organizată de
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI

Chemarea înălțimilor albe

bri ai echipei noastre olimpice au obținut rezultate sub adevăratele lor posibilități. Păcat că cele 19 partide jucate de Ciocîltea la Olimpiadă și-au lăsat o atît de puternică amprentă în jocul său încît, începînd de pe la jumătatea concursului, nu a mai putut să dea emoții mai... intense învingătorului. Recentul campionat a confirmat constanța succeselor obținute pe plan intern de maestrul B. Soos și a impus, de asemenea, atenției pe candidatul de maestru Șerban Neamțu. Se poate spune că rezultatul acestuia din urmă reprezintă rodul unei anumite atitudini față de șah : pasiunea în pregătire, consecvența a multor ani de studiu și aprofundare a tainelor atît de complicate, dar în același timp atît de frumoase ale sportului minții.în încheiere, respectînd tradiția sportivă, trebuie să adresăm felicitări învingătorului și urări de succes în pregătire tuturor participanților !
Ing. Th- GHIȚESCU 
maestru internațional
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SESIUNI ȘTIINȚIFICEîn sala de marmură a Casei „Scînteii“ a început ieri prima sesiune de comunicări organizată de Comisia muzeelor științifice. în cuvîntul de deschidere, tovarășa Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a relevat contribuția adusă la răspîn- direa culturii de cele circa 200 de muzee cu diferite profile care există astăzi în țara noastră și au anual peste 8 milioane de vizitatori, preci- zînd că scopul sesiunii este de a pune în lumină rezultatele activității de cercetare desfășurate în ultima vreme de muzeele științifice. In continuare, dr. M. Băcescu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, președintele Comisiei muzeelor științifice, a prezentat u- nele probleme ale cercetării științifice în muzee, Liviu Ștefănescu, secretar al aceleiași comisii, a vorbit despre muzeografie și cunoaștere, prof. Victor Condurache s-a referit la noi orientări în muzeografia mondială, iar acad. Constantin Dai-

coviciu a făcut o trecere în revistă a cercetărilor privind lumea geto- dacă. Lucrările sesiunii continuă pe secții — științele naturii : istorie veche și istorie medie, modernă și contemporană ; etnografie ; muzee memoriale și muzeografie — în cadrul cărora vor fi susținute 159 ds comunicări pregătite de cercetători din muzee, de la Academia R. P. Romîne, cadre didactice și alți cercetători.
★BACĂU (coresp. „Scînteii“).—Timp de trei zile, la Institutul pedagogic din Bacău și-a desfășurat lucrările prima sesiune științifică, la care au luat parte și cadre didactice de la Universitatea din Iași și Institutul pedagogic din Suceava. Cu acest prilej, au fost prezentate peste 50 de referate și comunicări științifice din domeniul științelor sociale, filologiei, istoriei, pedagogiei, matematicii, științelor naturii și al științelor agricole.

Noul program al posturilor de radioRadioteleviziuhea romînă anunță modificarea programelor de emisie ale posturilor noastre de radio. în- cepînd de la 1 ianuarie 1965, durata de emisie a programului de radio București II va crește cu o oră ; la fel se va mări și programul postului București III (pe unde ultrascurte). Incepînd de la data de mai sus ora-

rul emisiunilor de radio se schimbă în zilele de lucru astfel: Programul II își începe emisiunea la 7,30 în loc de 8,30, iar programul III la ora 18 în loc de ora 19. Duminica și sărbătorile legale pe programul II emisiunea începe la ora 6, în loc de ora 7, iar pe programul III la ora 16, în loc de ora 17.

Scurt popas fa Magdeburg
Mai numeroase în sud, marile 

centre industriale ale R. D. Germa
ne prezintă pentru vizitator avanta
jul de a fi legate de capitală prin 
panglica lată a autostrăzilor. Dru
mul e mai ușor, distanțele sînt 
parcurse mai rapid, iar peisajul 
este, pe lungi porțiuni, încîntător 
„Autobahn"-ul spre Magdeburg, 
prim popas al călătoriei noastre, 
pornește de la Berlin spre apus, în- 
tîlnind mai departe, după sute de 
kilometri, orașul vest-german Ha- 
novra. Faptul explică prezența pe 
această rută a numeroase automo
bile din R.F.G. care circulă printre 
vehiculele cu inițialele orașelor din 
R.D.G.

Ca la orice început de drum, ne 
culegem primele informații din 
harta alcătuită pentru călătorii. Cu
lorile ne indică un relief variat și 
un punct de reper pentru așezarea 
orașului Magdeburg — fluviul Elba. 
Ziua însorită de toamnă dă mai 
multă strălucire peisajului, în care 
pădurile își etalează bogăția de cu
lori și nuanțe. Intervenția precis 
conturată a șoselei în desișul arbo
rilor creează adeseori impresia că 
te afli într-un șir de parcuri.

...Spre ora prînzului autocarul pă
răsește autostrada și, după scurt 
timp, pătrunde pe străzile Magde- 
burgului. Orașul este străbătut de la 
est la vest de o axă cu largi dimen
siuni, reconstrucția postbelică ținînd 
seamă de ideile unui mare fizician, 
Otto Guericke, care a deținut cu 
sute de ani în urmă șl funcția de 
primar al urbei, dar care n-a reușit 
în acele vremuri să-și concretizeze 
proiectele.

Magdeburgul este un important 
centru industrial al R. D. Germane, 
iar în ansamblul activității orașului 
pe primul loc se situează Uzinele de 
mașini grele „Ernst Thälmann" Ne 
începem vizita cu această întreprin
dere. înainte de război — ne infor
mează gazdele — fabrica a apar
ținut grupului Krupp-Gruson. După 
1945, muncitorii au pornit mat întîi 
la refacerea uzinelor, grav distruse 
de bombardament. Vechilor secții li 
s-au adăugat în anii 
noi.

într-o construcție 
minată se află noua

noare. E o hală modernă, cu cîteva 
poduri rulante pentru manevrarea 
pieselor grele din care se asamblea
ză mașinile produse în uzină. Stilpii 
masivi, grinzile și alte elemente ale 
clădirii sînt din piese prefabricate. 
Intr-o parte se fac probele unei ma
șini, proiectate și construite în uzi
nă, un laminor de benzi de tablă 
subțire. Tovarășul Ernst Hoberg, 
lirectorul uzinelor, ne prezintă noul 
modus și ne dă explicații cu privire

făcînd munca oamenilor mai ușoară 
și mai spornică. O astfel de macara, 
cu o forță de ridicare de 65 de tone, 
este instalată la întreprinderea 
„Leuna", altele pleacă din Magde
burg spre topitoriile de fontă sau 
spre șantierele barajelor hidroener
getice. în apropiere de hala unde 
se construiesc macaralele se află 
secția de forjă. Drugi de metal 
incandescent de mari proporții sînt 
prelucrați cu dibăcie de muncitori,

în secția macarale a Uzinelor de mașini grele

din urmă altele

de curînd ter- 
secție de lami-

la însușirile sale. Grosimea tablei 
este controlată automat cu izotopi 
radioactivi.

Pe culoarul principal al halei se 
montează mașini de mari dimen
siuni Strunguri și freze prelucrează 
piesele pentru alte comenzi. Munci
torii ne vorbesc cu satisfacție de 
realizările lor. Brigadierul Welle 
Rolf, unul din cei mai activi inova
tori ai colectivului, ne descrie unele 
din dispozitivele create de el, pre
cum și avantajele lor.

Un alt produs al uzinelor îl consti
tuie macaralele. Privite în secția 
unde sînt fabricate, par niște coloși. 
Montate în uzine sau pe șantiere,- 
ele ridică greutăți de zeci de tone,

preselor de 3 000 desub loviturile 
tone.

După vizita 
arată cartierul 
te în apropiere pentru muncitori, 
întreprinderea dispune, de aseme
nea, de policlinică, un club unde se 
desfășoară o activitate culturală și 
distractivă, variată. Directorul Ho
berg, care este și un mare 
al sportului, ne vorbește cu 
despre vizita la Magdeburg 
sportivi romîni.

întîlnirea se prelungește 
bul uzinei, oferind 
discuții prietenești despre realiză 
rile țărilor noastre.

in uzină, gazdele ne 
de locuințe construi-

amator 
plăcere 

unora

ta 
prilejul

clu-
unor

Petre STÄNCESCU
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anul 1970. apreciază că avionul schimbări profunde în

8n alegerile prezidențiale italiene

Acum 12 zile, cînd marii electori in
trau în aula parlamentului spre a decide 
cine va urma lui Segni la Quirinale, se 
prevedea că drumul spre fotoliul prezi
dențial va trece prin mai multe scrutine. 
Dar nici un pronostic nu anticipa un atît 
de neobișnuit maraton electoral. Dumi
nică s-a epuizat și a 19-a votare, fără 
să aducă, nici ea, rezolvarea semnului 
de întrebare care stăruie de la 16 de
cembrie ; pentru luni dimineață a fost 
anunțat al 20-lea tur de scrutin. E de re
ținut o comparație aritmetică nu lipsită 
de interes : această cifră e echivalentă 
cu suma tuturor scrutinelor desfășurate 
pentru alegerea celor patru președinți, 
De Nicola, Einaudi, Gronchi și Segni, în- 
cepînd din 1946, cînd s-a proclamat re
publica italiană.

In actuala fază a alegerilor au rămas 
doi protagoniști principali : Pietro Nenni, 
liderul partidului socialist, a cărui candi
datură a apărut la al zecelea scrutin, și 
liderul social-democrat Giuseppe Sara- 
gat, care a candidat inițial, s-a retras 
după șapte tururi de scrutin, iar de sîm- 
bătă seara a revenit în atenția observa
torilor de la Montecitorio. In prima etapă 
a candidaturii sale, Saragat a fost spri
jinit de social-democrați, socialiști și re
publicani : simbătă și duminică — de-so
cial-democrați și de majoritatea demo- 
crat-creștinilor (în tabăra cărora continuă 
fenomenul voturilor albe). Aflați în impas, 
cînd a devenit evidentă și fără ieșire 
blocarea candidatului lor oficial, Gio
vanni Leone, democrat-creștinii au decla
rat, după lungi deliberări, în care se pare 
că tensiunea dintre diverse curente a 
ajuns la o temperatură ridicată, și după 
ce s-au abținut în două rînduri de la vot, 
că vor sprijini candidatura liderului so
cial-democrat. Hotărîrea oglindea implicit 
absența unei noi soluții democrat-crești- 
ne ; totuși ea a produs o oarecare sur
priză întrucît, la debutul alegerilor, P.D.C. 
s-a opus propunerii celorlalți parteneri 
din coaliția guvernamentală de cenfru- 
sfînga, de a adopta împreună candida
tura lui Giuseppe Saragat. Schimbarea 
de atitudine impusă de evoluția scruti
nelor nu a fost dusă însă pînă la capăt. 
Conducerea P.D.C., cu acordul social-

democraților, a refuzat să accepte 
ca voturile electorilor comuniști, care se 
declaraseră gata să-l sprijine pe Saragat, 
să fie însumate celorlalte în vederea re
alizării unei majorități însemnate în fa
voarea liderului social-democrat. Față de 
această atitudine discriminatorie, elec
torii comuniști, socialiști și ai parti
dului socialist al unității proletare, au 
hotărît să-l voteze în continuare pe Nenni. 
Poziția discriminatorie a conducerii 
democraf-creșt'ne, pe care ziarul „Unită" 
o numește drept o „ipotecă“, constituie 
obiectul principal al comentariilor pre
sei din Roma. „Partidul democrat-creștin, 
a scris duminică ziarul socialist „Avanti“, 
nu poate pretinde să transfere divergen
țele și criza sa proprie, în alte partide și 
în parlament“. Un comunicat al Direcției 
P.S.I. relevă că socialiștii „nu pot accepta 
nici o discriminare, cu excepția exclude
rii extremei drepte". Secretariatul P.C.I. 
a difuzat de asemenea un comunicat în 
care se arafă că „parlamentarii comuniști 
pot să-și dea voturile pentru alegerea 
unui candidat care să întrunească nece
sarele consensuri democratice, numai pe 
baza unui dialog deschis“.

In încheiere, iată rezultatul scrutinului 
al 19-lea desfășurat duminică : Pietro 
Nenni 377 voturi (pentru el au votat 
electorii socialiști, comuniști și ai 
P.S.I.U.P.). Giuseppe Saragat: 342 vo
turi; liberalii și neofasciștii au votat pen
tru candidații proprii. Republicanii, mo- 
narhiștii și o parte din democraf-creștini 
au introdus în urne buletine albe.

De remarcat că la precedentele scru
tine, atunci cînd din partea democrat- 
creșfinilor candida Leone, voturile albe ale 
electorilor P.D.C. proveneau din partea 
aripei de stînga a partidului, la ultimele 
scrutine, cînd candidatul susținut de 
P.D.C. este Saragat, voturile albe provin 
din partea aripii de dreapta a democraf- 
creștinilor, care refuză să-l voteze pe Sa
ragat.

Convorbirile între grupurile parlamen
tare în vederea obținerii unei majorități 
suficiente pentru alegerea președintelui, 
continuă.

Mult controversatul proiect al avionului supersonic de pasageri „Concorde“ a revenit zilele acestea in presa franco-engleză. Ziarul „Les Echos“, organul cercurilor patronale din Franța, consacră acestei probleme o lungă pledoarie, iar dincolo de Canalul Mînecii „Sunday Times“ aduce la rîndul lui argumente în favoarea continuării proiectului, pe baza unui studiu întocmit de exper- ții britanici.Poate că această relansare a proiectului „Concorde“ nu s-ar fi produs dacă, dincolo de Ocean, ministrul apărării al S.U.A., McNamara, n-ar fi anunțat că în Statele Unite s-au elaborat planurile unui avion supersonic „gigant“, a cărui finanțare a și fost aprobată. Avionul american întocmit în două variante, „c x“ — militară și c-5A — civilă, ar urma să aibă o greutate utilă de 114 tone, putînd transporta la o distanță de 8 000—10 000 km 600—700 de pasageri. El urmează să fie dat în folosință în „Le Monde“ va aduce transporturile aeriene. Același ziar scrie că avionul corespunde unei tendințe generale : aceleia de a spori capacitatea aparatelor, pentru a se ajunge la o scădere a tarifelor. «Trebuie reamintit — scrie „Le Monde“ — că Statele Unite nu s-au lansat în această cursă decît construise de proiectul franco-englez „Concorde“». Cu această explicație, ziarul tul peȘi „Les nuării zarea diile de proiectare se află într-un stadiu avansat ; Anglia și Franța au
pune, cum s-ar zice, dege- rană.iată cum argumentează Echos“ necesitatea conti-lucrărilor pentru reali- avionului „Concorde“ : stu-

Fumi VongvicitOctavian PALER

Ca și în celelalte zile din ultima săptămînă și jumătate, duminică foto
reporterii care au făcut „de gardă” în fața palatului Montecitorio n-au 
putut aduce la redacții imaginea deținătorului mandatului prezidențial.

lL. ;ik

Este necesară continuarea

iaoțienePARIS 27 (Agerpres). — Duminică a părăsit Parisul, pentru a se reîntoarce în Laos, Fumi Vongvicit, ministru al Informațiilor .în guvernul național de coaliție și șeful delegației partidului Neo Lao Haksat la tratativele tripartite. La plecare el a declarat că neavînd interlocutori este nevoit să se reîntoarcă în Laos. Vongvicit a subliniat că plecarea sa nu înseamnă ruperea tratativelor. El și-a exprimat speranța că gruparea de dreapta și cea neutralistă vor accepta să se reîntoarcă la masa tratativelor pentru a găsi o soluție pașnică problemei laoțiene.

investit sume importante ; renunțarea ar însemna pierderea lor (cîte 600 milioane de franci de ambele părți). Dar acesta nu este singurul aspect. „Consecințele sociale, adaugă „Les Echos“, ar fi mult mai grave“ : industria aeronautică a Angliei, care folosește 260 000 de persoane (față de 90 000 în Franța), cunoaște de mai mulți ani o situație dificilă. Abandonarea proiectului „Concorde“ ar provoca numeroase concedieri pe care, desigur, guvernul laburist nu le dorește. O ruptură a acordului franco-britanic din partea Londrei ar putea provoca un proces la Curtea internațională de la Haga, în care britanicii ar avea „mari șanse să’ piardă“, cum consideră ziarul, însușindu-și părerea unor specialiști.Ziarul francez sugerează o „repartizare a riscurilor eventuale ale proiectului“ asupra mai multor constructori vest-europeni, printre care și o serie de firme vest-germane și italiene care manifestă interes.Argumentele aduse de „Sunday Times“ sînt și ele interesante. Astfel Marea Britanie ar putea cîștigă 345 milioane lire sterline, în devize străine, în următorii 10 ani, dacă s-ar hotărî să continue programul „Concorde“. Dimpotrivă, dacă-1 va abandona, ea va fi nevoită să cheltuiască 275 milioane lire sterline pentru a cumpăra avioane supersonice americane.Care este situația actuală ? „Les Echos“ scrie că „Parisul nu și-a modificat poziția, în timp ce Londra tergiversează“.Potrivit relatărilor făcute în ziarul londonez „Sun“, de Brian Woo- sey, specialist în problemele aviației, consilierii ministrului britanic al aviației, Roy Jenkins, l-ar fi făcut pe acesta să se răzgîndească în ce privește abandonarea proiectului „Concorde“ Ministrul ar fi declarat că proiectul mai este încă „analizat“ de partea britanică. Potrivit spuselor lui Woosey, ministrul a voit să arate prin această declarație că încă nu s-a luat o hotărîre definitivă dacă proiectul ar urma să fie continuat în termenele stabilite sau amînat cu doi ani. Deocamdată studiile și lucrările în legătură cu „Concorde“ continuă grație creditelor bugetare pe anul în curs.

Imagini din mia internațională

Un semn al tim
pului : cînd s-a 
urcat la tribuna 
Adunării Generale 
a O.N.U., ministrul 
de externe al Re
publicii Sud-Afri- 
cane s-a adresat 
unei săli aproape 
goale... Sub cu
pola palatului Na
țiunilor Unite „a- 
partheldul” a lost 
condamnat cu vi
goare la actuala 

sesiune.

coastaCapricii meteorologice : pe 
Pacificului, in S.U.A., s-au lăsat ge
ruri aspre, iar pe coasta atlantică 
simbătă s-au abătut din nou ploi 
torențiale și furtuni. Multe rîuri au 
ieșit din matcă provocînd mari inun
dații. In fotografie : pe șoseaua nr. 
101 din California circulația s-a în
trerupt, unul din poduri fiind dus 

de ape.

In sala tribunalului din Viena se citește sentința în procesul crimina
lului de război nazist Franz Novak : opt ani închisoare. In oraș au avut 

loc manifestații corînd o pedeapsă mai aspră.

Hiwis CampanieLAGOS 27 (Agerpres). — Președintele Nigeriei, Azikiwe, s-a în- tîlnit cu guvernatorii celor patru provincii ale țării pentru a examina situația încordată în care se desfășoară actuala campanie electorală în vederea alegerilor generale de la 30 decembrie. A fost, de asemenea, dezbătută propunerea principalei grupări de opoziție de a se amîna cu o lună ținerea alegerilor deoare-

electorală violentăce au avut loc grave încălcări ale prevederilor constituționale. Comunicatul publicat după întîlnirile președintelui cu guvernatorii nu menționează, însă, această problemă. Comunicatul deploră actele de violență care s-au produs în cursul campaniei electorale și cheamă populația să păstreze calmul în întreaga țară.

Ernesto Guevara 
in IVI a h’BAMAKO 27 (Agerpres). — Ministrul industriei al Republicii Cuba, Ernesto Guevara, a sosit sîm- bătă într-o vizită în Republica Mali. El va avea convorbiri cu Modibo Keita, președintele republicii. La sosirea la Bamako, Guevara a declarat ziariștilor că este convins că vizita sa va contribui la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor prietenești dintre cele două țări.

SAIGON
Săptămînă care a urmat loviturii de stat militare de la Saigon, în ciuda numeroaselor consultări între grupul generalilor și al civililor, nu a diluat confuzia care domnește în țară. Reafirmîndu-și opoziția față de guvernul condus de Tran Van Huong, liderii budiști și-au anunțat intenția de a relua campania guvernamentală. Ca în asemenea situații giunea Saigonului a stare de alarmă ; în adus în mod special parașutiști „pentru a asigura securitatea“ (!) ; a fost prelungită legea marțială decretată în luna noiembrie.Elementul nou survenit în situația politică de la Saigon îl constituie o înăsprire a poziției „tinerilor generali“, al căror exponent se vrea fostul prim ministru, generalul Nguyen Khanh, față de reprezentantul american în capitala sud-vietnameză, generalul Taylor. Totul a început prin declarația neașteptată a lui Khanh în care Taylor era acuzat „de acțiuni care depășesc atribuțiile sale“ (Reuter). La rîndul său, Taylor, în cadrul u- nei reuniuni la care au participat oficialități de la Saigon, i-a sugerat Iu! Khanh că „retragerea sa ar contribui la reglementarea situației actuale“. Lucrurile nu s-au oprit aici, într-un ordin de zi adresat ofițerilor și soldaților sud-vietnamezi, Khanh, în calitate de comandant suprem al forțelor armate, și-a exprimat părerea că „nu trebuie să se înfăptuiască politica unei țări străine“. A- ceste afirmații, vizînd S.U.A., după cum recunoaște agenția U.P.I., au provocat iritare la Washington. în conferința de presă ținută miercuri, secretarul Departamentului de Stat, Dean Rusk, fără să intre în amănunte, a arătat

' i anti- de fiecare dată armata din re- fost pusă în capitală a fost un batalion de

că „absența unui guvern civil unificat în Vietnamul de sud va mări dificultățile folosirii anumitor categorii din ajutorul S.U.A.“. Această declarație a fost urmată de anunțarea întreruperii convorbirilor ameri- cano-sud-vietnameze în legătură cu un posibil ajutor suplimentar „pînă la clarificarea situației politice la Saigon“. Reacția oficială a guvernului american la evenimentele din Vietnamul de sud a fost apreciată de observatorii occidentali ca un „avertisment voalat“ la adresa „tinerilor generali“, autori ai loviturii militare. Cum poate fi explicat virajul de 180 de grade al generalului Khanh, nu de mult considerat la Washington omul care ar fi putut asigura o stabilitate politică în țară ? O concesie făcută cercurilor budiste ? Este adevărat că revenirea integrală a militarilor pe arena politică a intervenit într-un moment cînd acțiunile antiguvernamentale ale budistilor s-au intensificat. Liderii budiști și-au exprimat dezaprobarea față de politica de încurajare a guvernului Huong, arătînd că „sprijinul american a- cordat în continuare actualului guvern sud-vietnamez ar putea duce la o permanentă instabilitate“. Dar lucrurile nu se. rezumă la poziția budiștilor. Este probabil că Nguyen Khanh a presimțit că, față de eșecul formulei «guvern civil», se consideră că noii conducători de la Saigon ar putea cădea în disgrația Washingtonului ca și predecesorii lor. Atunci, Khanh, exprimînd opinia „tinerilor generali“, s-a plasat pe o poziție care i-ar putea aduce sprijin și popularitate.Aceste noi fapte vin să accentueze impasul politicii Washingtonului în Vietnamul de sud, impas recunoscut de altfel tot mai deschis

și în S.U.A. „E regretabil dar a fost o greșeală gravă aceea de a ne lăsa implicați atît de mult în această parte a lumii“ — constată cunoscutul comentator american Walter Lipp- mann într-un articol publicat în „New York Herald Tribune“. „Brutala reafirmare a puterii militare a- supra încercării de scurtă durată de a impune o conducere civilă — scrie la rîndul său ziarul „New York Times“ — expune pericolului regimurile tranzitorii pe care Statele Unite sînt nevoite să se sprijine“. Este semnificativă cererea senatorului democrat Wayne Morse, membru al Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, adresată președintelui Johnson, de a aduce problema Vietnamului de sud în fața Națiunilor Unite. „Pierderea în continuare a vieții unui singur american în apărarea haosului lipsit de speranțe din Vietnamul de sud va fi de nescuzat“ — a declarat el. Iar senatorul Mike Mansfield, liderul grupului democrat din Senatul S.U.A., într-un interviu radiodifuzat, recunoscînd că țările din această regiune „vor să-și hotărască singure soarta, să stabilească forma de guvernămînt pe care o doresc“, s-a pronunțat în sprijinul ideii de a fi examinată posibilitatea neutralizării Asiei de sud-est.Făcîndu-se ecoul acestui nou curent din opinia publică americană, revista „Business Week“ scria nu de mult : „Cu cît mai repede vom scăpa de iluzia că orice problemă în lume poate fi ușor rezolvată pe calea armată, cu atît mai repede vom fi în stare să ne apropiem de problemele internaționale în mod realist“.
Dumitru ȚINU

Augustin BUMBAC

Corespondența din R. À. II

„Congresul familieiLa Cairo a avut loc dé curînd „Congresul familiei". La acest congres au participat reprezentanți ai ministerelor economiei, educației și justiției, sociologi, medici, precum și un mare număr de femei. Pe ordinea de zi au fost înscrise trei probleme: limitarea nașterilor, munca femeilor și modificarea statutului persoanei în așa fel încît să se ridice demnitatea femeii și rolul ei în societate. După cum relevă presa egipteană problema „planificării familiei", cum este numită aici, are o mare importanță pentru R.A.U. și constituie una din preocupările autorităților. La congres s-a anunțat că în fiecare an populația țării crește cu 700 000. în 1947 ea era de 19 000 000, iar în 1963 de 27 000 000. Dacă acest procent de creștere se va menține, a spus ministrul economiei, Labib Sukeiri, în 1970 populația va fi de 34 milioane. Ministrul a arătat că, pentru o țară în curs de dezvoltare ca Egiptul, această creștere rapidă ridică serioase probleme.în scopul rezolvării lor, au luat ființă centre ale Ministerului pentru Problemele Sociale, al cărui personal caută să stea de vorbă cu fiecare familie în parte pentru a arăta că este mai bine să aibă doi-trei sau patru copii pe care să-i crească în bune condiții decît opt, nouă sau zece, cărora să nu le poată asigura un trai omenesc. Anul viitor, a declarat la congres ministrul pentru asigurările sociale, dr. Abu Eid, vor fi create încă o sută acest fel.De asemenea, s-a cesitatea dezvoltării în special în mediul rural, pentru q se da de lucru la cît mai multe per-

soane, contribuind în acest fel la sporirea veniturilor familiilor.O altă problemă discutată a fost aceea privind acordarea de drepturi femeii. In R.A.U., ca și în alte țări din Orient, femeile au fost menținute, de-a lungul secolelor, într-o poziție de inferioritate față de bărbat. Inultimii ani, în R.A.U. situația s-a schimbat mult : o femeie este ministru, altele au fost alese în Adunarea Națională sau ocupă diferite funcții. Totuși, se mai mențin unele inegalități. De exemplu, divorțul este acordat numai bărbatului. Este suficient ca acesta să spună de trei ori uneia dintre soții (religia permite aici bărbatului să aibă mai multe soții) să plece din casă pentru ca divorțul să fie considerat legal, cu condiția ca de față să fie și cîțiva martori.Congresul a avut menirea să contribuie la schimbarea acestor stări de lucruri pentru a asigura o egalitate deplină a femeii Astfel, s-a preconizat legislației în vigoare acorda femeii dreptul
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O imagine înregistrată pe străzile orașului Panama, cînd ziarele au 
anunțat intenția S.U.A. de a construi un nou canal între Atlantic șl Paciiic

în dezbaterea Camerei Comunelor

de centre desubliniat ne- artizanatului.

cu bărbatul, modificarea pentru a se la muncă și a se interzice poligamia. Ministerul Justiției a anunțat introducerea unor amendamente la legea stării civile care prevăd tractului de poată pune fel ca soțul rească cu o timp și ca ea să poată munci după căsătorie, dacă dorește acest lucru. Această modificare a contractului de căsătorie, a scris ziarul „Al Massa", concordă cu evoluția noastră socială, contribuind la eliminarea unor numeroase probleme ale vieții conjugale".

ca, la încheierea con- căsătorie, femeia să anumite condiții, ast- să nu se mai căsăto- altă femeie în același

lntr-o a doua lectură Camera Comu
nelor a aprobat, cu 355 voturi contra 
170, circa o sută de deputați absentînd, 
un proiect de lege privitor la desființa
rea pedepsei cu moartea în Marea Bri- 
tanie. Textul proiectului urmează a fi pus 
la punct în comisiile Camerei Comune
lor și apoi trimis Camerei Lorzilor. Se 
consideră că majoritatea de 185 de vo
turi obținută va asigura adoptarea pro
iectului la votul final. înainte de dezba
teri guvernul și opoziția 
acord să autorizeze un „ 
deputaților, independent 
partidelor față de proiect,
acestora numărîndu-se atît „aboliționiști“ 
cît și adversari ai măsurii. Promotorul 
„mișcării aboliționiste” este fostul minis
tru laburist Sidney Silverman. In favoa
rea proiectului au votat și fostul premier 
conservator Sir Alec Douglas Home și 
miniștrii din precedentul cabinet Julien

căzut de 
liber“ al 
pozițiile

Nicolae PLOPEANU

Amery (al cărui frate fusese de altfel 
condamna) la moarte pentru trădare în 
1945 și executat), Macleod și Brooke.

Agențiile de presă au relatat că son
daje efectuate în opinia publică au in
dicat o majoritate puternică manifestată 
în favoarea menținerii pedepsei cu 
moartea, pentru care s-a pronunțat și o 
parte a presei britanice. Criticînd proiec
tul, o serie de ziare, printre care „Daily 
Express“, au pus întrebarea : ce-l va îm
piedica de aci înainte pe un asasin să 
comită o crimă premeditată ?“ Or, după 
cum relatează presa britanică, în ultimii 
ani s-a înregistrat o creștere a numărului 
crimelor. Dacă proiectul va deveni lege, 
actualii condamnați la moarte vor fi gra- 
țiați în mod automat.

Ca o crudă ironie, chiar în ziua în 
care Camera Comunelor vota proiectul, 
un sinistru asasin a evadat din temniță ; 
condamnarea lui la moarte fusese comu
tată în închisoare pe viață.

BOMBAY. Consiliul Național al 
Partidului Comunist din India a 
reales pe Shripat Amrit Dange pre
ședinte al P.C.I.

MOGADISCIO. Aproape jumătate 
din populația Somaliei este amenin
țată de foamete ca urmare a unei 
prelungite secete, a declarat primul 
ministru somalez, Abdirizak Haji 
Hussein, în fața presei și a corpului 
diplomatic. El a arătat că șeptelul 
de vite s-a redus extrem de mult. 
Apa potabilă este transportată de la 
mari distanțe în regiunile lovite de 
secetă. Alimentele nu sînt suficiente 
pentru a face față necesităților. Pri
mul ministru a adresat un apel țărilor 
prietene să ajute Somalia pentru a 
salva de la foamete populația pînă la 
viitoarea recoltă din 1965.

BELGRAD. Iugoslavia și Bulgaria 
au semnat protocolul comercial pe

1965, care prevede sporirea volumu
lui schimburilor de mărfuri dintte 
cele două țări cu 20 la sută față de 
anul precedent. Conform protocolu
lui, valoarea comerțului iugoslavo- 
bulgar va crește la 36 milioane dolari.

NEW YORK. La 27 decembrie 
Cyrus Eaton,’ cunoscut industriaș, fi
nanciar și militant pe tărîm social din 
S.U.A., a împlinit 81 de ani. în ajunul 
aniversării el a anunțat că intenționea
ză să continue eforturile în direcția 
îmbunătățirii relațiilor internaționale. 
Referindu-se la propunerea guvernului 
american de a se crea o flotă de nave 
de suprafață a N.A.T.O. echipată cu 
arme atomice Eaton a spus : „Cred 
că acesta este un lucru extrem de 
periculos. Este un lucru cît se poate 
de nerezonabil. Cel mai bine ar fi să 
se înceapă cu comerțul și astfel vom 
deschide o ușă spre o mai bună în
țelegere reciprocă“.

QUITO Sub auspiciile organisme
lor de specialitate ale O.N.U. și gu
vernului ecuadorian, în șapte regiuni 
ale Ecuadorului se va pune în apli
care un program de cercetări în ve
derea cunoașterii resurselor de mine
reuri feroase și neferoase. Cercetările 
vor dura trei ani și jumătate, costul 
lor fiind calculat la aproximativ 
1 392 000 dolari. Din această sumă, 
Ecuadorul va suporta aproximativ 40 
la sută.

ATENA. Potrivit agenției France 
Presse, la Atena s-a anunțat că pre
mierul grec, Papandreu va face în 
cursul lunii februarie o vizită oficială 
în R. S. F. Iugoslavia.

SANTIAGO DE CHILE. Curtea 
Supremă din Chile a condamnat sîm- 
bătă la trei -ani închisoare și plata 
cheltuielilor de judecată pe Franz 
Hainz Pfeiffer, șeful partidului nazist

chilian, pentru participare la incen
dierea unei clădiri din Santiago de 
Chile în anul 1958.

MOSCOVA. Studioul central de te
leviziune din Moscova a turnat noul 
film de televiziune „Asaltul cerului“, 
consacrat zborului istoric în Cosmos 
al navei „Voshod“. Filmul ilustrează 
principalele episoade din biografiile 
cosmonauțiloi și activitatea oameni
lor de știință care au pregătit zborul

PNOM PENH. Șeful statului cam
bodgian, prințul Norodom Sianuk, a 
anunțat că în noaptea de 23 spre 
24 decembrie o bandă de rebeli 
cambodgieni, venind din Tailanda. 
a atacat satul Theun Romeas, ucigîncl 
două persoane și rănind trei. Agre
sorii s-au retras, luînd șapte prizo
nieri, foști membri ai poliției sătești.
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