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• Se râspîndește experiența îna
intată în zootehnie (pag. 2-a).

• Pe teme școlare : Viitorii pro
fesori și folosirea mijloacelor 
audio-vizuale; Pentru perfec
tionarea pregătirii cadrelor di
dactice ; în zilele vacanfei 
(pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).
Luni 4 ianuarie 1965

Bun venit 1965 ! Spor la muncă ! 
Cu aceste urări sărbătorești și cu 
buchetul succeselor de pînă acum, 
a pășit în 1965 întreaga țară. în 
ceasurile dimineții de astăzi, Romî- 
nia în haine de lucru și-a început 
noul an de muncă, ultimul din șe- 
senal. Cu maturitate și chibzuință, 
așa cum îi stă bine adevăratului 
gospodar, oamenii muncii pornesc de 
la început cu temei la treabă, ho- 
tăriți să-și consacre toate forțele, 
jtoată energia creatoare înfăptuirii 
mărețelor sarcini ale desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Ne-am luat rămas bun de la anul 
cel vechi cu zîmbetul pe buze. 1964 
a fost spornic, economia națională 
continuîndu-și urcușul în ritmul 
viguros al industrializării socialiste. 
Lucrările recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale au reflectat noul 
chip al Romîniei contemporane, un 
vast și însuflețitor șantier al cons
trucției socialiste, pe ale cărui schele 
a suit întregul nostru popor harnic 

;și talentat. Făcîndu-se ecoul milioa
nelor de oameni ai muncii din fabri
cile și uzinele țării, de pe ogoare, 
deputății care au luat cuvîntul au 
arătat că, 
tul firesc 
tice pentru 
bîndite sub 
făuritorii de frumusețe și de bunuri 
materiale nu-și vor precupeți efor
turile pentru ca și în 1965 economia 
patriei să cunoască o dezvoltare ar
monioasă, într-un ritm susținut.

Ne-am obișnuit în anii aceștia 
să comparăm dinamismul cifrelor 
de plan cu imaginea viitorului. As
tăzi, la cel dintîi schimb, coborîpd 
în adîncul galeriei de mină, apăsind 
pe butonul strungului automat, 
elaborînd noua șarjă de oțel pri 
înălțînd verticala marelui șantier, 
oamenii muncii știu prea bine că 
prozaicele cifre se vor însufleți sub 
căldura mîinilor lor harnice. Se spu
ne în planul de stat pentru 1965 că, 
la capătul celor 365 de zile, produc
ția industrială va fi cu 13 la sută/mai 
mare decît Ari 1964, asigurîndu-h în 
ultimul an.’ al șesenalului o pn 
ție industrială de 2,25 ori mai 
tiecît în 1959, față de 2,1 ori c 
prevăzut în Directivele Congr 
al III-lea al partidului. Așa 1 
Pentru că pornim de la t« 
trainică a înfăptuirilor de pî 
cum, pentru că întregul noștri

uc- 
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por participă la traducerea îiă 
a .-politicii economice a partidv 
guvernului.

Vorbind la sesiunea Marii ■ 
nări Naționale, deputatul ma < 
reșan Ion Cetățeanu, prim-top. 
Combinatul chimico-metalurg: 
Baia Mare, spunea : „La noi,, 
în alte uzine, s-a înrădăcinat ■ unul 
obicei de a nu ne mulțumi ju ce 
am făcut pînă acum. Aceasti în
seamnă cu alte cuvinte că oajnenii 
gîndesc așa : să muncim astă;! mai 
bine ca ieri, iar mîine mai bise ca 
astăzi". Pornind la muncă din prima 
zi a anului cu spirit de răspundere, 
cu convingerea că izvorul succese
lor este ritmicitatea, realizarea tu
turor indicatorilor de plan, colecti
vele din întreprinderi au un ajutor 
de nădejde în activitatea lor rodni
că : bogata experiență acuniulată 
de-a lungul anilor, inițiativa mase
lor în descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne ale producției.

Pe agenda acestui an e înscris un 
cuvînt care a pătruns deopotrivă în 
vorbirea curentă ca și în conștiința 
oamenilor muncii: CALITATEA. 
Constituie un adevărat titlu de mîn- 
drie pentru fiecare întreprindere, 
oentru fiecare muncitor, realizarea 

) produse care să facă cinste măr- 
\ fabricii sau uzinei respective, 

'..ă firească bucurie stîrnesc bune
le aprecieri despre unul sau al
tul dintre produsele pe care este 
așternută ca o semnătură colectivă 
munca exigentă, pătrunsă de spi
ritul unei înalte răspunderi. 1965

vdu- 
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>r la 
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ta și

să
muncă, pe graficele întrecerii socia
liste săgeata calității să urce mereu. 
Pretutindeni există condițiile nece
sare. La strunguri și la războaiele de 
țesut, la locurile unde se nasc mași
nile cele mai complexe ținînd pasul 
cu tehnica înaintată, pe marile șan
tiere de construcții muncesc oameni 
minunați, cu „mîini de aur“, adevă- 
rați maeștri ai calității. Exemplul 
lor înaintat constituie o zestre de 
mare preț, iar ștafeta experienței po
zitive poate fi preluată și purtată 
din om în om. Să avem mereu în 
vedere că de ridicarea nivelului 
calitativ al produselor depinde în 
cea mai mare măsură și realizarea 
sarcinilor de export, deoarece cali
tatea este un factor primordial pen
tru competitivitatea mărfurilor pe 
piețele externe.

Agricultura va continua anul a- 
cesta și mai susținut mersul pe ca
lea dezvoltării intensive și multila
terale, statul alocînd în acest scop 
importante mijloace financiare. Re
zultatele obținute în înfăptuirea 
treptată a programului complex de 
măsuri inițiat de conducerea parti
dului arată că, prin eforturi perse
verente rezervele de mărire a pro
ducției de care dispune agricultura 
pot fi din ce în ce mai bine mobili
zate, făcînd să sporească aportul a- 
cestei importante “ramuri la crește
rea potențialului economic al țării.

Anul căruia i-am trecut pragul va 
îmbogăți harta patriei socialiste cu 
noi fabrici și combinate moderne. 
Blocuri noi' de locuințe, școli, așeză
minte de cultură vor dărui o nouă 
frumusețe orașelor țării. Pentru toa
te acestea, statul investește 42 
miliarde de lei. Stă în putința tutu
ror celor ce-și desfășoară activitatea 
pe șantierele socialismului să înde
plinească exemplar planul de in
vestiții din acest an.

în dimineața aceasta de ianuarie, 
cînd răsuna din nou glasul sirene
lor, vă dorim, dragi tovarăși, sănă
tate și spor la muncă pentru conti
nua înflorire a patriei noastre so
cialiste.

Pe graficele întrecerii
REȘIȚA (coresp. „Scînteii"). — 

Noul an i-a găsit la lucru pe mun
citorii, inginerii și tehnicienii din 
schimbul de noapte de la cuptoarele 
Martin, furnalele, laminoarele și

Calitatea
pe primul plan

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Din primele zile ale noului an, co
lectivul Uzinei de produse sodice 
din Govora acordă o atenție deose
bită ridicării nivelului calitativ al 
produselor. Cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii de aici au făcut 
numeroase propuneri de măsuri 
tehnice și organizatorice menite să 
contribuie la fabricarea de produse 
sodice superioare calitativ. Multe 
dintre măsurile înscrise în planul 
M.T.O. al uzinei au fost. aplicate. 
înainte de începutul noului an 
și își arată de pe acum roadele. 
Graficele întrecerii au înregistrat 
primele succese. în ziua de 1 ia
nuarie s-au realizat peste plan 50 
tone sodă calcinată și 12 tone sodă 
caustică. De remarcat că întreaga 
cantitate de sodă produsă a fost de 
calitatea I. S-au evidențiat turele 
conduse de Pantelimon Ungureanu, 
Nicolae Munteanu, Cornel Găinaru 
și Constantin Niculescu. Realizări 
asemănătoare au fost obținute și în 
zilele următoare.

cocseria Combinatului siderurgic din 
Reșița. în cele trei zile care au tre
cut din noul an, siderurgiștii reși- 
țeni au înscris pe graficele între
cerii socialiste primele realizări: 
230 tone fontă și însemnate cantități 
de oțel, laminate și cocs date peste 
plan. Ei sînt hotărîți ca, prin folosi
rea rațională a agregatelor, prin a- 
plicarea unor metode tehnologice 
moderne, să producă în acest an 
cantități sporite de metal, noi mărci 
de oțeluri de bună calitate.

INSTANTANEE

ÎNTREIT POPAS

București 1965

LUCRĂRI
gospodArești-edilitare

La solicitarea unui redactor al ziarului nostru, tov. ing. Con
stantin Livezeanu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfa
tului popular al Capitalei, ne-a relatat cîteva aspecte în legătură 
cu amenajările gospodărești-edilitare prevăzute în Capitală în 1965.

Aprovizionarea
cu apă

Interlocutorul nostru s-a referit în 
primul rînd la lucrările de îmbună
tățire a aprovizionării cu apă a 
populației Capitalei. în acest an 
vor continua lucrările de con
strucții și amenajări la barajul de pe 
Argeș. Voalul de etanșare și disipa- 
torul de energie ce se amenajează 
aici vor apăra barajul de degradă
rile provocate de eroziune. De ase
menea, va fi realizată dublarea a- 
ducțiunii Argeș-Arcuda care va asi
gura apa necesară instalațiilor de 
tratare de la Arcuda în perioa
dele de secetă ori îngheț, cînd 
debitul Dîmboviței este insufi
cient. în prima jumătate a a- 
nului vor fi gata lucrările pentru 
mărirea capacității stației de pom
pare „Sud". în afară de extinderile 
la sistemul de conducte de apă pen
tru locatarii din Balta Albă, Drumul 
Taberei, B-dul Armata Poporului, pe 
o lungime de 26,5 km, rețeaua va 
crește și pe șoseaua Chitila, stră
zile Jimbolia, Muntenia, Cireșoaia- 
Pieții și Justin Georgescu. Se creea
ză astfel condiții pentru sporirea 
debitului de apă potabilă care va 
fi în acest 
mc mai mare

nii, iar parcul de vehicule al I.T.B. va 
spori cu încă 40 troleibuze, 110 auto
buze și 20 vagoane de tramvai de 
mare capacitate. Vehiculele I.T.B. 
vor trebui să parcurgă în acest an 
cu circa 2 000 000 km mai mult ca în 
1964. Un accent deosebit va fi pus 
pe respectarea ritmicității. în acest 
scop se va monta o rețea de ceasuri 
electrice la capetele de linii și în 
principalele puncte prin care trec 
mai multe mijloace de transport.

Cu prilejul reparațiilor capitale la 
diferite linii, se urmărește să se în
treprindă și amenajări corespunză
toare pentru micșorarea zgomotelor. 
Se prevede, de asemenea, să fie în
cepută construcția unei stații de ga- 
rare și întreținere a tramvaielor în 
cartierul Colentina.

Modernizări
de străzi

an cu peste 12 000 000 
decît în 1964.

Canalizare 
termoficare
canalizare se va ex-Rețeaua de 

tinde și ea ca urmare a apariției 
noilor cartiere. Vor fi accelerate lu
crările pe șantierul marelui canal 
colector din partea de sud-est a o- 
rașului, care va servi și rețelei de 
canalizare din cartierele Nițu Va- 
sile, Giurgiului și zona Berceni-sud. 
Pînă la sfîrșitul trimestrului II ur
mează să fie dat în funcțiune un 
tronson de 1,2 km, de la lunca Dîm
boviței și pînă la întretăierea cu 
Calea Văcărești și șoseaua Olteni
ța.. Se prevede,r totodată, extinderea 
canalelor secundare cu încă 25 km 
pentru deservirea noilor cartiere de 
locuințe din Balta Albă, Drumul Ta
berei și B-dul Armata Poporului.

Rețeaua de termoficare se va dez
volta prin construirea a 9,7 km re
țea în Balta Albă, Drumul Taberei și 
în partea de sud a orașului. Un cal
cul sumar arată că în acest an can
titatea de energie termică ce va fi 
distribuită va crește cu peste 40 la 
sută față de anul precedent.

PRIMELE NAVE
PLEACĂ ÎN LARG

Cargoul romînesc ,)Craiova" a fost 
prima navă care a intrat în 1965 în 
portul Constanța. Ziua sosirii : 1 ia
nuarie. Salutată de sirenele celorlalte 
nave ancorate în port, „Craiova" s-a 
lipit încet de una din dane, unde se 
făcuseră foate pregătirile pentru în
cărcarea rapidă a vasului. „Craiova’ 
a transportat îngrășăminte chimice din 
Franța în Grecia. Peste cîteva zile 
nava va pleca spre Beiruf cu o încăr
cătură de ciment.

Urarea „vînt bun din pupa" adre
sată echipajelor care pleacă la drum, 
urare datînd încă de pe vremea va
selor cu pînze, va răsuna la Constan
ța încă din primele zile ale lui 1965. 
„Midia" va pleca la 6 ianuarie spre 
porturile Levantului, transportînd dife
rite mărfuri romîneșfi. Tot atunci va 
pleca și cargoul „Arad", transportînd 
mărfuri spre portul Lattakia din Siria 
și Alexandria din R.A.U. In zilele ur
mătoare marinarii de pe „Suceava" 
își vor lua rămas bun de la portul 
lor ; nava va pleca spre Anglia. Se 
anunță și sosirea altor nave romîneșfi : 
la 12 ianuarie, cargoul „Mamaia” de 
5 000 tone va sosi la Constanța din 
Anvers cu un transport de laminate 
pentru țara noastră ; „Roman" sosește 
de la Izmir aducînd smochine și măs
line ; „Timișoara", încărcat cu celulo
ză și laminate, va ancora peste cîte
va zile.

De pe nava „Victoria" a sosit 
o radiogramă prin care marinarii ei 
mulțumesc celor din Constanța pen
tru urările de Anul Nou și își anunță 
sosirea acasă între 15—20 ianuarie.

Lîngă respirația puternică a Dunării, 
iarna desenează amfiteatrul de străzi 
al orașului. Urci, retezat de vînt, din
spre marile cheiuri. In „centrul vechi", 
chiar sub privirile severe ale lui Traian 
încremenit pe soclul său, întîlnești un 
întreit popas al cărții. Deschisă pe două 
străzi, în colț, librăria te îmbie din vi
trine cu coloane de ediții. Cred că lu
crătorii librăriei și-au atins scopul : îți e 
pur și simplu imposibil să treci pe lîn
gă mirajul fluorescent al titlurilor fără 
să intri și să te amesteci în șirurile fă
cute de oameni. Sistemul „acces liber 
la raft" îșr găsește și aici justificarea.

Plăcut e să intri înfr-o librărie în ori
ce anotimp. Cu atît mai bine, mai „a- 
casă”, te simți venind din frigul de 
afară. Urmăresc expresia fețelor celor 
din jur : o clipire de pleoape — „car
tea asta o am” ; o mînă întinsă nerăb
dător — „în sfîrșit a apărut I” ; o ezi
tare — „n-am auzit de acest autor".. 
Așa, sau aproximativ așa, pot fi traduse 
In cuvinte gesturile oamenilor.

Intîrzii așadar îndelung în intimita-

tea librăriei brăilene și te bucuri vă- 
zînd trecerea continuă a cărților de pe 
rafturi în mîinile oamenilor.

Deasupra librăriei, în Palatul Cultu
rii, se află Biblioteca centrală raională 
„Flacăra roșie". Atmosfera cărților con
tinuă aici, încă mai nuanțată. De la bun 
început te frapează mulțimea ghivece- 
lor cu flori și a unor gingași arbuști 
tropicali. Rafturile îți îngăduie să treci 
în voie printre ele, să răsfoiești o car
te, alta ; între rafturi te simți ca într-o 
navigație prinfr-atîta mulțime de volu
me. Vitrine specializate selectează lu
crări din diferite domenii, orientînd ci
titorul (istorie, popularizarea științei, 
medicină, beletristică). îți atrage aten
ția un raft: „Cărți și scriitori despre 
Brăila”, unde bibliotecarii au reunit vo
lume ale regretatului Mihu Dragomir. 
Alături se află cărțile „Am ales tea
trul" și „Cum am cînfat eu" ale Măriei 
Filotti și G. Niculescu-Basu, aplaudați 
cîndva de publicul brăilean. Volume de 
reportaje, tăieturi din presă, colaborări 
ale unor tineri poeți din localitate. Un

raft este dedicat comemorării lui Ion 
Creangă.

Deasupra catalogului de fișe (multi 
dintre cei ale căror nume sînt înscrise 
acolo pontează la Combinatul de stuf 
și celuloză, la „Progresul" și în alte în
treprinderi) se află un mic steag roșu: 
Bibliotecă fruntașă pe regiune în cel 
de-al ll-lea concurs „Biblioteca în sluj
ba construcției socialiste".

— Ne aflăm acum aproape de în
cheierea celei de-a treia ediții a aces
tui concurs, spune bibliotecara Petro- 
nela Tanef. Ne e puțin teamă de Foc
șani...

Cel de-al treilea popas al cărții în 
traseul ei spre cititori este anticariatul. 
Aici e teritoriul rezervat recuperărilor, 
al cărților pe care nu sperai să le mai 
găsești. Loc al - reîntîlnirilor, anticaria
tul are un aer ușor nostalgic. E ca și 
cum ai redeschide scrisorile vechi „din 
roase plicuri". Cele mai bune unități 
de acest gen din țară folosesc cu pri
cepere ceea ce e specific unui antica
riat. Desigur, și la Brăila se pot găsi 
soluții mai ingenioase de prezentarea 
cărților; acum se constată o anumită 
monotonie.

întreit popas 
unde poposesc

al cărții în acest oraș, 
nave de pretutindeni.

llie CONSTANTIN

Cu privire la modernizarea străzi
lor, interlocutorul nostru ne-a infor
mat că va fi refăcută o suprafață de 
100 000 mp pe B-dul Dacia, strada 
Al. Sahia, Calea Griviței (între B-dul 
Nicolae Titulescu și podul Grand), 
B-dul Mărășești, strada Vătafului, 
B-dul Schitu Măgureanu ș.a. S-au 
luat recent o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea calității reparațiilor de 
pavaje. Aceste lucrări urmăresc 
ca pavajele să corespundă ce
rințelor actuale de dezvoltare con
tinuă a traficului pe arterele de mare 
circulație. în anul care a trecut 
populația a contribuit la amenajarea 
și întreținerea spațiilor verzi între 
blocuri, a unor parcuri și la alte lu
crări. în felul acesta s-au economisit 
multe zeci de milioane de lei.

La recenta sesiune a Sfatului 
popular al Capitalei, ne-a spus în 
încheiere tov. ing. Constantin Live- 
zeanu, numeroși deputați au făcut 
propuneri referitoare la înfrumuseța
rea continuă a Capitalei și s-au an
gajat să sprijine sfatul popular în 
înfăptuirea sarcinilor prevăzute pe 
anul 1965. Bucureștiul, cunoscut ca 
un oraș al parcurilor și grădinilor, 
își va îmbogăți în continuare vest- 
mîntul verde. în cartiere, în preajma 
noilor blocuri se vor amenaja spații 
verzi pe o suprafață de circa 275 000 
mp, se vor planta 211 000 arbori și 
arbuști. Vor apărea și noi parcuri : 
parcul Tineretului din raionul Nico
lae Bălcescu, cel din cartierul Balta 
Albă ș.a. Pentru micii cetățeni ai Ca
pitalei, în diferite puncte ale orașu
lui se vor amenaja încă 150 locuri 
de joacă, mai multe terenuri cultu
ral-sportive, 40 spații verzi.

Avînd și ajutorul deputaților, al 
maselor de cetățeni, ne vom strădui 
ca Bucureștiul să devină un oraș tot 
mai frumos și mai bine gospodărit.

întocmai ca într-o cunoscută me
lodie de muzică ușoară din anii 
trecuți, ieri dimineață la București 
a lost „primăvară în Ianuarie". 
Cald, soare și numeroși bucu- 
reșteni ieșiți la plimbare. Capri
ciile vremii n-au lipsit nici după- 
amiază, cînd a căzut o ploaie 

de... toamnă

i

Blocuri de locuințe pe magistrala nord-sud din Capitală

Multe atrag pe micii vizitatori ai 
„orășelului copiilor", dar dintre 
toate atracțiile se pare că toboga
nul culege cele mai multe sufragii 

Foto : R. Costin

Transportul in comun
îmbunătățirea continuă a trans

portului orășenesc preocupă îndea
proape Sfatul popular al Capitalei, 
în acest an vor fi construite noi 11-
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Un magazin 
al industriei locale

Calea Griviței nr. 138 din Caîn
pitală s-a deschis magazinul de des
facere a bunurilor de consum 
fabricate de industria locală. Acest 
magazin prezintă bucureștenilor 
articole de larg consum și gospo
dărești produse de întreprinderile in
dustriei locale din Capitală și din ce
lelalte regiuni ale țării. Vor fi pre
zentate aici numeroase produse me- 
talo-chimice, de mercerie, textile, 
marochinene, pa pe tărie, jucării, arti
zanat, covoare lucrate manual, arti
cole tehnico-sanitare. Pentru înles
nirea alegerii și deservirea cît mai 
rapidă a cumpărătorilor, mărfurile 
au fost expuse în vitrine interioare. 
Plata la cele 13 raioane ale magazi
nului se face direct la vînzător. Su
gestiile cumpărătorilor vor fi Comuni
cate întreprinderilor industriei locale.

LA ÎNCEPUT DE IANUARIE
BAIA MARE Numeroși mara

mureșeni s-au în
tors ieri de la cabanele din munți 
situate la Mogoșa, Izvoarele, Borșa, 
Usturoi, Agriș, unde au petrecut cîte
va zile de odihnă. Pentru cei rămași 
acasă ansamblul de cîntece și dan
suri al Teatrului de stat din Baia 
Mare a prezentat spectacolele : „20 
de ani ai țării mele" și „întîlnire cu 
opereta". In orășelele copiilor din 
Satu Mare, Baia Mare și Sighet s-au 
organizat spectacole pentru cei mici.

Tg. MUREȘ LaȚoplița Lun
ca Bradului, Ras- 

tolița și în alte localități din Valea 
Mureșului, cluburile întreprinderilor 
forestiere au organizat în aceste zile 
numeroase programe artistice. Peste

600 de tineri evidențiați în întrece
rea socialistă din întreprinderi, stu- 
denți, medici, funcționari s-au întîl- 
nit la Palatul cultural din Tg. Mureș 
pentru a participa la un spectacol 
de varietăți. La Reghin, Odorhei și 
în alte orașe au avut loc carnavale 
ale tineretului. Și cabanele turistice 
din stațiunile balneo-climaterice So- 
vata și Tușnad au primit numeroși 
oaspeți dornici să petreacă zile plă
cute în mijlocul naturii. Cei sosiți la 
Tușnad au vizitat lacul Sfînta Ana, 
Stînca Șoimilor și alte puncte turisti
ce, au luat parte la concursuri de 
schi, patinaj și săniuțe.

roși turiști din regiunile Banat, Ga
lați, București, Dobrogea, Cluj, Ba
cău, Iași, Maramureș și Suceava. Ei 
au participat la întreceri de schi, 
săniuș, popice. în locurile rezervate 
pentru vînătoare din raioanele Ră
dăuți, Dorohoi și Botoșani s-au în- 
tîlnit aproape 1 000 de .vînători 
sportivi.

SUCEAVA Cabanele Deia și
Rarău din Cimpu- 

lung Moldovenesc au găzduit în 
primele zile ale acestui an nume-

★

Peste 4 500 de bucureșteni au por-, 
nit cu autocarele O.N.T. „Carpați* 
spre stațiunile de odihnă Sinaia, Pre
deal, Poiana-Brașov, Timișul de Sus, 
Tușnad, Călimănești ș.a., unde au 
petrecut Revelionul. Un alt grup de 
bucureșteni a plecat sîmbătă cu 
trenul spre Valea Prahovei într-o 
excursie de sfîrșit de săptămînă, de 
unde s-au întors ieri seară,
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SE RĂSPINDEȘTE EXPERIENȚA
ÎNAINTATĂ ÎN ZOOTEHNIE

PE TEME ȘCOLARE

Răsfoind 
presa locală 
a unităților agricole 
experienței înaintate 
interesante.

îmbunătățirea continuă 
a efectivelor

Multe cooperative agricole de 
producție din raionul Slatina au 
rezultate bune în ce privește spo
rirea efectivelor de animale și a 
producției acestora. Despre măsu
rile întreprinse în raion pentru 
popularizarea experienței acumula
te în acest domeniu relatează ziarul 
„SECERA ȘI CIOCANUL“-Argeș.

îngrijitorii de animale din fiecare 
cooperativă agricolă din raionul Sla
tina au fost recent gazdele sau oas
peții unor schimburi de experiență. 
Oamenii au discutat între ei, au fă
cut observații, au primit observații.

La Curtișoara, participanții au 
vizitat maternitatea pentru vaci. 
Pe dinafară, un grajd obișnuit ca 
oricare altul. Interiorul este însă 
aparte. La un capăt o încăpere în 
care se aduc vacile cu două săptă- 
mîni înainte de fătare, o alta în care 
vacile sînt trecute pentru a făta și 
alta cu boxe de o parte și de alta 
pentru viței. îngrijitorii Spirache 
Vîlvoi și Constantin Vărzaru au ară
tat că grupele lor de vaci sînt din 
cele crescute de ei înșiși de cînd 
erau vițelușe. Așadar, ei au fost mai 
întîi îngrijitori de viței, apoi de ti
neret și acum de vaci. „Asta ne a- 
jută să cunoaștem și mai bine ani
malele, spunea unul dintre ei, și ele 
se obișnuiesc cu noi".

La Teslui, vizitatorii au vă
zut 70 de vaci cu care s-a făcut pri
mul pas spre selecție. Fiecare vacă 
din această grupă dă o producție de 
lapte de peste 14 litri pe zi. Și în ce
lelalte grajduri, vizitatorii au putut 
vedea vaci cu o stare fiziologică 
bună, care dau producții destul de 
mari de lapte. Cu prilejul schim
bului de experiență organizat aci, 
oaspeții au remarcat că membrii coo
perativei agricole mai au de muncit 
pentru a-i ajunge din urmă pe cei 
din Curtișoara în ce privește crește
rea tineretului taurin.

Firește, din atenția vizitatorilor 
n-au scăpat nici unele deficiențe. 
Colectiviștilor din Slătioara li s-a 
atras atenția că tineretul taurin este 
insuficient dezvoltat. Și la Oporelu au 
fost constatate cîteva lipsuri : la 
nici un grajd nu erau afișate tăbli
țele cu numele vacilor, data mon
tării și data fătării. Din această 
cauză, argumentau specialiștii, s-ar 
putea întîmpla ca fătările să nu fie 
temeinic pregătite.

„Animale mai multe, 
mai productive"

Sub acest titlu, în ziarul „FLACĂ
RA LAȘULUI" sînt publicate o serie 
de articole privind popularizarea ex
perienței înaintate în sectorul zoo
tehnic. Rubrica aceasta a fost inițiată 
în urma unui schimb de experiență 
interregional în problema creșterii 
animalelor organizat la Iași. Cu a- 
cest prilej a fost expusă pe larg ex
periența cooperativei agricole din 
Movileni. O dată cu deschiderea ru
bricii de mai sus a fost publicată 
o pagină specială cuprinzîdd arti
cole în care este redată experiența 
acestei unități. Iată de exemplu ce 
relatează Adrian Ionel, președintele 
cooperativei agricole, într-unul din 
articole :

„In unsprezece luni am muls în 
medie de la fiecare vacă furajată 
3 000 de litri de lapte. Nu de puține 
ori am fost întrebați cum am reu
șit să ajungem la această cifră. Iată

Obiectivul principal în zootehnie îl constituie ridi
carea calității efectivelor și creșterea productivității 
lor, prin furajare rațională, selecție, apărarea să
nătății etc. In realizarea acestor sarcini prezintă o 
mare însemnătate răspîndirea experienței înaintate 
fruntașe. In legătură cu metodele de răspîndire a 
spicuim din paginile ziarelor locale cîteva lucruri

și răspunsul. Din capul locului tre
buie să afirmăm un lucru arhicu
noscut — și anume că rezultatele bune 
sau rele pornesc înainte de toate 
de la furajarea animalelor. Și cînd 
vorbim de furajarea rațională a- 
vem în vedere două aspecte. Pri
mul : vacile trebuie să primească 
rații diferențiate în raport cu greu
tatea lor și producția zilnică de lapte. 
Al doilea : rația furajeră trebuie să 
fie echilibrată, adică să asigure nu 
numai unitățile nutritive ci și nece
sarul de proteină digestibilă. Noi am 
ținut seama de aceste lucruri. Pină 
la stabilirea rației corespunzătoare 
facem cîteva tatonări pentru a vedea 
dacă printr-o furajare mai substan
țială nu determinăm și sporirea pro
ducției.

în ce măsură am reușit să echi
librăm rațiile sub raportul proteic ? 
Iarna trecută, o vacă cu o producție 
de 10 litri lapte pe zi primea cîte

Cooperativa agricolă de producție Stoicănești, regiunea Argeș. îngri
jitorilor de animale li se vorbește despre tehnica mulsului

2 kg de concentrate, 2 kg fîn, 20 kg 
nutrețuri murate, 6 kg coceni și 2 
kg paie. Vacilor mai produc
tive li se mărea tainul de concen
trate pînă la 4 kg, precum și can
titatea de fîn. Intrucît n-am avut 
asigurat întreg necesarul de fînuri, 
în unele zile am fost nevoiți să le 
substituim cu furaje grosiere. A- 
cestea, însă, au fost totdeauna to
cate și saramurate timp de 24 de 
ore și date în consum în amestec 
cu concentrate pentru a fi mai bine 
consumate. Acum, în perioada de 
stabulație, rațiile sînt aceleași. Deși 
la culturile pentru fîn (boreeag, iar
bă de Sudan, lucernă) am scos re
colte bune, sîntem totuși deficitari 
la fînuri. Am strîns însă cu grijă 
nutrețurile grosiere (avem o canti
tate cu aproape 25 la sută mai 
mare decît cea prevăzută inițial) 
pentru a înlocui deficitul de fîn. în 
plus, dispunem de melasă și borhot 
pe care le vom folosi la prepararea 
cocenilor și paielor. Celelalte cate
gorii de furaje sînt asigurate în pro
porție de 100 la sută. Cu furajele 
existente avem posibilitatea să asi
gurăm efectivelor o hrănire cores
punzătoare pînă la noua recoltă.

Cum e și firesc, măsurile de îm
bunătățire a furajării au fost înso
țite de o grijă permanentă pentru 
respectarea cu strictețe a progra
mului de grajd sau de tabără. Ad
ministrarea furajelor se face la ore 
fixe și numai în ordinea stabilită. 
La fel cele trei mulsori zilnice sau 
adăpatul (de două ori), curățenia 
grajdurilor și a vacilor etc." .

In cadrul rubricii: „Animale mai 
multe, mai productive", din ziarul 
„Flacăra lașului", au început să fie 
publicate și alte articole din care 
amintim pe cel intitulat: „Ce-am 
văzut la Movileni am aplicat în 
practică".

„Să legăm sasul 
pînă e rotund"

Ziarul „ZORI NOI“-Suceava pu
blică însemnări de la schimbul 
de experiență ținut la cooperativa 
agricolă de producție Valea Seacă, 
pe tema gospodăririi cu grijă 
a furajelor și a hrăniriî raționale a 
animalelor. După o prezentare a 
realizărilor unității, participan
ții au vizitat sectorul zootehnic și 
depozitul de furaje. Au trecut din 
grajd în grajd, remarcînd curățenia 
în care sînt ținute animalele, inte- 
resîndu-se de rația ce li se dă, stînd 
de vorbă cu îngrijitori fruntași, ca 
Ștefan Floriștean, Viorica Ceghi, 
Gheorghe . Timu etc. Au observat 
grija acordată junincilor. Le-au a- 
dresat cuvinte de laudă gazdelor 
pentru felul cum prepară furajele 
în bazinele existente în fiecare 

grajd. Unii au zăbovit îndelung 
în fața panoului din grajdul de 
vaci, unde se afișează la zi pro
ducția de lapte obținută. Alții s-au 
interesat îndeaproape de tocarea fu
rajelor grosiere, care la Valea Seacă 
se face cu regularitate, fiind amena
jat și un adăpost special în acest 
scop.

Cei prezenți la schimbul de ex
periență s-au adunat apoi la cămi
nul cultural, unde au vorbit des
pre cele văzute și auzite la Valea 
Seacă. Iată cîteva din părerile lor :

Ilie Strugaru, inginer agronom 
la cooperativa agricolă de producție 
Pîrteștii de Jos. Am reținut în spe
cial cum sînt îngrijite și hrănite va
cile. Pentru evitarea risipei vom a- 
menaja și noi un adăpost unde să se 
toace furajele.

Chirilă Băiețan, vicepreședinte al 
cooperativei agricole de producție 
Măzănăești : Noi nu avem bazine de 
preparare a furajelor, dar rezolvăm 
problema preparînd nutrețul în lăzi. 
Mi-a plăcut bucătăria de furaje 
pentru porci, unde mai întîi cartofii 
sînt foarte bine spălați.

Concluziile au menționat că în 
toate cooperativele agricole din ra
ion trebuie să se ia măsuri pentru 
păstrarea furajelor și darea a- 
cestora în hrana animalelor numai 
pe bază de rații ■ bine chibzuite; 
grosierele să se administreze după 
ce au fost tocate și preparate, așa 
ca la Valea Seacă ; risipa să fie evi
tată pe orice cale. Sau, cum spunea 
cineva: „Să legăm sacul pînă e ro
tund 1“

Viitorii profesori și folosirea 
mijloacelor audio-vizuale

• Secretele peliculei și ale benzii 
de magnetofon • O temă plăcută 
pentru acasă • Modelul a sute de laboratoare

Pe adresa a numeroase școli so
sesc, pe lîngă tradiționalele mate
riale didactice, și diferite mijloace 
moderne audio-vizuale — magneto- 
foane, aparate de proiecție — care 
sînt folosite tot mai larg în procesul 
de învățămînt. Arta do a stăpîni a- 
ceste mijloace tehnice noi, de a le 
pune în slujba scopurilor învăță- 
mîntului nu este însă atît de sim
plă, cum ar părea la prima vedere.

O lecție durează numai 50 de mi
nute. Și ele se scurg repede. Abia ai 
reușit să parcurgi, în condiții obiș
nuite, etapele principale ale lecției 
și, neînduplecat, sunetul clopoțelului 
anunță pauza. Cînd să mai folosești 
filmul, diafilmul sau magnetofonul ? 
Dacă se ivește o defecțiune tocmai 
la mijlocul proiecției ?

De cîțiva ani, profesorii care ies 
de pe băncile Institutului pedagogic 
din București nu-și mai pun ase
menea probleme. Viitorii profesori 
de limba și literatura romînă, mate
matică, fizică și chimie, istorie și 
geografie, desen, muzică sau 
educație fizică se inițiază, din anii 
studenției, în tainele peliculei și ale 
benzii de magnetofon în laboratoa
rele de mijloace audio-vizuale.

Impărțiți în grupe mici, sub con
ducerea cadrelor didactice de spe
cialitate, ei își însușesc aici cunoș
tințe și deprinderi care le vor fi de 
folos de-a lungul întregii cariere di
dactice : mînuirea aparatelor audio
vizuale care intră în dotarea școli
lor de cultură generală, metodica 
folosirii eficiente a acestor mijloace 
în procesul de învățămînt, pregăti
rea cu posibilitățile existente în fie
care școală a materialelor necesare 
pentru ilustrarea lecțiilor. Firește, 
accentul se pune pe latura practică. 
Fiecare student, lucrînd cu aparatul 
de fotografiat, învață tehnica foto
grafierii, a fotoreproducerii de texte, 
desene, planșe și hărți, a developă
rii. Folosit în scopuri didactice, 
obiectivul fotografic devine foarte 
ispititor pentru studenți. A fotografia 
un coleg sau a fixa imaginea unui 
peisaj, a reproduce o imagine din- 
tr-o carte, un manuscris sau un de
taliu interesant dintr-o schiță com
plicată constituie, firește, o temă 
plăcută de exercițiu pentru acasă.

Complicat și greu de urmărit la 
început, drumul pe care-1 parcurge 
pelicula pînă ce se proiectează ima
ginile pe ecran, devine pentru cel ini
țiat un lucru ' simplu și pasionant. 
Studenții de azi se familiarizează 
astfel și cu elementele esențiale ale 
unei profesii — aceea a operatoru
lui de cinematograf. Cînd vor fi pro
fesori, ei vor .putea alege dintr-un 
film numai acele părți care îi inte
resează pentru lecție, vor ști să în
trețină aparatele și peliculele, să re
pare eventualele defecțiuni ș.a.m.d.

Vizitînd laboratorul, am urmărit 
felul în care se învață metodica fo
losirii mijloacelor auditive. în jurul 
cîtorva mese, viitori profesori încer
cau senzația plăcută a reușitei pri
melor imprimări. Erau studenți de la 
facultățile de filologie și muzică, în 
a căror pregătire pedagogică se re
zervă un loc deosebit utilizării dis
cului și magnetofonului.

Avantajele folosirii filmului sau 
magnetofonului sînt demonstrate la 
multe ore de curs și seminarii, în 
predarea diferitelor discipline de 
specialitate pentru care tot aici se 
pregătesc un mare număr de mate
riale audio-vizuale. Lecțiile pe care 
diferiți studenți le susțin în timpul 
practicii pedagogice constituie un 
alt prilej pentru a aplica cele învă
țate, pentru a se acomoda cu utili
zarea unor materiale didactice mo
derne în procesul de învățămînt. 
însoțită de imagini sau de sunet. 

expunerea profesorului capătă din
tr-o dată mai multă viață, elevii în
țeleg repede noțiunile cele mai 
complicate, lecția devine mai capti
vantă.

Deprinderea viitorilor profesori cu 
mijloacele moderne de predare se 
înscrie printre preocupările princi
pale ale colectivului de cadre di
dactice de la institut și, probabil, 
laboratorul institutului va constitui 
modelul a sute de laboratoare pe

Pentru perfecționarea 
pregătirii cadrelor didactice

In perioada vacanței de iarnă, sec
țiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare regionale organizează nu
meroase acțiuni menite să contribuie 
la perfecționarea pregătirii cadrelor 
didactice din școlile de cultură gene
rală, profesionale și tehnice. In legă
tură cu măsurile care s-au luat în a- 
ceastă privință în regiunea Bucu
rești, tovarășa RADA MOCANU, vi
cepreședinte al comitetului executiv 
al sfatului popular regional, a rela
tat următoarele corespondentului 
ziarului nostru, Florea Ceaușescu.

în școlile din regiunea noastră își 
desfășoară activitatea 12 178 de în
vățători și profesori. Ei aduc o con
tribuție deosebit de valoroasă la e- 
ducarea multilaterală a tinerei ge
nerații Cadrele didactice se stră
duiesc să asigure procesului instruc- 
tiv-educativ un conținut cît mai bo
gat, să fie l’a curent cu ceea ce știin
ța și tehnica contemporană aduc nou 
în domeniul lor de specialitate, să-și 
ridice măiestria pedagogică.

în procesul îmbunătățirii conti
nue a formelor și metodelor de pre
dare, deosebit de eficace s-au dove
dit a fi schimburile de experiență, 
conferințele, cursurile de pregătire 
și alte acțiuni, care în regiunea noas
tră au loc după un plan eșalonat 
pînă în vara viitoare. Desigur, ac
tivitatea metodică se desfășoară în 
tot timpul anului școlar. Am în ve
dere lecțiile model și alte forme ale 
schimbului de experiență statornici
te în practica pedagogică de la 
noi: participarea la reuniunile 
comisiilor metodice, consfătuirile 
profesorilor de aceeași specialitate 
etc. De o bună apreciere s-a 
bucurat și activitatea pe care au 
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cate studenții le vor organiza cînd 
vor păși la catedră. Recent a fost 
amenajată o nouă sală de proiecții. 
In curînd se va organiza în cadrul 
facultății de filologie un laborator 
fonetic pentru învățarea limbilor 
străine. Astfel, pe lîngă numeroase 
cunoștințe de specialitate, viitorul 
profesor învață să fie puțin operator 
de cinematograf, puțin scenarist și 
regizor de film. In aparență îndepăr
tate, însușirile acestea fac parte 
din coordonatele noi ale pregătirii 
profesorului pentru activitatea sa la 
catedră.

Dumitru TlRCOB

desfășurat-o cîteva colective de ca
dre didactice care, deplasîndu-se în 
diferite școli, au împărtășit din ex
periența lor invățătoi'ilor și profe
sorilor aflați în primii ani de acti
vitate Credem că vor influența po
zitiv asupra muncii educative în 
rîndurile elevilor și discuțiile la 
care au participat de curînd diri- 
ginți din școlile generale de 8 ani 
și medii din regiune.

Răgazul pe care-1 oferă vacanța 
de iarnă a elevilor este un bun pri
lej pentru organizarea unor acțiuni 
de mai mare amploare în vederea 
perfecționării pregătirii cadrelor di
dactice. La Alexandria, între 23 
și 31 decembrie 1964, a avut loc un 
curs pentru profesorii de agricul
tură. In ultima săptămînă a va
canței, la Călărași, Tr. Măgurele, 
Roșiorii de Vede și Urziceni, se vor 
organiza cîteva cicluri de conferințe 
pentru învățători, profesori de lim
ba și literatura romînă, matematică, 
fizică, istorie și geografie. La Insti
tutul de perfecționare a cadrelor di
dactice din București, vor avea loc 
cursuri pentru profesorii de limba 
franceză. Pentru profesorii care pre
dau cunoștințe de economie politică 
și socialism științific în învățămin- 
tul de cultură generală, profesional 
și tehnic, s-a organizat cu sprijinul 
cabinetului regional de partid o ex
punere despre „Criza generală a ca
pitalismului și adîncirea ei în con
dițiile actuale". La consfătuirile din 
timpul vacanței de iarnă se vor pre
zenta referate pe teme de economie 
politică și socialism științific.

Considerăm că aceste acțiuni vor 
contribui la îmbunătățirea continuă 
a muncii instructiv-educative.

In zilele 
vacanței

Pe coridoare și în sălile de clasă 
nu se mai aude acel murmur viu și 
neîntrerupt, specific școlii in timpul 
anului de învățămînt. Sîntem în 
plină vacanță. Pentru ca elevii 
să petreacă această perioadă. într-un 
mod cît mai plăcut și folositor, con
ducerea școlii, în colaborare cu co
mitetul de părinți, a întocmit un bo
gat program de manifestări cultvfral- 
educative. Am organizat ti adi
ționalul club al elevilor, ale t mi 
activități, anunțate în ultimele . 
ale cursurilor prin afișe lucrate , 
membrii cercului plastic al școli 
atrag atenția șt participarea multora 
dintre elevii noștri. Un desen reușit, 
reprezentînd o pereche care dansea
ză, îi invită pe elevi să petreacă îm
preună momente plăcute, iar chipul 
dascălului Ion Creangă le amintește 
de concursul „Cine știe, cîștigă", 
pentru care au parcurs o bună par
te din opera marelui scriitor.

In școală s-a serbat Revelionul 
într-o sală împodobită cu o suită de 
desene reprezentînd scene din „Ha
rap Alb". Tinerii artiști amatori din 
școală au asigurat și un bogat pro
gram din care n-a lipsit tradițio
nalul plugușor. Elevii din orchestră 
au pregătit și ei surprize : noi me
lodii învățate la cercul de muzică 
ușoară. Prezente tot timpul în mij
locul lor, profesoarele de limba ro
mînă și bibliotecarele i-au ajutat la 
pregătirea montajului literar consa
crat celei de-a XVII-a aniversări a 
Republicii Populare Romine.

Pe agenda vacanței sînt înscrise și 
alte manifestări atractive. Intre 4—9 
ianuarie 1965, școala noastră organi
zează o tabără de iarnă la Pălti
niș. Elevii vor participa la diferite 
întreceri sportive, excursii, jocuri fr> 
aer liber. Mai amintesc că, în aceste 
zile, ei se vor întîlni cu evidențiați în 
întrecerea socialistă de la uzinele 
„Independența".

La 7 ianuarie, pe elevi îi așteaptă 
carnavalul organizat tot în școala 
noastră. Parada măștilor, ca șl con
cursurile „Cea mai reușită mască", 
„Cea mai bună pereche de dansa
tori", stîrnesc de pe acum interesul. 
Chipurile vesele, pline de viață, ale 
elevilor antrenați în aceste variate 
activități sînt în atenția celor care 
fac parte din cercul foto, dornici să 
completeze pînă la sfîrșitul vacan
țe'. filele albumului cu noi fotografii.

bupă o vacanță plăcută, elevii 
noștri vor întîmpina trimestrul al 
Il-lea al acestui an școlar cu forțe 
no și elan în muncă.

Prof. Aurora DEMETRESCU 
directorul Școlii medii nr. 3 
Sibiu

SCBISOBI CÂTBE „SCiNTEIA“
O intervenție rapidă început de an la casa

Uzinele chimice sînt de fapt 
mari laboratoare unde eprube- 
tele au fost înlocuite cu coloane 
înalte cît o casă cu 7 sau 8 eta
je, cu retorte, conducte de diferi
te dimensiuni, rezervoare de mare 
capacitate, mașini de forță, insta
lații de presiune etc. Menținerea 
acestui aparataj în perfectă stare 
de funcționare este o problemă 
cheie. Trebuie exclusă orice ava
rie care ar putea stînjeni buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție. Muncitorii din cadrul echi
pelor de intervenție cercetează 
ceas de ceas păienjenișul de con
ducte, rezervoarele și pompele, 
spre a vedea dacă nu cumva s-au 
ivit scurgeri pe la garnituri sau 
fisuri, ascultă atent pentru a se
siza zgomote diferite de cele ale 
mersului normal. Și le descoperă 
cu promptitudine, le previn sau le 
înlătură in minimum de timp.

Intr-o zi s-a observat că coloa
nele de carbonatoare ale uzinei 
noastre nu primeau suficient bio
xid de carbon, fără de care calitatea 
sodei nu poate fi menținută. Lo
cul pe unde „scăpa" bioxidul de 
carbon fusese descoperit imediat 
de muncitorii din echipa de repa
rații : din cauza trepidațiilor, se 
iviseră fisuri la un cot de la con
ducta cu diametrul de 500 mm. 
Cotul trebuia înlocuit imediat.

Conducerea uzinei a hotărît 
cum să se facă această operație 
pentru ca întreruperea producției 
să dureze cît mai puțin timp. 

Muncitorii Lauran Micu, Ion O- 
niga, Andrei Szecs, loan Serbu, 
Gruia Popovici, Alexandru Cosa- 
cu, loan Utiu și alții, din echipa 
de reparații, pregătiseră totul pen
tru începerea intervenției. In u- 
riașa sală a compresoarelor toți 
erau la posturi. Șeful secției 
de sodă calcinată, inginerul Da
mian Șerbănescu, inginerul-șef 
adjunct Vasile Mînăscurtă și 
maistrul Iosif Covaci și-au con
sultat ceasurile. Șuieratul prelung 
al aburului eșapat „în liber" anun
ță că manevrarea a început. Vo
lantele compresoarelor și-au înceti
nit rotirea și în cele din urmă 
s-au oprit. Echipa de intervenție 
și-a început munca. In ajutorul ei 
au venit sudorii Iuliu Baraty și 
Ion Păcurar și dulgherii din echi
pa condusă de Nicolae Deac. Scîr- 
țîie macarale, se întind lanțuri, scîn- 
teiază arcuri electrice și, în locul 
pufăitului uniform, ce umple de 
obicei hala compresoarelor, răsu
nă îndemnuri: hei rup ! Cu masca 
pe față, din cauza emanațiilor de 
bioxid de carbon, cei care luaseră 
cu asalt colectorul de gaze își în
cordau eforturile pentru termina
rea rapidă a intervenției.

Spre seară, pe porțile Uzinei de 
produse sodice Ocna Mureșului 
ieșeau grupuri de oameni care-și 
terminaseră cu bine misiunea în 
acea zi de lucru.

Ion SUCIU 
tehnician

de cultură
Artiștii amatori ai Casei de cul

tură a raionului Tudor Vladimi- 
rescu din Capitală intenționează să 
realizeze noi spectacole în 1965. 
Cele două colective teatrale vor 
prezenta pe scenele raionului pie
sele „Patriotica Romînă" de Mircea. 
Ștefănescu și „Bulevardul împăcă
rii" de Aurel Baranga. Păpușarii 
își vor continua activitatea cu pie
sele „Un dar de preț — prietenia" 
și „Ruță detectivul", iar tînărul co
lectiv de estradă și-a propus să 
prezinte publicului spectacolele 
muzical-coregrafice „La braț cu ti
nerețea" și „Flori pe portativ". De 
asemenea, acest colectiv pregătește 
un spectacol dedicat alegerilor de

Gospodarii comunei
Trecînd prin comuna Cocar- 

geaua, din raionul Fetești, observi 
noile construcții de interes obștesc 
și alte lucrări care arată că aici 
treburile sînt conduse de buni gos
podari. Printre realizările mai noi 
se numără localul pentru școală, 
introducerea curentului electric, 
amenajarea unui parc, a podețelor 
de trecere din șosea spre curțile 
locuitorilor, plantările de pomi pe 
marginile ulițelor și altele.

Un rol însemnat în gospodări
rea și înfrumusețarea comunei îl 

deputați pentru Marea Adunare 
Națională și pentru sfaturile popu
lare. Dansatorii își vor îmbogăți 
repertoriul cu o suită de dansuri 
oltenești, un dans al maramelor și 
cu un dans ritmic intitulat „Fante
zie de iarnă". Formațiile de muzi
că ușoară, de cameră și de operă 
pregătesc și ele noi programe.

Cu începere din primul trimes
tru al anului 1965, Casa de cultură 
organizează „Zile ale artistului a- 
mator", în care instructori cu bună 
pregătire vor prezenta lecții prac
tice de specialitate.

I. VAS1LESCU
directorul Casei de cultură 
a raionului T. Vladimirescu

are sfatul popular comunal, care 
a îndrumat și antrenat cetățenii 
la acțiunile de folos obștesc. In 
sesiuni ale sfatului popular și în 
ședințele comisiilor permanente, 
în cadrul consfătuirilor deputați- 
lor cu alegătorii s-au discutat pe 
larg problemele gospodărești; la 
întocmirea planurilor de activita
te ale comitetului executiv s-a ți
nut seama de propunerile și su
gestiile cetățenilor. Cele patru 
comisii permanente și-au desfă
șurat activitatea pe baza unui 

plan trimestrial în care au fost 
prevăzute numeroase măsuri gos- 
podărești-edilitare. Un sprijin 
prețios în munca sfatului popular 
l-au dat cele 46 comitete de cetă
țeni, valoarea economiilor reali
zate prin strădania lor ridieîn- 
du-se la peste 250 000 lei.

O deosebită atenție a fost acor
dată creării condițiilor pentru ge
neralizarea învățămîntului de 8 
ani. In comună s-a ridicat prin 
contribuția cetățenilor un local de 
școală cu 8 săli de clasă.

D- LAURENȚIU
activist de partid, Fetești

Copilul
a fost salvat

In urma unei afecțiuni care 
prinsese nervii vederii, copilul 
Mircea Zaharia, în vîrstă de 
11 ani, fiul unuia dintre tovarășii 
noștri de muncă, era amenințat cu 
pierderea vederii. Internat la spi
talul nr. 9, copilul a fost supus u- 
nui tratament atent preoperatoriu, 
întrucît intervenția chirurgicală a- 
vea să fie dificilă. După o săptă
mînă copilul a fost operat de către 
doctorița L. Horwath, asistată de 
dr. D. Iliescu. Surorile Florica Cim- 
poca, Constanța Trifan și Eugenia 
Gugiu l-au îngrijit cu mult devo
tament. Copilul și-a recăpătat pe 
deplin vederea și va merge iarăși 
la școală.

Tatăl copilului ne-a povestit 
cele de mai sus, arătînd că mul
țumește din inimă medicilor și su
rorilor care au făcut totul pentru 
a reda fiului său vederea.

Gr. MOHOLEA
tehnician, revizia de vagoane 
București-Gri vi ța

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE î Teatrul satiric-muzlcal ,,C. 

Tănase“ (sala Savoy) : Carnaval la Tă- 
nase — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Spectacol de pantomimă și dans — 
(orele 20). Teatrul „Ion Creangă" : Ha
rap Alb — (orele 10,30), Soldatul fanfa
ron — (orele 16).

CINEMATOGRAFE : Calabuch : Sala 
Palatului R. P. Romîne (seria de bilete 
1 265 - orele 19,30), Luceafărul (Bd. 1848 
nr. 6), Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), 
Grivița (Calea Griviței — podul Basa- 
rab). Can-Can — film pentru ecran pa
noramic : Patria (Bd. Magheru nr. 12— 
14). La patru pași de infinit : Republica 
(Bd. Magheru nr. 2), Melodia (Șos. Ște
fan cel Mare, colț cu str. Lizeanu), Mo
dern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Valsul ne
muritor : Carpați (Bd. Magheru nr. 29). 
Intilnire cu spionul : București (Bd. 
6 Martie nr. 6), Feroviar (Calea Griviței 
nr. 80), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118). 
Șeful : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), Ex
celsior (Bd. 1 Mai nr. 174). Climate — 
cinemascop : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 
7), Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57). Hamlet — 
cinemascop : Central (Bd. 6 Martie nr. 
2), Rahova (Calea Rahovei nr. 118). Săl
baticii de pe rîul morții — cinemascop: 
Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12). Sedusă și 
abandonată : Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 5—7), Buzești (Str. Buzești nr. 9—11). 
Două povestiri — Grangurelul cel sfios 
— Omul de zăpadă — Căclulița cu ciuc 
roșu — Supărare : Doina (Str. Doamnei 
nr. 9 — rulează numai dimineața). Um
brelele din Cherbourg : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9). Povești de primăvara — 
Chitara și claxonul — O strîngere de 
mină peste Baltica — Goblenurile din 
Bratislava — Sport nr. 6 — Monumen
tele Romei antice în Bulgaria : Timpuri 
Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Diavolul de
șertului : Giulești (Calea Ciulești nr. 
56), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). 
Șapte ani de căsnicie — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (Bd. Bucureștii- 
Noi). Teama : Cultural (Piața 1. Pinti- 
lie nr. 2). Cartouche — cinemascop : Da
cia (Calea Griviței nr. 137). Poveste de 
pe Don : Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42). 
Ghinionistul : Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143), 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196). Ju
decătorul de minori : Tomis (Calea Vă
cărești nr. 21), Floreasca (Str. j. S. Bach 
nr. 2). Doi în stepă: Flacăra (Calea 
Dudești nr. 22). Casa neterminată: Vitan 
(Calea Dudești nr. 97), Popular (Str. 
Mătăsari nr. 31). Veselie la Acapulco s 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Maria t 
Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221), Fe
rentari (Calea Ferentari nr. 86). încurcă
tură blestemată s Arta (Calea Călărași 

nr. 153). Comoara din Vadul Vechi : Mo
șilor (Calea Moșilor nr. 221). Există un 
asemenea flăcău : Cosmos (Șos. Pante- 
limon nr. 89), Pacea (Bd. Libertății nr. 
70—72). Ziua fericirii — cinemascop : 
Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). 30 de 
ani de veselie : Colentina (Șos. Colen- 
tina nr. 84). Cotroceni (Șos. Cotroceni 
nr. 9). Roșu și negru (ambele serii) ? 
Volga (Șos. I. Pintilie nr. 61). Haine a 
proape noi : Progresul (Șos. Giurgiului 
nr. 3). Ivailo : Drumul Sării (Str. Dru
mul Sării nr. 30).

TELEVIZIUNE: Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,io — Pentru copii : în lu
ciul gheții. 19,50 — Filmul documentar 
Zile și nopți în alb. 20,00 — Miniaturi
instrumentale. 20,25 - Filmul artistic
„Nu se poate fără dragoste". In înche
iere : buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea a fost în gene

ral umedă în jumătatea de vest a țării, 
unde cerul a fost acoperit. In celelalte 
regiuni, vremea a fost schimbătoare, cu 
cerul mai mult noros. Au căzut ploi 
locale în Banat și cu totul Izolate în 
Muntenia și pe litoral. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul sud-est. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 13 grade la Med
gidia și minus 10 grade la Joseni și 
Miercurea Ciuc. Local s-a produs cea
ță. In București : Vremea a fost schim-, 
bătoare. cu cerul mai mult noros în a 
doua parte a zilei, cînd a plouat slab. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura aeru
lui a fost de 6 grade. Timpul probabil 
pentru 5, 6 și 7 Ianuarie 1965. In tară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ploaie la început, apoi 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
local mai coborîte, iar maximele între 
minus 4 și plus 6 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploi la început, 
apoi sub formă de lapoviță șl ninsoare. 
Vînt potrivit. Temperatura staționară în 
prima parte a intervalului, apoi în scă
dere. Ceață dimineața.
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HANDBAL

Turneul echipei de tineret 
a Bucureștiului in R.D.G.

Selecționata de tineret a Bucu
reștiului se află, după cum se știe, 
în R. D. Germană. Handbaliștii 

fhoștri — cîștigători, în ziua de 1 
ianuarie, ai turneului-fulger de la 
Berlin — au jucat ieri la Leipzig 
eu binecunoscuta formație D.H.f K. 
Leipzig, actuala lideră a campiona
tului din R.D.G. După o pasionan
tă luptă sportivă, echipa germană 
a obținut victoria la un punct di
ferență: 14—13. La pauză gazdele 
au condus cu 10—8.

In continuarea turneului, sportivii 
bucureșteni vor susține întîlniri la 
Aue, Halle și Rostock.

»‘****'j|y2

Jocuri atractive la handbal
unui laborator lunar

Un laborator care ar putea fi 
transportat pe Lună asamblat sau 
demontat este tema unui articol 
publicat în „Pravda" sub semnătu
ra doctorului Ivan Akulinicev. La ce
rerea Comitetului bioastronautic al 
Federației astronautice internațio
nale, Akulinicev a primit sarcina să 
studieze cum va trăi omul pe Lună, 
cum va lucra, de ce va avea nevoie 
pentru a putea să dezlege enigmele 
Universului. Akulinicev arată că 
problema laboratoarelor lunare con
stituie în prezent doar o speculație 
științifică. El presupune că un ase
menea laborator va reprezenta un 
sistem de încăperi de lucru și odihnă 
pentru oamenii de știință, precum și 
un biocomplex alcătuit din mijloace 
care să asigure activitatea vitală, 
prevăzut cu aparate de control me
dical și mijloace de tratament. Aku
linicev subliniază că securitatea oa
menilor va fi asigurată pe deplin de 
diferite mijloace tehnice, chiar dacă 
acestea ar trebui să fie foarte com
plicate și costisitoare.

Florin Gheorghiu continuă să si 
numere printre protagoniștii tradi- 
ționalului turneu internațional de șal 
de la Hastings. în runda a 6-a, cam
pionul romîn a cîștigat în 46 d< 
mutări la campioana lumii, Noni 
Gaprindașvili (U.R.S.S.). Alte re
zultate: Bocha (Brazilia) remiză ca 
Hindle (Anglia); Keres (U.R.S.S.) — 
Littlewood (Anglia) 1—0; Gligorici 
(Iugoslavia) — Mardle (Anglia) 
1—0; paitida Pfleger (B.F.G.) — 
Lee (Anglia) a fost întreruptă.

Liderii clasamentului sînt acum 
Gligorici și Keres, care au cîștigat 
partidele întrerupte din runda a 5-a 
cu Lee și respectiv Hindle. Ei to
talizează fiecare cîte 5,5 
locul trei se află Florin 
cu 5 puncte, urmat de 
4 puncte și o partidă

puncte. Pe 
Gheorțhiu 
Pfleger cu 
întreruptă,

R U G Bl

pierjut

Echipa bucureșteană. , de rgbi
Grivița Roșie și-a încheiat tureul 
în Franța jucînd la Avignon ci o 
selecționată regională. După ce la 
pauză erau conduși cu 11—6, ug- 
biștii francezi au obținut viebria 
cu scorul de 14—11. In cronica sa, 
comentatorul sportiv al ageiției 
„France Presse" scrie, printre al
tele: „...Jucătorii romîni, obosiți aipă 
jocul șle la Beziers, n-au putut ține 
ritmul în repriza a doua, gazdeli re- 
jjurtînd o surprinzătoare victorie'.

Primele întreceri spirtive din noul an 
au fost susținute de ichipele masculin© 
și feminine de volei, Bre s-au întîlnit în 
cadrul etapei a V-a Pentru spectatorii 
bucureșten: etapa de ieri a fost mai dar
nică, ei puțind urmăii desfășurarea a 6 
meciuri din cele 13 cî/e au avut loc în în
treaga fără. în prima partidă a zilei, vo
leibalistele de la Voint* Craiova, deși au 
fost conduse cu 2—0, eu obfinut în cele 
din urmă victoria cu 3—2 în dauna celor 
de la Progresul. Fără să lase o impresie 
deosebită, craiovencele au învins totuși 
datorită pregătirii fizicemai bune, în timp 
ce formafia Progresiile a cedat pasul 
după primele două seturi. La victoria 
oaspetelor au contribui mult Cornelia La- 
zeanu și Sorina Martirsscu. Întîlnirea fe
minină Rapid-Știinfa Cluj, disputată în 
continuare, a adus fomafiei clujene prima 
înfrîngere în actualul campionat (3—1 
pentru Rapid), însă treiuie spus că replica 
timidă a studentelor î facilitat în bună 
măsură victoria rapiditelor.

După cele patru înrîngeri consecutive 
de pînă acum, Șfiinfi București a reali-

0IN COLTUL TRBUNEI

Zăpada se lasă încă așfepfaă. Chiar 
și în localitățile de munte, scliorii gă
sesc cu greu pîrtii bune penf-u antre
namente. Cum sezonul alb umează să 
se deschidă oficial duminică 10 ianua
rie, schiorii consacrați au penit să se 
pregătească pe culmile mai înalte ale 
munților.

Stratul subțire de zăpadi, care a 
căzut la Predeal, i-a îmbiat pe tinerii 
baschefbaliști de la Ș.S.E. .’ mai de
grabă la un antrenament de baschet 
(fotografia de jos), decit Is unul de 
schi. In schimb, 
rabilă pentru 
zăpada din 
bună pentru 
ca acela din

chiar fi nefavo- 
schiorii experimentați, 
Poiana Brașovului este 

un sportiv 
fotografia

Matineu
la Floieasca

Instalați în trbuîiele sălii Floreasca 
încă de pe la 9 dimineața, iubitorii jo
cului cu balonul peste plasă au trebuit 
să aștepte vină rpr» prînz pentru a pu
tea aplauda primele faze de volei, în 
adevăratul înțeles al cuvîntului.

Evenimentul — altfel n-avem cum 
să-l numim — t-a petrecut în partida 
dintre formațiile de băieți Știința Timi
șoara și Progresii București. Cele trei 
întîlniri anterioqe n-au fost de natură 
să satisfacă așteptările, în ciuda faptului 
că în program figura derbiul campio
natului feminin Rapid București-Știința 
Cluj. Ce-i dre/t, penultimul act al a- 
cestui matineu voleibalistic a prilejuit o 
evoluție remarcabilă jucătoarei Verdeș, 
mica dar mimtasa echipieră a studente
lor din Capitdă. Insă cu o floare...

După cum .puneam, onoarea specta
colului sportiv a fost salvată în parte 
de meciul find, în care oaspeții, con
duși excelent le antrenorul Mușat, și-au 
tăiat partea leului. Coste și Susan s-au 
dovedit inepuizabili atât la fileu cît și 
in apărare, iar colegii lor i-au secon
dat cu succes în momentele-cheie. De 
altfel, întreagl formație timișoreană me
rită un cuvin: Imn pentru felul în care 
și-a apărat șansele, pentru dirzenia și 
fantezia de care a dat dovadă de-a 
lungul celor patru seturi. Aprecieri simi
lare nu se pat aplica decît unora dintre 
jucătorii Progresului: lui Chezan, care 
a muncit mtlt, și lui Cherehețiu, care 
a încercat să organizeze cît de cit acți
unile coechipierilor săi.

Caustic cc de obicei, publicul a co
mentat fără menajamente slăbiciunile 
localnicilor ; n-au lipsit, firește, nici aso
cierile malițioase cu situația fotbaliștilor 
de la clubul respectiv, deținători ai ulti
mului loc m campionatul categoriei A, 
nici referirile la culoarea echipamentu
lui („Cam albastru, Progresul ăsta!"), 
nici inevitabilele calambururi cu „pro
gres" și „regres". Amuzîndu-se uneori 
de asemenea invenții verbale, mulți din
tre fidelii ipectaculoasei discipline zîm- 
beau totuși cam fără chef, 
evoluția învinșilor, cotați, 
alaltăieri, printre fruntașii 
nostru.

zat, în sfîrșit, o victorie : 3-—1 în compa
nia echipei C.S M. Cluj, care păstrează 
în continuare ultimul loc în clasament. 
Meciul a fost lipsit de vioiciune, abundînd 
în schimb greșelile elementare.de o 
parte și de alfa a fiieului. Excepție a fă
cut doar jocul Elenei Verdeș (Știința), 
neobosită și inspirată realizatoare, in în
cheierea programului desfășurat ieri dimi
neață în sala Floreasca din Capitală, for
mația masculină Progresul a fost întrecută 
cu 3—1 de Știința Timișoara, după un 
joc cu faze spectaculoase.

Meciurile disputate după-amiază în sala 
Dinamo s-au încheiat cu următoarele re
zultate : C. P. București-Dinamo (feminin) 
1—3, Sfeaua-Dinamo (masculin) 0—3. Ju
cătorul Grigorovici (Rapid), cu care am 
stat de vorbă asupra acestui cuplaj, re
marca forma bună a dinamovișfilor și fap
tul că de-a lungul partidei au fost folosiți 
cu succes toți componenții lotului acestei 
echipe.

Meciurile din țară au atras, de aseme
nea, atenția iubitorilor de volei. Cel mai 
important din jocurile masculine a avut 
loc la Ploiești, unde echipa locală Pe
trolul a primit vizita campionilor noștri 
și ai Europei, voleibaliștii de Ia Rapid. 
Scor : 3—0 pentru oaspeți. Celelalte par
tide masculine s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Știința Cluj-Constructorul 
Brăila 3—0 ; Tractorul Brașov-C.S.M.S. lași 
3—0 ; Știința Galafi-Minerul Bihor 3—0 ; 
Minerul Baia Mare-Farul Constanța 3—1.

Din cele șase partide ale campiona
tului feminin două s-au disputat în țară. 
Unul la Constanța, între echipa Farul (în
vingătoare recentă a campioanei de anul 
trecut — Dinamo București) și Partizanul 
roșu Brașov — scor 3—0 pentru constăn- 
țence — și altul la Sibiu, între C.S.M. și 
Metalul București ; scor 3—1 pentru si
bience.

Dezvoltarea 
orașului Darhan

In orașul 
trial al R.P. 
în exploatare în cursul anului 1964 
o serie de obiective industriale, prin
tre care se numără combinatul pen
tru materiale de construcție, un si
loz, o cale ferată și linia de înaltă 
tensiune pentru transportarea ener
giei electrice ce leagă orașul Dar
han de centrul minier Șarîn-hol. Se 
află în construcție o termocentrală 
care va avea 
100 000 kW, o

Darhan, centru indus- 
Mongole, au fost date

Vedere parțială a combinatului pe
trochimic din Plock (R. P. Polonă)

fața lui se află și un ecran de tele
viziune pe care urmărește situația 
fiecărui loc de muncă. Dispecerul 
electronic se află în legătură prin- 
tr-un sistem de semnalizare cu locu- . 
rile de muncă, puțind transmite co
me 'zile necesare.

urmărind 
mai ieri- 

voleiului
perseverent 

de mai sus.
DEȘLIU

DIN

pauză 
repriza 

multă 
încă 15

Ieri seară au fost reluate în sala 
Floreasca întrecerile din cadrul „Cu
pei F.R.H.", competiție care reunește 
cele mai bune formații de handbal 
din București. In turneul feminin, ra- 
pidistele — lidere ale clasamentului 
— au cîștigat destul de ușor parti
da cu Electromagnetica. La 
ele conduceau cu 13—4. In 
secundă, au atacat cu mai 
hotărîre și au mai înscris
puncte, în timp ce adversarele au 
marcqt doar 4. La fel de clară a fost 
și victoria pe care a obținut-o Știin
ța în fața Progresului, după un joc 
spectaculos cu majoritatea acțiuni
lor purtate în viteză. Scor final: 
14—4. O desfășurare echilibrată a 
avut în schimb meciul dintre Con- 

, fecția și Ș.S.E. nr. 2. Mai experimen
tată, prima echipă a învins, dar cu 
multe emoții, lntrucît tinerele lor ad
versare (care activează în campio-

natul de calificare) le-au opus o 
dîrză rezistență. Confecția a cîștigat 
cu 17—12 (9—7). La sfîrșitul jocului, 
arbitrul P. Cîrligeanu ne-a spus că 
elanul tinerelor handbaliste de la 
Ș.S.E. a contribuit la spectaculozita
tea meciului, dar a depășit uneori 
limitele sportivității. Din această 
cauză el a fost nevoit să dicteze 9 
lovituri de pedeapsă de la 7 m.

Singurul joc din turneul masculin 
s-a disputat între echipele Voința și 
Rapid. Echilibrat în prima repriză, 
cînd rapidiștii au condus cu 5—3, 
meciul a avut un final neașteptat : 
handbaliștii de la Voința au întors 
rezultatul în favoarea lor, obținînd 
pînă la urmă o victorie pe cît de 
meritată, pe attt de categorică: 
1B—9. Deși activează In campiona
tul regional, formația Voința a dat 
dovadă de o bună pregătire și, mai 
ales, de multă putere de luptă.

JVoi lucrări în editura U. C. F. S.
De curînd Editura U.C.F.S. a 

scos de sub tipar noi cărți sportive. 
Iată cîteva titluri : Regulamentul de 
fotbal comentat — (în redactarea 
arbitrului George N. Gherghe) cu- 
prinzînd, printre altele, toate modi
ficările și precizările oficiale aduse 
regulilor de joc ; Mirajul ringului —

o putere instalată de 
uzină de ciment etc.

Dispecer electronic

Instalație
pentru învățarea 
conducerii auto

La Uzina „Dinamo" din Budapes
ta a început producția unui nou a- 
parat denumit „procesograf", desti
nat punctelor de dispecerat. El per
mite controlarea perfectă a produc
ției fiecărui articol într-o uzină, în
registrează gradul de folosire a ma
șinilor, lipsa de materiale sau între
ruperea lucrului. Observînd semna
lele luminoase 
pecerul poate

de pe un tablou, dis- 
interveni imediat. In

In orașul cehoslovac Olomouc a 
fost realizată o instalație electroni
că pentru învățarea conducerii auto. 
Instalația cuprinde toate dispoziti
vele și aparatele de bord ale unui 
automobil. Conducătorul îndeplineș
te mișcările necesare conducerii ve
hiculului. Acestea se înregistrează 
pe masa de control a instructorului, 
care are astfel posibilitatea să apre
cieze felul în care „elevul" și-a 
sușit tehnica conducerii auto.

în-

de maestrul emerit al sportului Ni- 
colae Linca, fost campion olimpic 
de box ; Programa secțiilor de nata- 
ție, lucrare care constituie un îndru
mar pentru activitatea sportivilor, 
antrenorilor și a celorlalți membri 
ai secțiilor de natație.

SPORTUL INTERNAȚIONAL
La Moscova a 

luat sfîrșit tur
neul de baraj pen
tru desemnarea 
viitoarei adversa
re a Nonei Ga
prindașvili, cam
pioană mondială 
de șah. Turneul 
celor trei preten
dente — Lazare- 
vicl (R.S.F. Iugo
slavia), Kușnir și 
Zatulovskpia (U- 
niunea Sovietică) 
— a fost cîștigat 
de Alia Kușnir, în 
vîrstă de 23 ani, 
care a 
2,5 puncte din 
posibile.

totalizat
4

întreceri atletice
cîteva luni, Bruce

La oțelăria Combinatului metalurgic din Thai Nguryen (R. D. Vietnam) 
in curs de construcție

După o pauză de
Tulloh (Anglia), campionul Europei în 
proba de 5 000 m plat, și-a făcut o re
intrare victorioasă în activitatea com- 
petițională, cîștigînd campionatul de 
cros de la Paington. El a parcurs 12 
km în 35’ 2”.

Atletul tunisian Mohammed Gam- 
moudi a cîștigat crosul internațional 
care se desfășoară în fiecare an la 2 
ianuarie la Tunis. El a realizat pe cei 
aproximativ 8 000 m timpul de 23’ 41” 
2/10, învingînd în ordine pe Batty (An
glia) — 23’ 48” 6/10; Haddeb (Tu
nis) — 23’ 59” 6/10 ; Tim (Anglia) — 
24' 36” ; Arizmendi (Spania) 
Cervan

, niiz-ineiiui țopauiu) —• 24’ 45’ ; 
(Iugoslavia) — 24’ 58” etc.

Schi și hochei pe gheață
stațiunea de sporturi de iarnă

pa A cu reprezentativa Norvegiei. E- 
chipa Elveției va evolua în grupa B 
a „mondialelor" din Finlanda.

® La Nowy Târg, în apropiere de 
Cracovia, s-a disputat meciul amical 
de hochei pe gheață dintre reprezen
tativele R. P. Polone și Norvegiei. Ho- 
cheiștii polonezi au desfășurat un joc 
mai bun, cîștigînd cu scorul de 6—1 
(3—0 ; 1—0 ; 2—1).

în sfîrșit...
Automobilistul britanic Donald Camp

bell a reușit să-și doboare propriul său 
record mondial de viteză pentru băr
cile cu motor. De data aceasta pe ape
le lacului australian Dumbleyung n-au 
mai stat în fața sa... stolurile de rațe 
sălbatice care l-au făcut zilele trecute 
să rateze stabilirea unui nou record

al lumii. Temerarul pilot a realizat o 
medie orară de 446,615 km. Vechiul 
record mondial era de 418,990 km.

Surpriza la șah: Tal învins
Campionatul masculin de șah al 

U.R.S.S. a continuat cu disputarea par
tidelor din runda a 5-a, în care s-a 
înregistrat una din cele mai mari sur
prize de pînă acum : fostul campion 
mondial Mihail Tal a pierdut la Luti- 
kov în 34 de mutări. Liderii clasamen
tului — Bronștein și Korcinoi — au 
întrerupt partidele susținute cu Suetin 
și respectiv Averbach. Bronștein deține 
avantaj material, iar Korcinoi avantaj 
pozițional. Krogius l-a învins pe Bo
risenko, Vasiukov a cîștigat la Peter
son, iar Goldenov a pierdut la Saha
rov. Restul partidelor s-au întrerupt.

ȘTIRI
Jacques Anquetil — învingător de 

patru ori consecutiv în „Turul Franței" 
(în 1964, el a reușit marea performanță 
de a cîștiga și „Turul Italiei" și „Tu
rul Franței”) — a declarat zilele tre
cute că nu va participa la „Turul 
Franței" decît în 1966, cînd își va în
cheia și cariera ciclistă.

Peste 250 de atleți din 40 de țări au 
fost invitați să participe la a 31-a edi
ție a crosului internațional de la Mar 
del Plata, pe distanța de 9 100 metri. 
Competiția va avea loc la 9 ianuarie în 
nocturnă, pe străzile orașului. Printre 
participant se numără și Gaston Roel- 
lants (Belgia), campion olimpic la 3 000 
m obstacole și recentul cîștigător al 
tradiționalului cros din noaptea de 
Anul Nou de la Sao Paulo.

printre altele, că cel mai mare număr 
de spectatori s-a înregistrat pe stadio
nul din Bordeaux : 104.808 spectatori la 
9 meciuri (media : 11 645). Cei mai pu
țini — la Valenciennes : 57 040 specta
tori în 8 meciuri (media : 7 130).

Anul trecut, asociația „Prietenii 
boxului", cu sediul la Bruxelles, a 
instituit titlul de boxer... honoris 
causa. Printre primii pugiliști de 6- 
noare se numără cunoscutul cîntăreț 
de muzică ușoară Gilbert Becaud și 
campionii mondiali de ciclism Merchx 
si Sercu.

PRONOSPORT

DE PRETUTINDENI
PROCESUL ȚIGĂRII 

asemenea proces avînd ca in- 
țigarea s-a desfășurat în fața 

Supreme a statului Florida

Un 
culpat 
Curții
(S.U.A.). Cei care acuzau erau moște
nitorii unui oarecare Green, care trăi
se la Miami. Green a murit în 1957. 
Pînă în ianuarie anul trecut nimeni 
nu și-a mai adus aminte de el. Dar 
în acea lună, doctorul Luther Therry, 
din Ministerul Sănătății al S.U.A., pu
blica un raport prin care făcea vi
novat tutunul de provocarea de can
cer la gît și plămîni. Atunci și-au 
adus aminte moștenitorii lui Green 
că acesta fusese un mare fumător. Au 
angajat avocați, au string o armată 
de martori și au dat în judecată fir
ma „American Tobacco Comp", ce- 
rînd o mare despăgubire. Aceasta 
pentru că Green fuma în fiecare zi 
trei pachete de „Lucky Strike". Pro
cesul a ajuns, așadar, pînă în fața 
Curții Supreme a statului Florida, 
unde a avut loc o mare dezbatere cu 
expertize și contraexpertize, cu de
clarații ale unor oameni de știință a- 
mericani. Pînă la urmă jurații au res
pins plîngerea familiei Green. Se spu
ne însă că, în ciuda acestui verdict, 
președintele juriului s-ar fi lăsat de 
fumat încă înainte de sfîrșitul pro
cesului...

„continentului al
inărilor și oceane- 

mezoseafele, batis-

ță, ci și cele ale 
bastru", adică ale 
lor. Submarinele, 
cafele sau „căsuțele submarine", cu 
toată deosebita lor utilitate, nu pot 
satisface pretențiile tot mai mari ale 
cercetătorilor abisurilor acvatice. Vi
itorii hidronauți vor trebui să lucre
ze și să călătorească tot mai inde
pendenți și la adîncimi cit mai mari. 
Recent, recordul de scufundare pen
tru un hidronaut independent a fost 
stabilit la 300 metri datorită folosirii 
unor amestecuri respiratoare pe bază 
de heliu, dar al căror secret de com
poziție îl dețin încă descoperitorii lor . 
elvețianul Keller și colaboratorul său 
dr. Cabarrou. Dr. Kvlstra, de la Uni
versitatea din Leyda (Olanda), este 
de părere că a descoperit secretul „o- 
mului-pește", pînă acum erou de ro
mane științifico-fantastice. El ar fi 
obținut unele rezultate în experien
țele sale cu șoareci scufundați timp 
de 18 ore în ser fiziologic, mediu în 
care au reușit să trăiască. Kylstra și-a 
continuat experiențele cu cîini Ima- 
ginați-vă un astfel de patruped care, 
cufundat în apă, înoată, se tîrăște, se 
mișcă în toate părțile respirînd... apă I 
Sistemul experimentat de dr. Kylstra 
ar urma să fie aplicat și omului...

PE 950 MILIOANE HECTARE PUȚINA STATISTICA

• In s _ 
de la Oberstaufen (Pi.F.G.) a început 
primul mare concurs internațional fe-. j i_- i i • t i ne r lamengo in umpui vacanței pe caremimn de- schi al sezonului. In proba cunoscutul sportiv sovietic o va petre- 

. > , ------- 3 ce la Rio de Janeiro.

Zilele trecute s-a anunțat că Lev 
Iașin va apăra poarta echipei brazilie
ne Flamengo în timpul vacanței pe care

de slalom uriaș (1300 m) victoria a 
revenit elvețienei Therese Obrecht cu 
timpul de 1’ 28” 32/100, Care a reușit 
să o învingă pe campioana olimpică 
Marielle Goitschel (Franța) — 1’ 29” 
11/100.

• în cel de-al treilea meci al pre
liminariilor campionatului mondial de 
hochei 
echipa 
rul de 
ționata
va juca acum pentru calificarea în gru-

pe gheață, disputat la Geneva, 
R. F. Germane a învins cu sco- 
7—6 (3—1 ; 2—4 ; 2—1) selec- 
Elveției. Echipa vest-germană

într-un meci desfășurat Ta Istanbul, 
boxerul turc de cat. mijlocie G. 
Zacharian, campion al Orientului mij
lociu, l-a învins prin descalificare pe 
șalangerul său oficial, libanezul Ma- 
roun Jeres. In rundul 6, Ia un atac, 
ambii boxeri au... ricoșat pe sub cor
zile ringului poposind în brațele spec
tatorilor. Mai iute de picior. Zacharian 
a revenit pe ring, în timp ce adversa
rul său, certîndu-se cu spectatorii, s-a 
enervat, și nu a vrut să continue lupta.

Concursul nr. 1 din
Internazionale—Atalanta 
Bologna—Torino 
Genoa—Cagliari 
Catania—Fiorentina 
Juventus—Foggia 
Lanerossi—Roma 
Lazio—Mantova 
Messina—Sampdoria 
Varese—Milan 
Angers—I,yon 
Monaco—Lille 
Toulon—St. Francais

3 ianuarie
(1—0)
(1—0)
(1-1)
(0—2)
(1—0) 
(1—0) 
(2—0) 
(2—2) 
(0—0) 
(2—1) 
(1-1) 
(2—1)

1
1
x
2
1
1
1
X
X
1
X
1

Plantele cultivate acoperă în pre
zent circa 7 la sută din suprafața us
catului, adică 950 milioane de hec
tare. Dintre cele 1 500 de specii cul
tivate (exclusiv plantele decorative) 
cele mai importante sînt : griul, orzul, 
porumbul, sorgul, meiul, orezul, inul. 
Se cunosc peste 30 000 de forme de 
grîu, 300 de sorturi de porumb, 400 
de sorturi de soia, cîte 2 000 de sorturi 
de orez și cartofi. In timp ce romanii 
și celelalte popoare mediteraneene din 
antichitate cultivau doar 10 specii de 
meri, astăzi se cunosc peste 10 000 
de specii.

• în întreaga lume apar zilnic 8 000 
de cotidiene, într-un tiraj mediu glo
bal de 300 000 000 de exemplare.

• Conform celor mai recente statis
tici, Japonia este țara care produce în- 
ti-un an cele mai numeroase filme. în 
1963 au fost turnate în această țară 
363 de filme. Pe locul doi în produc
ția mondială se situează India cu 298 
de filme produse în 1963.

O statistică încheiată la jumătatea 
campionatului francez de fotbal arată,

Rubrică sportivă organizată de
Ion DUMITRIU 
Constantin ANI

CUCERIREA „CONTINENTULUI- 
ALBASTRU"

Nu au mai cucerirea spațiilor cos
mice îi preocupă pe oamenii de știin-

• Ceaiul este una din băuturile tra
diționale ale englezilor. Calculele arată 
că în Anglia se consumă anual 3,8 mi
liarde litri de ceai. Ce înseamnă a- 
coastă cantitate? Cu ea s-ar putea 
umple un lac pe care at putea naviga 
50 de vapoare mari.

elementare.de
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Sesiunea Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină

e ALEGEREA PREȘEDINTELUI Șl VICEPREȘEDINȚILOR 
R. P. CHINEZE

• NUMIREA PREMIERULUI CONSILIULUI DE STAT
PEKIN 3 (Agerpres). — 

cum transmite agenția 
Nouă", în ședința plenară din 3 ia
nuarie a primei sesiuni a Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină a celei de-a treia le
gislaturi, Liu Șao-ți a fost ales pre
ședinte al Republicii Populare Chi
neze.

Sun Țin-lin și Dun Bi-u au fost 
aleși vicepreședinți ai Republicii 
Populare Chineze. Ciu De a fost 
ales președinte al Comitetului per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină.

La recomandarea președintelui 
Liu Șao-ți, Ciu En-lai a fost numit

După 
„China

premier al Consiliului de Stat 
R. P. Chineze. Au fost aleși, de 
semenea, cei 18 vicepreședinți 
Comitetului permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, președintele Curții 
Populare Supreme, precum și 
membrii Comitetului permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină.

al 
a- 
ai

nigeria Situația continuă
să rămină confuză

LAGOS 3 (Agerpres). — Situația 
politică din Nigeria continuă să ră- 
mînă extrem de confuză. După ale
gerile federale, noul guvern nu a fost 
încă format, iar președintele țării, 
Azikiwe, persistă în refuzul său de 
a-1 însărcina pe Tafawa Balewa să 
alcătuiască echipa guvernamentală. 
Tratativele la nivel înalt, menite să 
găsească o soluție acceptabilă atît 
pentru partidul Alianța națională 
nigeriană (N.N.A.), cît și 
Marea alianță progresistă 
(U.P.G.A.) nu au dus la nici 
zultat. Potrivit agenției

pentru 
unită 

un re- 
France 

Presse, numeroase organizații ale 
agricultorilor, muncitorilor indus
triali, precum și ale studenților 
au cerut formarea unui guvern pro
vizoriu, fără să se țină seama de 
alegeri (care au fost boicotate de 
U.P.G.A.) și care să cuprindă în mod 
egal atît membri ai N.N.A., cît și ai 
U.P.G.A.
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AU DECLARAT GREVA FOAMEI
MADRID 3 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse, 
începînd de la 25 decembrie opt de
ținuți politici din închisoarea Ca- 
rabanchel din Madrid se află în 
greva foamei, în semn de protest 
față de înrăutățirea condițiilor de 
detențiune. Agenția amintește că în 
noaptea de 25 decembrie, cei opt 
deținuți, printre care Jose Sandoval 
Moris, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Spania, și poetul Carlos Alvarez au 
fost încarcerați pentru faptul că în 
închisoare s-a cîntat „Internațio
nala".

OLIVIA
Ultimele zile ale anului 1964 au 

coincis în Bolivia cu o atmosferă de 
tensiune și incertitudini. Autoritățile 
au anunțat descoperirea unui com
plot dirijat, după cum se afirmă, de 
fostul președinte Paz Estenssoro, exi
lat în prezent la Lima. Potrivit a- 
mănuntelor furnizate de colonelul 
Guiroga Teran, ministru în guvernul 
bolivian, planul complotiștilor pre
vedea asasinarea șefului actualei 
junte, generalul Rene Barrientos, și a 
principalilor săi colaboratori, para
lel cu declanșarea unei serii de acte 
teroriste în întreaga țară. Ca prime 
măsuri, a fost anulată vizita lui 
Barrientos în orașele Potosi și Sucre 
și s-a procedat la arestarea mai 
multor fruntași ai partidului Mișca
rea națională revoluționară (M.N.R.). 
Intre cei arestați figurează ex-minis- 
trul Ciro Humboldt și alți doi princi
pali colaboratori ai lui Estenssoro : 
Walter Kuane și Wilfred Lopez. Ver
siunea oficială susține că Ciro Hum
boldt a fost însărcinat „să inițieze o 
campanie de calomnii și provocări 
împotriva forțelor armate ale țării" • 
în scopul de a submina autoritatea 
noului regim și de a-i pregăti că
derea. Recent, Humboldt s-a întors 
pe neașteptate în Bolivia (după ce 
luase și el calea exilului), știind că 
nu va fi întîmpinat cu flori. De aici 
presupunerea că el a înfruntat ris
cul cu un scop important. Atrage a- 
tenția o precizare a autorităților po
trivit căreia în planul subversiv ar 
fi antrenat doar sectorul care îl ur
mează orbește pe Estenssoro, exclu- 
zîndu-se orice amestec al ex-pre- 
6edintelui Siles Suazo, preocupat de 
un timp cu regruparea rîndurilor 
M.N.R. Prin aceasta se sugerează că 
terenul complotiștilor ar fi destul de 
îngust, iar principala figură a M.N.R. 
s-ar menține pe poziția legalității. 
Rezerva făcută în ce-1 privește pe 
Suazo este explicabilă, ținîndu-se 
seama de influența sa.

Dacă însă se pretinde că opoziția 
activă se reduce la un sector al 
M.N.R., aceasta pare să fie mai 
mult o autoliniștire. E adevărat că 
mai mulți lideri ai partidelor politice 
boliviene au întîmpinat instalarea 
juntei cu declarații amicale, văzînd 
în ea o anumită alternativă mai 
acceptabilă față de ceea ce oferi
seră țării guvernanții anteriori. In 
primele zile după preluarea puterii, 
echipa generalului Barrientos a pro-

Mitingul de la Havana
Cuvîntarea lui Fidel Castro

HAVANA 3 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la mitingul care a avut loc 
la 2 ianuarie în Piața „Jose Marti" 
din Havana, Fidel Castro, prim-se- 
cretar al conducerii naționale a 
Partidului Unit al Revoluției Socia
liste și primul ministru al guver
nului revoluționar al Republicii 
Cuba, a arătat că în anul care a 
trecut au fost obținute în Cuba 
succese mari în domeniul organi
zării muncii, s-a îmbunătățit situa
ția în agricultură, în domeniul 
transportului și în alte domenii ale 
economiei naționale. Putem spune 
cu satisfacție, a subliniat el, că a 
fost realizat un avînt considerabil 
al producției.

Anul începe rău
pentru regimul de la Saigon
• Pierderi grele în luptele 

de la Binh Gia
• Mari demonstrații anti

guvernamentale
SAIGON 3 (Agerpres). — Eveni

mentele de la Binh Gia și de la Sai
gon au imprimat, încă din primele 
zile ale anului 1965, un caracter 
foarte acut vieții politice din Viet
namul de sud. Agențiile de presă 
occidentale sînt unanime în aprecie
rea faptului că este pentru prima 
oară în istoria războiului împotri
va partizanilor cînd trupele guver
namentale au suferit pierderi atît 
de mari și cînd unitățile partizani
lor au cucerit o localitate atît de 
importantă pe care o mențin. Cifra 
de peste 360 de morți și sutele de 
răniți în cursul acestei operațiuni, 
în afară de importantele can
tități de material de război dis-

trus 
cat 
tare 
care 
Gia, 
a îndrepta situația. Agenția France 
Presse apreciază că bătălia de la 
Binh Gia marchează „o nouă tac
tică" a unităților de partizani, co- 
respunzînd unei „noi faze a lup
telor".

Pe de altă parte, în capitala 
Vietnamului de sud duminică au fost 
reluate demonstrațiile de amploare 
împotriva guvernului condus de 
Tran Van Huong. Agenția Associated 
Press relatează că „mii de persoane 
s-au adunat duminică dimineața în 
fața sediului central al budiștilor, 
unde liderii lor au redeschis cam
pania împotriva guvernului Huong". 
„Nu vom înceta acțiunile noastre 
pînă cînd guvernul primului mi
nistru Huong nu se va autodizolva", 
a declarat unul din cei mai influenți 
lideri budiști, Tam Chau.

sau capturat, au provo- 
îngrijorarea cercurilor mili- 
din Saigon. Generalul Khanh, 
s-a deplasat personal la Binh 
nu a putut face nimic pentru

Pentru a-și putea îndeplini toate 
obligațiile, a spus Fidel Castro, 
Cuba trebuie să producă anul aces
ta 5 milioane și jumătate tone de 
zahăr. Aceasta va însemna că pro
ducția de zahăr va spori aproxi
mativ cu 50 la sută în comparație 
cu anul 1963.

Referindu-se la probleme legate 
de situația internațională a Cubei, 
Fidel Castro a ironizat speranțele 
acelora potrivit cărora Cuba, pen
tru a-și îmbunătăți relațiile cu 
Statele Unite, s-ar putea îndepărta 
de lagărul socialist. Noi nu vrem 
nimic de la imperialiști — a spus 
el — și nu vom accepta niciodată 
nici un fel de condiții în afară de 
acelea care decurg din normele și 
legile dreptului internațional.

Trecînd apoi la problemele pri
vind construcția Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste și la ridicarea 
rolului său în viața țării, vorbitorul 
a arătat că socialismul este un teren 
imens pentru creație și Cuba tre
buie să-și aducă contribuția la ex
periența construcției socialismului.

în numele conducerii naționale a 
.Partidului Unit al Revoluției So
cialiste și în numele guvernului re
voluționar, Fidel Castro a urat tu
turor oamenilor muncii din țară 
succese în anul care începe.

VLUMEA ÎN 1965“
Un editorial din „New York Times"

„Lumea în 1965" este titlul unu! 
editorial publicat de „New York 
Times". Referindu-se la evenimen
tele anului trecut și la perspectivele 
noului an pe arena internațională, 
raportate la politica S.U.A., ziarul 
newyorkez scrie : „Dacă 
să criticăm în mod 
tal politica externă 
Unite, trebuie să i _ 
Washington-ul — în special 
cauza angajamentelor 
își depășește posibilitățile, încearcă 
să facă prea mult, intervenind în 
regiuni ale lumii unde prezența a- 
mericană nu este necesară pentru 
asigurarea securității Statelor Uni
te... Această prezență este în ge-

trebuie 
fundamen- 

a Statelor 
spunem că 

din 
anterioare —

neral costisitoare și periculoasă și 
uneori prost primită".

Referindu-se la Vietnamul de sud 
în articol se spune : „Problema care 
revine tot mai insistent pentru noi 
este să părăsim această țară în 
mod onorabil... In Asia de sud-est 
nu trebuie să se uite că aceasta 
este o zonă asiatică și nu 
saxonă sau europeană".

Cu privire la Africa ziarul 
„Reglementarea viitoare în 
aparține congolezilor, așa cum su
gerează rezoluția din săptămîna tre
cută a Națiunilor Unite. In 1965, 
Africa va fi un continent profund 
agitat și Statele Unite nu vor fi în 
măsură să schimbe lucrurile".

anglo-

scrie :
Congo

Două treimi I

din Congoul răsăritean

O DECLARAȚIE A LUI SOUMIALOT
ROMA 3 (Agerpres). — Intr-un in

terviu acordat corespondentului din 
Khartum al ziarului italian „Unita", 
Gaston Soumialot, președintele Con
siliului de Miniștri și ministrul a- 
părării al guvernului revoluționar 
congolez, a declarat că „în prezent, 
două treimi din Congoul răsăritean 
se află sub controlul nostru : Chom- 
be nu are puterea decît în orașe 
și nu controlează frontierele".

Soumialot a subliniat că „situa
ția a devenit dramatică în momen
tul cînd cei 7 000 de mercenari ai 
lui Chombe, sprijiniți de avioane 
și automobile blindate, au ocupat o- 
rașul Stanleyville după ce au dis
trus chiar și spitale și au ucis nu
meroși bărbați, femei și copii. El a 
adăugat că „reocuparea acestui oraș 
este în curs". Omul politic congo
lez a arătat că, imediat ce va fi po
sibil, vor fi organizate alegeri libere 
și Congoul va fi unificat. El a spus 
că sarcina principală este aceea de 
a se pune capăt dezbinărilor tribale, 
de care profită colonialiștii.

Va relua Anglia
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Recidivă ?
cedat la eliberarea deținuților poli
tici, a schițat un program de „solu
ționare rapidă a gravelor probleme 
economice" și a făcut declarații 
solemne de democratizare a țării. 
Intervalul de timp scurs de atunci 
încă nu permite concluzii cuprinză
toare. Cîte ceva a devenit însă lim
pede. Atîta timp cît era vorba de 
coalizarea forțelor pentru a pecetlui 
înlăturarea unui regim nepopular, 
sarcina lui Barrientos și a celor ce 
îl sprijineau nu a fost dificilă. Prac
tic, există o puternică aversiune față 
de arbitrariul care domnea și detro
narea fostului guvern devenise doar 
o chestiune de timp. De asemenea, 
nu era greu nici de a elabora solu
ții promițătoare. Complicațiile ade
vărate au început de abia pe te
renul măsurilor practice. Se mizase 
pe o conciliere a diverselor sectoare 
ale opoziției. In fapt, au apărut cu- 
rînd noi nemulțumiri și, în loc de ali
nierea scontată, partidele politice 
s-au angajat repede în încercări de 
coalizare care nu își propuneau a- 
deziunea la linia adoptată de junta. 
Politica minereului s-a dovedit și de 
astă dată mărul discordiei. în timp ce 
federația sindicală a muncitorilor mi
neri insistă asupra necesității de a i 
se acorda reprezentare (cu drept de 
veto) în Corporația minieră boliviană 
(societatea de stat care dirijează 
minele de cupru), autoritățile guver
namentale nu se arată dispuse la 
un asemenea pas. Deocamdată 
funcționează o linie de compromis, 
dar sînt tot mai evidente intențiile 
de a abandona expedientele actu
ale. In acest punct însă, junta îl în
fruntă pe liderul sindical Juan Le- 
chin, care este totodată șeful Parti
dului național revoluționar de stîn
ga și una din personalitățile poli
tice influente. De altfel se poate 
spune că în problema minelor junta 
provoacă și nemulțumirea altor gru
pări politice. Nu de mult Lechin 
a formulat chiar un fel de ultima
tum, declarînd că, dacă noii guver-. 
nanți nu-și vor ține promisiunile, „se 
va lupta din nou".

Se înmulțesc și sporesc în inten
sitate disputele pe marginea măsu
rilor adoptate și în alte sectoare de 
activitate. Intre altele este vorba de 
elaborarea proiectului de reformă 
agrară și de pașii pe linia democra
tizării vieții publice. Reproșurile se 
referă frecvent la încetineala cu

care înaintează aplicarea diferite
lor reforme proiectate și la lipsa de 
consecvență a celor ce le elaborea
ză. De fapt, pînă acum cîmpul ini
țiativelor nu e nici pe departe atît 
de bogat pe cît părea la început. 
Guvernul a început să fie acuzat că, 
prin arestări în rîndurile adversari-, 
lor, merge spre reeditarea sama
volniciilor din trecut. In ultimele 
săptămîni s-au înmulțit încercările 
(pînă acum puțin fructuoase) de a 
realiza coaliții de partide în vederea 
alegerilor, promise oficial pentru 
luna mai 1965. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît, în ciuda promisiunilor că 
nu va candida, Barrientos a și obți
nut desemnarea sa drept candidat la 
președinție. Gestul său a întărit ine
vitabil impresia că militarii nu sînt 
dispuși să predea frînele puterii în 
termenul anunțat și modificat de cî- 
teva ori pînă acum.

Situația din Bolivia este o confir
mare a faptului că exilul unui pre
ședinte înlăturat nu garantează auto
mat calmul. Cauzele instabilității ră- 
mînînd în cea mai mare parte în 
picioare, situația politică bolivia- 
nă continuă să fie minată de peri
colul erupțiilor. Aceasta indiferent 
dacă comploturile anunțate sînt sau 
nu autentice.

Vasile OROS
Rio de Janeiro (prin telefon).

La închiderea ediției

Descoperirea unui nou

PARIS 3 (Agerpres).— In numărul 
său de sîmbătă, ziarul „France Soir" 
publică o corespondență din Londra 
în care se relatează că guvernul bri
tanic a hotărît să continue planul 
franco-britanic de construire în co
mun a avionului supersonic de pasa
geri „Concorde". Citînd surse infor
mate, ziarul precizează că hotărîrea 
Angliei în acest sens va fi anunțată 
în următoarele zile sau săptămîni în 
Camera Comunelor, dar este probabil 
ca înainte de orice anunț oficial să 
aibă loc un 
între Londra șl Paris. Pe de altă 
parte, ziarul adaugă că Anglia va 
răspunde notei franceze din 18 de
cembrie, în care se afirmă că 
Franța va continua construcția pro
iectului „Concorde" pe care îl con
sideră încă în vigoare. In același 
timp, în ziar se subliniază faptul că 
în această direcție drumul a fost 
deschis de premierul Harold Wilson

schimb de mesaje

mi-într-o convorbire telefonică cu 
nistrul britanic al aviației, Roy Jen
kins. în cursul acestei convorbiri, 
adaugă „France Soir", Wilson i-a 
atras atenția ministrului său că în 
acordul inițial asupra proiectului 
„Concorde" nu este prevăzută nici o 
clauză de retragere.

Formarea guvernului 
in Kuweit

KUWEIT 3 (Agerpres).— Postul de 
radio Kuweit a anunțat duminică al
cătuirea unui nou guvern al Kuweit
ului, sub conducerea primului mi
nistru Sabah al Salim al Sabah, care 
demisionase la 28 decembrie. Noul 
guvern, alcătuit din 14 miniștri, a 
depus în aceeași zi jurămîntul în 
fața emirului Kuweitului, Abdallah 
al Salim al Sabah.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
BIRMANE

La Rangoon.

•
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Poporul birrran aniversează as
tăzi un eveniment memorabil din 
istoria sa : proclamarea indepen
denței de stat a Uniunii Birmane. 
Rod al unei îndelungate lupte îm
potriva dominatei coloniale, cuce
rirea independenței la 4 ianuarie 
1948 a marcat o nouă etapă în viața 
poporului birmari. Țară cu o veche 
cultură și civilizație, dispunînd de 
mari bogății naturale, Birmania se 
afla la acea dati într-o stare de 
adîncă înapoiere. Cei 17 ani de in
dependență consemnează o serie de 
rezultate în lupta pentru lichidarea 
grelei moșteniri a dominației colo
niale, pentru ienaștere națională. 
Poporul birmari este animat de ho
tărîrea de a dețvolta economia na
țională. în industrie se dezvoltă și 
capătă preponda-ență sectorul de 
stat atît prin ntționalizarea capita
lului străin și aitohton, cit și prin 
crearea unor nd întreprinderi in
dustriale. Au foit realizate progrese 
și în agr :ultură,în valorificarea re
surselor naturae. Se depun efor
turi pe tărimul asistenței medico- 
sanitare, ca și îl domeniul învăță- 
mîntului și. culturii.

Pe plan exterr, Birmania promo
vează o politică de neaderare, de

coexistență pașnică și colaborare cu 
toate țările lumii, indiferent de sis- 
tenul social și politic. între R. P. 
Ronînă și Uniunea Birmană s-au 
statornicit în decursul anilor legă- 
turi de sinceră prietenie și stimă re
ciprocă. într-o continuă dezvoltare 
se află relațiile economice și cultu
rale dintre țările noastre, bazate pe 
principiile egalității depline și avan
tajului reciproc. O contribuție de 
seamji la întărirea relațiilor de prie
tenie! și colaborare romîno-birmane 
au adus-o întîlnirile dintre oame
nii di stat ai celor două țări. Vizita 
făcuta în Birmania in octombrie 
1962 de președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheo’ghiu-Dej, împreună cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheolghe Maurer, ca și recenta vizi
tă a I delegației guvernamentale a 
R.P. țomîne condusă de președintele 
Conslttului de Miniștri au constituit 
un n<| j 
relații în interesul cauzei păcii.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
BirmȚiiei, poporul romîn transmite 
poporului birman călduroase felici
tări șl îi urează noi succese în lupta 
penta înflorirea și prosperitatea 
patriei sale.

11 delegației guvernamentale a 

ulu prilej de adîncire a acestor
M în interesul cauzei păcii, 
prilejul sărbătorii naționale a 

itpî '. . .

DIN VIATA D.AKARTA. în cadrul unui miting 
de nașă, președintele Indoneziei, Su- 
karn), a declarat că analfabetismul 
a foit în linii mari lichidat.

INTERNAȚIONALA
Un aspect de la ceremonia depunerii jurămîntului de cătie noul pre
ședinte al Italiei, Giuseppe Saragat, in cadrul ședinței extrcordinare din 
palatul Montecitorio unde se aflau întrunite cele două camere ale par

lamentului

ROMA. La Marsala, cel mai mare 
oraș al provinciei Trapani din Sicilia, 
noul Comitet executiv al municipali
tății a fost format din reprezentanți ai 
partilelor de stînga — comunist, so- 
cialiit și Partidul Socialist Italian al 
Unității Proletare.

BLAZZAVILLE. După vizita în Re
publica Mali, ministrul industriei al 
Republicii Cuba, Ernesto Guevara, a 
sosit la Brazzaville. într-un interviu 
acordat televiziunii locale, oaspetele a 
declarat că guvernul Cubei dorește să 
aibă relații mai strînse cu Republica 
Cong> (Brazzaville).

La închiderea ediției am recepțio
nat știrea cu privire la descoperi
rea unui nou complot antiguverna
mental în Bolivia. Complotul, a a- 
nunțat Ministerul de Interne boli
vian, a fost pus la cale de sprijini
tori ai fostului președinte Victor Paz 
Estenssoro și urmărea răsturnarea 
actualului guvern. în comunicatul 
oficial dat publicității în orașul La 
Paz se arată că planul complotiști
lor prevedea declanșarea unei rebe
liuni simultane în întreaga țară. 
Trupe boliviene au ocupat în zo
rii zilei de duminică toate clădirile 
poliției civile operînd un număr de 
arestări. Potrivit agenției U.P.I., se 
crede că peste 100 de persoane au 
fost arestate, ele urmînd să fie ju
decate de tribunale speciale.

d i n
Partidul socialist

Belgia s-a scindat

In orașul filipinez Angeles City 
s-a desfășurat o mare demon
strație cu participarea unuia din 
consilierii municipali. Parilcipan- 
ții au exprimat protestul popu
lației față de incidentele petre
cute la baza aeriană americană 
din apropiere, care s-au soldat 
cu moartea a doi locuitori ai 

orașului

După cum am anunțat în ziarul 
de ieri, la 2 Ianuarie mareșalul 
Ayub Khan a lost reales preșe

dinte al Pakistanului

Aproximativ 500 delegați și militanți 
ai partidului socialist belgian, întruniți în
tr-o adunare generală la Liege, au luat 
hotărîrea de a crea un nou partid — 
anunță ziarul „Combat". în luna ianuarie 
1965 va avea loc un congres constitutiv 
la Charleroi, cu aproximativ două luni 
înaintea alegerilor legislative. Noul partid 
va fi în exclusivitate wallon și va propu-

ne altor formalii echivalente, care ar pu
tea lua naștere în Flandra și la Bruxelles, 
stabilirea unei confederații. Se presupune 
că noul partid va regrupa efedtivele Miș
cării populare wallone, acfionînd pentru 
o constitufie de tip federal în Belgia; el 
se va opune „anumitor opțiuni" ale po
liticii guvernamentale.

FLORENȚA. Centrul de micro
unde a anunțat că satelitul italian 
,,San 'Marco", lansat la 15 decembrie 
1964,'și-a pus în funcțiune antena, la 
o consandă terestră, și a început să 
transnțită date cu privire la iono- 
sferă.'

WASHINGTON. Departamentul de 
Stat a hotărît să închidă un birou 
specia) constituit în urmă cu doi ani 
cu pryire la proiectele de creare a 
forțeloi nucleare multilaterale ale 
N.A.T.b. în cercurile oficiale se su- 
bliniazi că aceasta nu înseamnă a- 
bandorhrea de către guvernul ameri
can a proiectului F.N.M.

LONDRA. Humberto Delgado, con
ducătorii Mișcării democratice por
tugheze, care face parte din Frontul 
patriotic de eliberare națională, a avut 
o convorbire cu un ziarist de la 
„Observer" pe un aeroport situat „un
deva în Europa". Delgado a decla
rat că îa ultimele trei luni unitățile 
Frontului au întreprins în Portugalia 
o serie de acțiuni de partizani. în 
prezent, a spus Delgado, aceste unități 
se antrenează în vederea unor noi ac
țiuni caie vor avea ca prim obiectiv 
să atragă atenția opiniei publice asu
pra activității Frontului patriotic da 
eliberare națională.

STOCKHOLM. Șantierele navale 
din orașul suedez Uddevalla au pre
dat reprezentanților sovietici nava 
frigorifică „Uralskie Gorî" („Munții 
Ural") cu un deplasament de 8 900 
tone, construită pentru Uniunea So
vietică.

TUNIS. Timp de două zile, asupra 
orășelului Zarzis din Tunisia s-au a- 
bătut ploi torențiale. Torentele au 
inundat orașul, nivelul apei atingînd 
pe unele străzi înălțimea de uu 
metru.
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