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Experiența anului 1964
la baza unor noi succese

Produse petroliere
de calitate superioară

Succese importante
în înfăptuirea politicii partidului■

Conferințele de partid ale organizațiilor raionale Tîrgu Neamț, Moldova Nouă, Cislău și a organizației orășenești Oradea au adresat Comitetului Central al Partidului șului telegrame in care se oamenii muncii, sub organizațiilor de partid, cit și muncesc cu

Cînd se produselor în special, nică, la uleiuri de indicele de viscozitate, la petroluri și motorine de culoare sau punctul de congelare. Aceste cîteva caracteristici ale produselor sînt importante deoarece de nivelul lor depinde funcționarea în bune condiții a motoarelor, melor și utilajelor care le folosesc.Intrînd într-un nou an de muncă colectivul rafinăriei noastre își propune să ridice și mai mult nivelul calitativ al produselor petroliere, să lărgească continuu sortimentul. In acest scop, realizările și experiența anului 1964 prezintă o mare importanță. La inițiativa comitetului de partid, conducerea diază această gînd colective cieni și ingineri concepție și din cație.In mare măsură, succesele dobîn- dite anul trecut în realizarea unor produse de calitate și valorificarea superioară a materiei prime se datoresc prelucrării judicioase a țițeiului A3-sud, în mod selecționat. Acest țiței este lipsit aproape complet de benzină și mult timp nu a oferit un interes pentru prelucrare, în unele rafinării fiind socotit valoric inferior țițeiurilor obișnuite. In urma cercetărilor întreprinse de specialiștii noștri am constatat că această materie primă are un po-

vorbește despre calitatea petroliere se amintește, la benzine de cifra octa-
mecanis-

rafinăriei stu- experiență, atră- largi de tehni- din serviciile de secțiile de fabri-

tențial ridicat în uleiuri, cu caracter pronunțat naftenic, iar calitatea produselor este superioară uleiurilor obținute din celelalte tipuri de țițeiuri neparafinoase.Tehnologia specială de prelucrare a țițeiului A3-sud, propusă și aplicată de rafinăria Ploiești, prin neutralizarea prealabilă a țițeiului brut, constituie un procedeu mai simplu și mai ieftin. Prin extracția cu solvent (propan) a reziduului în vid se obține un randament ridicat de ulei rezidual, a- vînd un indice de viscozitate asemănător uleiurilor reziduale parafinoase. Calitățile menționate permit ca din acest țiței să se poată obține o gamă largă de uleiuri industriale, de motoare și de cilindru și în mod special uleiuri frigorifice ; aproape producția de uleiuri s-a realizat la noi noii materii prime.în acest an, vom extinde experiența dobîndită în creșterea indicilor de calitate a uleiurilor și sporirea producției la acest sortiment. Ne-am propus să luăm o serie de măsuri privind îmbunătățirea regimului tehnologic de prelucrare, mărirea capacității la instalațiile existente, fo-

electroizolante și80 la sută din a anului 1964 prin folosirea

Manea IONESCU
director general al rafinăriei 
Ploiești

(Continuare în pag. IlI-a)

Un nou convertizor a părăsit standul de probă. Este al 50-lea care obține calificativul foarte bine. Peste puțin timp, însoțit de o fișă personală, el va sosi pe unul din șantierele de foraj ale Argeșului, Moi- neștiului sau Văii Prahovei, ori va fi încărcat pe unul din vasele aflate în portul Constanța.Convertizorul hidraulic de cuplu de 750 CP, produs de colectivul uzinelor „Hidromecanica“-Brașov, se bucură de un bun renume în schelele petroliere. Utilaj complet, el se folosește în scopul utilizării în mod rațional a puterii instalate, în raport cu regimul de foraj. El oferă, aștfel, instalației o elasticitate mai mare în exploatare. După părerea specialiștilor, acest convertizor se numără printre produsele fabricate la un înalt nivel calitativ ; realizatorii lui au primit titlul de Laureat al Premiului de Stat.Pentru a se atinge performanțele de astăzi ale convertizorului, a fost necesară o muncă sistematică, perseverentă. Conducerea uzinei a antrenat cadre tehnice cu o înaltă pregătire de specialitate la alcătuirea unui plan concret, minuțios, care să dea cele mai bune rezultate.Exigența față de calitatea lucrului a devenit o cerință pentru toți. Controlul tehnic de calitate nu a admis nici o abatere, oricît de neînsemnată, de la gradul de precizie prevăzut în desenele de execuție. Constructorii convertizorului au privit calitatea noului produs prin prisma intereselor beneficiarilor. Ei și-au dat seama că, înaintea oricăror elemente, principalul lucru care trebuie urmărit este realizarea unui produs de cea mai înaltă calitate. Cheltuielile de fabricație sînt compensate cu prisosință prin cîștigul la calitate, întrucît produsul în exploatare își menține performanțele tehnico-economice, are o durată de funcționare mai mare.Un accent deosebit au pus conducerea uzinei și direcția generală de resort din minister pe întărirea colaborării cu întreprinderile cărora le este destinat noul produs. De la bun început, în ședințe organizate de uzină cu beneficiarii, principalele caracteristici au fost examinate și comparate cu cele ale produselor similare fabricate în uzine din țări cu tradiție în acest domeniu.Exigența mereu sporită față de calitatea execuției a determinat, în ultima instanță, o îmbunătățire apreciabilă a caracteristicilor convertizorului. Merită evidențiată îndeosebi contribuția adusă de maiștrii Mihai Csuka și Ion Todor, lau- reați ai Premiului de Stat, de muncitorii Constantin Suciu, Ștefan Cociș și mulți alții. Produsul stă cu succes alături de cele mai reușite produse similare existente pe piața mondială. în noul an, muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici sînt hotărîți să consolideze și să dezvolte experiența acumulată în ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor.
Nicolae MOCÂNU 
coresp. „Scînteii''

Muncitoresc Romîn, tovară- Gheorghe Gheorghiu-Dej, arată că conducerea au mun- entuziasm pentru înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de cel de-al III-lea Congres al P.M.R., obținînd succese importante în toate domeniile de activitate.întreprinderile și organizațiile economice din raion — se arată în telegrama Conferinței raionale Tg. Neamț — în unsprezece luni ale anului 1964 au depășit planul producției globale cu 8 la sută, iar planul producției marfă cu 7 la sută; sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată în proporție de 100,1 la sută. în același timp s-au obținut economii suplimentare în valoare de 1 527 000 lei și aproape 1 690 000 lei beneficii peste plan.Succese importante au fost realizate și în agricultura socialistă a raionului. De pe cele aproape 8 000 de heatare cultivate cu grîu s-a realizat o producție medie de 1 400 kg la hectar, cu 150 kg mai mult față de producția anului 1963. La porumb, de pe cele 8 400 de hectare s-a obținut o medie de 2 120 kg boabe Ia hectar, mai mult cu 140 kg față de anul trecut. Rezultate bune s-au obținut și în ce privește sporirea efectivelor de animale și creșterea productivității lor.în telegrama Conferinței raionale Moldova Nouă se arată că în perioada care s-a scurs de la conferința din 1963, sub conducerea organizațiilor de partid, s-a schimbat mult înfățișarea raionului. A fost construit și urmează să intre în funcțiune Complexul industrial Moldova Nouă. Se mai resc în în 1964, 132 apartamente, producției globale pe unsprezece luni ale anului trecut a fost îndeplinit in proporție de 106 la sută, cel al producției marfă în proporție de 102,7 la sută, iar sarcina de creștere a productivității muncii — 103,3 la sută. Valoarea economiilor realizate peste plan însumează 5 160 000 lei. Cooperativele agricole de producție s-au consolidat din punct de vedere economic și organizatoric. A crescut producția vegetală și a- nimală, iar valorificarea produselor

săComplexul conturează tot mult noul oraș unde s-au construit folosință oamenilor muncito- și dat muncii. Planul

agricole prin organizațiile de stat și cooperatiste a adus unităților agricole socialiste venituri de peste 7 500 000 Iei.Conferința raională de partid Cislău informează conducerea partidului că în industria raionului planul a fost îndeplinit și depășit, atît la producția globală cît și la producția marfă, realizîndu-se peste prevederile anului trecut mai mult de 2 500 000 lei beneficii. Telegrama menționează că cooperativele agricole de producție s-au consolidat, economic și organizatoric, ob- ținînd producții și venituri sporite.în telegrama Conferinței organizației de partid orășenești Oradea se arată că planul producției industriale globale a întreprinderilor orădene pe unsprezece luni a fost îndeplinit în proporție de 104,7 la sută, cel al producției marfă în proporție de 103,8 la sută, iar sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată în proporție de 104,3 la sută. Datorită muncii entuziaste a constructorilor de pe șantierul uzinei de alumină, lucrările de construcții și montaj planificate în 1964 au fost executate și au început probele tehnologice.Alături de celelalte orașe din țară — se spune în telegramă — Oradea reprezintă un exemplu elocvent al uriașelor transformări înnoitoare petrecute în anii puterii populare. S-au modernizat și construit întreprinderi noi, care oferă condiții de muncă îmbunătățite, a luat amploare construcția de locuințe și de obiective social-culturale. Pe zi ce trece, orașul se dezvoltă și înflorește, sporesc posibilitățile de satisfacere a cerințelor crescînde ale populației. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din oraș, Conferința a exprimat recunoștința fierbinte față de conducerea partidului pentru grija ce o poartă dezvoltării regiunii Crișana și orașului Oradea.în telegrame se arată că aceste rezultate reflectă creșterea nuă a conștiinței socialiste a nilor muncii, recunoștința, gostea și atașamentul lor nețărmurit față de patria noastră socialistă, față de partid.Strîns uniți în jurul Comitetului Central al partidului — se subliniază în fiecare din telegrame — membrii de partid și-au exprimat hotărîrea ca și în viitor să nu-și precupețească forțele pentru a traduce pe mai departe în viață politica înțeleaptă a partidului, spre a obține noi succese importante în desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră.

Construcții de locuințe pe șoseaua Șerban Vodă din Capitală
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în ianuarie

SIMPTOME ALE PRIMĂVERII

O ÎNDELETNICIRE UTILĂ $1 RENTABILĂ

SERICICU L TURA

Stabilirea de relații diplomatice
intre Republica Populară Romină și Liban»

conti- oame- dra-
Sfîrșitul lunii decembrie s-a caracterizat printr-o vreme surprin

zător de frumoasă, mercurul termometrului indicînd, pînă în nordul 
Moldovei (Iași), plus 15 și 16 grade. Simptomele primăverii se fac 
simțite și in primele zile ale lunii ianuarie, cînd s-au înregistrat din 
nou temperaturi de peste 10 grade, iar pe litoral temperatura nu a 
coborît sub plus 6 grade nici noaptea. Pentru a cunoaște cauzele 
acestei vremi călduroase acum, în plină iarnă, un reporter al ziarului 
nostru a avut o convorbire cu tovarășul Nicolae Topor, director ad
junct al direcției hidrometeorologice din Comitetul de Stat al Ape
lor, care ne-a comunicat următoarele :

Luna ianuarie, numită în popor și luna 
lui „Gerar", a început anul acesta cu un 
timp primăvăratic, cu cer însorit și tem
peraturi care au urcat la peste 10 grade 
în zona de șes. După trei zile anor
mal de călduroase a urmat un val de 
ploi abundente, care au persistat timp de 
24 ore pentru ca apoi, în ziua de 5 ianua
rie, vremea să devină din nou primăvăra- 
fică. Cu un timp la fel de călduros au în
ceput și anii 1953 și 1959. Asemenea 
perioade calde pentru acest interval din 
luna ianuarie sînt în adevăr mai puțin 
obișnuite pentru că între 3 și 24 ianuarie, 
de obicei, se produce minimul anual, de 
temperatură în țară noastră. (Cele mai 
scăzute temperaturi se înregistrează între 
3—7 și 23—26 ianuarie). In mod normal 
între 3 și 24 ianuarie temperatura nu 
urcă peste zero grade ziua, iar noaptea 
coboară între minus 6 grade și minus 10

de a dezvolta Republicaînrarea Rominădorințaîntreși Liban, guvernele ce- ambasadă.coope-Populară lească relații diplomatice la rang delor două țări au hotărît să stabi-

Orășelul" din Piața Obor. Aici da, copilăria e la ea acasâ l

grade. In această perioadă s-au înregis
trat și cele mai scăzute temperaturi mi
nime din |ara noastră, de minus 31 grade 
la București și minus 42 grade la Bod 
(lingă Brașov) în ziua de 24 ianuarie 
1942.

Anul acesta mersul vremii s-a abătut 
considerabil de la evolufia lui obișnuită. 
Marile geruri s-au localizat pînă acum în 
Siberia și în partea occidentală a Euro
pei. Pentru noi, meteorologii, iarna în
cepe atunci cînd „frontul polar” ce se
pară aerul arctic de cel temperat sau 
subtropical se deplasează la latitudini 
mai sudice decît. c ele ale jărij.

La noi „frontul polar” nu a putut co
borî sub latitudinea de 47 grade din 
cauza aerului subtropical din bazinul 
Mării Mediterane (cea mai caldă mare a 
Emisferei nordului) care, găsind Peninsula 
Scandinavă acoperită de o zonă de joasă 
presiune atmosferică, a năvălit către a- 
ceastă parte a continentului, determinînd 
o vreme caldă în tot sud-esful Europei 
— unde precipitațiile solide au fost înlo
cuite cu burnife și ploi calde.

întrucît nici un centru de acfiune at
mosferică — blocurile de aer arctic gro- 
enlandez, scandinav sau ruso-siberian — 
ce determină ierni aspre în jara noastră, 
nu s-a instalat încă deasupra Europei, 
putem trage concluzia că iarna nu va 
sosi la noi nici în următoarele 10 zile. 
Se va produce o slabă infiltrare de aer 
rece din vestul continentului, dar care 
nu va dura decît 2—3 zile. Invazii de 
aer cald sînt de așteptat din nou în 
cursul săptămînii viitoare, cînd tempera
tura va urca iarăși la plus 10 grade.

Un nou S. M. T.
in regiunea Crișana

• La un hectar de duzi 800 kg gogoși de mă
tase e Plantații intensive care dau 20 000 kg 
frunze • Valorificarea terenurilor degradateA spori producția de mătase în- tr-o perioadă cînd fibrele sintetice au produs transformări adînci în industria textilă ar părea un lucru puțin obișnuit. Constituie o realizare de seamă a chimiei moderne gama nesfîrșită de fibre obținute pe cale artificială. Ele s-au impus în industria textilă, iar cumpărătorfî le apreciază. Totuși, mătasea naturală rămîne o țesătură valoroasă și inegalabilă în ce privește calitățile ei. Din ea se fac o mulțime de produse : țesături satinate, care pun în valoare cel mai bine luciul natural al acestui fir, voaluri fine, o gamă bogată de cravate. Domeniul de utilizare a mătăsii este mult mai vast. Făina din care e făcută franzela a fost cernută în morile sistematice prin site de mătase, uleiul e și el trecut prin filtre din același fir subțire, iar conductoarele electrice de la unele instalații sînt izolate cu mătase. Catgutul folosit la intervenții chirurgicale este tot un produs al viermelui de mătase. Iată de ce se dă o mare atenție dezvoltării sericiculturii.Creșterea viermilor de mătase este o îndeletnicire foarte rentabilă, sericicultura este timpuri străvechi, turale frunza tritive rea unui fir de calitate superioară. Dar abia în ultimii ani această ra-

ușoară și în țara noastră, cunoscută din Condițiile na- deosebit de favorabile — de dud are calități nu- ridicate — permit obține-

a cunoscut omură de producție dezvoltare mai mare. în urma măsurilor luate de stat privind cointeresarea unităților agricole și a .crescătorilor, producția de gogoși de mătase a crescut continuu. în 1964, cooperativele agricole au produs și au valorificat către stat 700 tone de gogoși de mătase în valoare de circa 26 milioane de lei. Multe unități

agricole realizează pe această cale venituri mari. Numai cele din comuna Dăbuleni, regiunea Oltenia, au obținut în 1964 din valorificarea gogoșilor de mătase un venit bănesc de circa 1 800 000 lei.Rezultatele obținute în dezvoltarea creșterii viermilor de mătase se datoresc și cercetărilor întreprinse la Stațiunea centrală de apicultura și sericicultură de la Băneasa-Bucu- rești. Aci au fost create rase noi de viermi de mătase de la care se obțin fire cu calități superioare, s-au stabilit metodele cele mai eficiente pentru cultivarea dudului.

Stațiunea centrală de aplcultură șl sericicultură Băneasa. Laboranta 
Denlse Steker determină elasticitatea și rezistența fibrei de mătase Foto : M. Cioo

La baza dezvoltării sericiculturii stă asigurarea hranei necesare viermilor de mătase și anume frunza de dud. Iată de ce extinderea culturii acestui pom prezintă o mare însemnătate economică. Cercetările științifice au stabilit că un vierme de mătase consumă în cursul vieții sale, destul de scurtă de altfel, o cantitate de frunze de dud de sute de ori mai mare decît greutatea maximă a corpului său. Pentru creșterea viermilor de mătase obținuți din 10 grame de sămînță sînt necesare peste 300 kg de frunze. Se pune întrebarea : e avantajos acest efort ? Da, este un lucru foarte rentabil. O plantație intensivă de duzi în suprafață de 1 ha asigură frunzele necesare pentru hrănirea viermilor de mătase obținuți din 350— 400 grame de sămînță din care rezultă 800 kg gogoși, în valoare de 32 000 lei. Dacă se ține seama că dudul se poate cultiva pe terenurile degradate, în jurul fermelor de animale, ca împrejmuiri etc, se poate deduce cu ușurință eficiența economică ridicată a cultivării dudului pe acele terenuri care la ora actuală nu dau aproape nici o producție.în ultimii ani, numărul duzilor a scăzut cu aproape 500 000. Cauzele sînt multiple. în raioanele Galați și Bujoru, prin sistematizarea drumurilor au fost defrișați un mare număr de pomi. Același lucru s-a petrecut și în satele raionului Lehliu. Numărul duzilor a scăzut și din cauză că în pepinierele în care se înmulțea materialul săditor, în anii trecuți, s-au produs puțini puieți.Institutul central de cercetări a- gricole a luat o serie de măsuri pentru producerea de material săditor în pepinierele stațiunilor experimentale. Se înmulțesc numai soiurile valoroase, care asigură o mare cantitate de frunză. La pepiniera
Ion HERȚEG

(Continuare in pag. Il-a)

INSTANTANEE RESPECT
PENTRU ULIȚA BASMULUI

— Diseară ce faci ?
— îmi duc puștiul (puștii) la 

orășelul copiilor.
Și dumneata, și el, și eu. Tra

diție citadină de sfîrșit sau 
început de an. Cu savurată sur
priză, ne pomenim cutreierînd 
ulițele basmului, construite de 
Moș Gerilă. Acolo, în jurul uria
șului pom de iarnă, nins feeric cu 
fulgii kilowaților, toate vîrstele 
se topesc miraculos într-una sin
gură.

— Ce-ai făcut aseară ?
— Am redevenit copil.
Iar asta s-a petrecut intr-un 

orășel în care pătrunzi prin niște 
porți de cetate, vesel colorate, 
larg deschise fanteziei. Cărți de 
povești, ridicate la scară gullive- 
rică, te îndeamnă să le citești în 
mers, urmărind secvențele nara
țiunii. Apoi, un chioșc al pădu
rarului, prin fereastra căruia te 
fixează cu ochi de sticlă animale 
împăiate, o gogoșerie plasată în- 
tr-o moară de vînt, oglinzi con
cave și convexe la tot pasul, un 
misterios labirint, și... și... Copi
lăria e la ea acasă: rachetele își 
primesc micii pasageri pentru a-i 
roti în jurul pămîntului, balan
soarele îmbie, totul e în mișcare, 
caleidoscopic. Orășelul acesta, 
unde fantezia a clădit treptele 
atîtor surprize pe care le pără
sești anevoie, cu dorința de a 
reveni, se află lingă Piața Obor.

Generozitatea lui Moș Gerilă a 
ridicat într-un alt orășel, cel din 
Piața Palatului, o vastă plat
formă pe care se întrepătrund 
Țara basmelor și Cosmosul; ca 
un fel de rampă de lansare a vi
surilor. Ideea, ingenioasă în sine,

e sclerozată din pricina realizării 
ei plate, lipsite de animație, 
de farmec, de copilărie. Nu se 
întîmplă nimic. Cosmosul n-are 
mister, iar personajele de basm, 
reprezentate prin uriașe capete 
trase parcă în țeapă, sînt încre
menite și grotești. Numele aces
tor personaje, compuse din litere 
care atîrnă pe niște plăcuțe ase
meni unor covrigi uscați, pre
tind, pentru a fi descifrate, efor
turi de rebusist 
un cap 
Din ce basm 
invers — 
„îănor" ?!

Surprizele 
lungesc în alăturarea 
unor versuri zugrăvite pe panoul 
din Cosmos. Pe o parte — „Trei 
fetițe s-au jucat / Cu balonul lor 
umflat. / Cînd să-l prindem îm
preună / S-a dus tocmai pînă-n 
Lună", iar pe cealaltă — emi
nescianul : „Un cer de stele de
desubt..." Cîteva zise televizoare, 
răspîndite ici și colo, nu servesc 
decît ca ramă pentru desene 
stîngace, trase grăbit de o pensu
lă plictisită. Vraja e total destră
mată de stivele de 
care zac neglijent 
fac umbră Caprei cu trei iezi. 
Dar, în sfîrșit, o veste mult aș
teptată de copii! La chioșcul cu 
jucării, improvizat, se vînd și... 
covoare (a nu se confunda cu 
covorul fermecat). De ce nu iau 
unii în serios copilăria ? De ce 
nu respectă ulița basmului ?

Moș Gerilă, ține-i minte !

ORADEA (coresp. „Scînteii”). — La Sebiș, raionul Gurahonț, a luat ființă o nouă stațiune de mașini șl tractoare, a 13-a din regiunea fri- șana. Noul S.M.T. este prevăzut cu 160 de tractoare și peste 200 de semănători, combine, pluguri, grape, discuri, cultivatoare și va unitățile agricole socialiste ionul Gurahonț.în acest an, S.M.T.-urile giunea Crișana vor fi dotate cu încă 350 de tractoare și un număr corespunzător de pluguri, grape și alte mașini. Prin aceasta, încărcătura de teren pe tractor se va reduce de la 142 hectare la numai 112 hectare, ceea ce va permite mecanizatorilor să execute lucrările într-un timp mai scurt și la un nivel calitativ superior. .

deservi din ra-din re-

bărboso fie
încercat. Lingă 
scrie : „ronăî". 
scos 7 Poate — 
mai explicit:

neinspirate se pre- 
ciudată a

lăzi „Citro" 
la vedere și

Victor VÎNTU

Peste 195 milioane
spectatoriRețeaua cinematografică din țara noastră se dezvoltă continuu. Anul trecut au fost date în folosință 680 de unități cinematografice noi, majoritatea la sate. Numărul total al ci-.' nematografelor s-a ridicat astfel la 5 761. Circa 250 cinematografe au fost modernizate și reutilate pentru prezentarea de filme pe ecran lat, cu sunet stereofonic, sau au fost înzestrate cu aparatură nouă, produsă în țară. Pentru buna deservire a unităților s-au calificat numeroși operatori de proiecție și controlori de filme. Dezvoltarea rețelei cinematografice răspunde interesului crescînd al marelui publiș față de acest popular domeniu al artei, — intens exprimat și de succesul de care se bucură tradiționalul festival al filmului la sate, în curs de desfășurare. In total, anul trecut la reprezentațiile cinematografelor noastre au participat peste 195 milioane de spectatori.



Initiative valoroase
in sprijinul procesului

în școlile raionului nostru organizațiile de partid, îndeplinindu-și cu competență rolul de conducător politie, au dobindit o experiență valoroasă în sprijinirea bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ. Pornind de la condițiile concrete existente în fiecare școală, comuniștii și-au orientat în așa fel eforturile încît, prin activitatea lor, să poată aduce o contribuție mereu sporită la rezolvarea celor mai importante probleme ale educării comuniste a tinerei generații. Bunăoară, într-una din adunările generale ale organizației de bază de la Școala medie din orașul Alexandria s-a analizat pe larg contribuțiâ membrilor și candidaților de partid la îmbunătățirea procesului de învățămînt. Pe baza propunerilor făcute în adunare, conducerea școlii a trecut la extinderea utilizării mijloacelor audiovizuale, crearea pentru diferite discipline (fizică, matematică, limba și literatura romînă, limbi străine) a unor cercuri care să cuprindă un mare număr de elevi, modernizarea laboratoarelor etc. Roadele acestor măsuri s-au concretizat, între altele, în locul fruntaș pe regiune o- cupat de școală în ce privește numărul de absolvenți admiși în învă- țămintul superior.Experiența arată că atunci cînd organizațiile de bază cunosc bine desfășurarea procesului instructiv- educativ și o urmăresc cu atenție, ele pot avea inițiative din cele mai valoroase. în această privință am putea cita exemple din activitatea organizațiilor de bază de la școlile generale de 8 ani din comunele ’ta- luiul, Țigănești și altele. Observ,..d că în primele luni ale anului școlar elevii clasei a V-a întîmpină dificultăți mai mari la învățătură, comuniștii de la Școala generală de 8 ani din comuna Urluiul au analizat în- tr-o adunare generală această problemă. Inițiativa organizației de partid a venit la timp. Pe baza învăță-

mintelor desprinse din discuții, conducerea școlii a arătat cadrelor didactice cum să se ocupe în mod special de clasa respectivă ; ca urmare, în timpul lecțiilor s-a pus accent pe mai buna sistematizare a cunoștințelor predate ; profesorii au îndrumat studiul individual al elevilor, căutînd să le formeze deprinderea de a munci independent. Nu întîm- plător, la sfîrșitul anului situația la învățătură a tuturor elevilor reflecta un progres simțitor ; nici un elev n-a rămas repetent.Un rol important au avut birourile organizațiilor de bază de la școlile generale de 8 ani Plosca și nr. 2 Alexandria în mai buna orientare a muncii diriginților. La sugestiile birourilor organizațiilor de bază, conducerile școlilor amintite au cerut diriginților să îmbogățească tematica orelor educative cu probleme izvorîte din situația concretă la învățătură și comportarea diferitelor colective de elevi. La recomandarea directorului, în comisiile metodice, cei mai buni diriginți au prezente i referate privind conținutul și tematica orelor de dirigenție și pregătirea acestora, au ținut lecții deschise. Rezultate bune a avut măsura luată de conducerea Școlii medii din Alexandria, în urma unei propuneri a biroului organizației de bază, de a se include în tematica orelor de dirigenție tema : „Politețea — semn al comportării civilizate".Organizațiile de bază din școli conduc cu competență și se ocupă îndeaproape de îndrumarea organizațiilor U.T.M. și de pionieri. La Școala generală de 8 ani Ștorobă- neasa și Ia Școala medie din A- lexandria, în urma dezbaterii în adunări ge erale de partid a unor referate în care se sublinia importanța îndrumării concrete și permanente a organizațiilor U.T.M. de către organizațiile de partid, comitetele U.T.M. au fost ajutate să-și îmbunătățească metodele de muncă,

să recurgă la forme de activitate specific tinerești, atractive, adecvate particularităților de vîrstă elevilor.Tot mai multe birouri ale ganizațiilor de bază ajută la cătuirea planurilor de activități cultural-educative ale conducerilor de școli și comitetelor U.T.M., urmăresc și sprijină îndeaproape îndeplinirea lor. De pildă, potrivit celor prevăzute în aceste planuri, la școlile generale de 8 ani nr. 1 și nr. 3 Alexandria, la cele din comunele Mavrodin și Orbească, au avut loc numeroase acțiuni menite să contribuie la educarea comunistă, patriotică a elevilor : întîlniri cu activiști de partid și de stat, concursuri a- vînd ca temă istoricul satului sau al comunei natale, vizite și excursii.Planurile de muncă ale organizațiilor de partid din școlile raionului nostru reflectă numeroasele și importantele lor preocupări, cîmpul lor larg de activitate. Alături de acțiuni menite să contribuie la rezolvarea problemelor majore ale procesului instructiv, figurează asemenea obiective de seamă ca : primirea și educarea partinică a noilor membri și candidați de partid, sprijinirea desfășurării învățămîntu- lui ideologic al cadrelor didactice ș.a. în adunările generale ale organizațiilor de bază de la școlile generale de 8 ani din comunele Măgura, Urluiul, lâ Centrul școlar agricol Alexandria, s-a discutat despre felul cum se pregătesc membrii și candidații de partid pentru învățămîntul ideologic și cum se reflectă cunoștințele dobîndite în munca lor la catedră. Tot în legătură cu aceasta, conducerile școlilor respective, la sugestia birourilor organizațiilor de partid, au , organizat discuții cu toate cadrele didactice pe tema „Cum mă ajută învățămîntul ideologic în realizarea scopului educativ al procesului de învățămînt1*Ținînd seama de importanța activității organizațiilor de partid în viața școlii, cred că este necesar să se acorde o atenție sporită generalizării experienței pozitive dobîndite în acest domeniu. în acest sens mă gîndesc că ar fi utilă și a- pariția unei broșuri prezinte activitatea de partid din școli, te de ele.

Educarea noilor membri
■și candidați de partid

Comuniștii din școala noastră se preocupă permanent de întărirea organizației de bază, de primirea și educarea partinică a noilor membri și candidați de partid. După ho- tărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, un număr însemnat de profesori și învățători, care și-au cîștigat un binemeritat prestigiu, și-au manifestat dorința de a fi primiți în rîndurile partidului. Pregătirea lor profesională, rezultatele bune obținute în munca didactică și în activitatea obștească, precum și întreaga lor comportare, calitățile lor morale constituie o chezășie că merită această înaltă cinste.După cum se știe, calea cea mai eficientă pentru educarea noilor membri și candidați de partid este antrenarea lor la viața organizației de bază. De aceea le-au fost încredințate sarcini concrete, ținîndu- se seama de pregătirea și aptitudinile fiecăruia. Biroul organizației de bază, membrii de partid cu experiență i-au sprijinit și i-au îndru-

mat îndeaproape pe cei primiți în rîndurile candidaților de partid ; activitatea lor a fost analizată deseori și în adunările generale. în felul acesta, perioada stagiului de candidat constituie o adevărată școală de educație comunistă. De pildă, profesoarei Elena Udrea, care a fost primită nu demult în rîndul membrilor de partid, în timpul stagiului de candidat i s-a încredințat sarcina de a se ocupa de folosirea judicioasă a timpului liber de către elevii din internat. Ajutată și de alți membri de partid, ea s-a străduit să arate tinerilor cum să învețe, cum să-și facă temele. Totodată, cu sprijinul ei, utemiștii și pionierii fruntași la învățătură format o ganizat seri de elevi.Educarea membri de proces complex care pe lîngă pricepere și multă pasiune, stimularea inițiativelor valoroase.

echipă artistică, literare au au or- mult apreciatenoilor partid candidațl și constituie un presupune.

Uf. MW

Peisaj de larnâ pe Cllncea

CU CONSTRUCTORII

: Li <

ÎN DOUĂ CARTIERE SCRISORI și răspunsuri

ta care să se unor organizații metodele folosi-
Prof. Gheorghe
membru al Comitetului raional 
de partid Alexandria

OLTEANU

Astăzi îmi crește parcă inima de bucurie cînd văd ce contribuție prețioasă aduc în munca organizației noastre de bază profesori ca Suza- na Dimitriu, Doina Feurdean, Nico- lae Oloiescu, Felicia Nicolau, Ana Leonte ș.a., care nu eu mult timp în urmă erau candidați de partid.Experiența arată că învățămîntul de partid are o însemnătate deosebită pentru educarea tinerilor membri și candidați de partid, pentru ridicarea continuă a nivelului lor ideologic și politic. Biroul organizației noastre de bază, ținînd seama de faptul că ei au absolvit diferite facultăți, a avut grijă să fie încadrați în forme superioare ale în- vățămîntului de partid. Cu sprijinul conducerii școlii li s-au asigurat condiții corespunzătoare pentru pregătirea seminariilor. Tot împreună cu direcția școlii, biroul organizației de bază a urmărit cum se studiază materialul bibliografic indicat și cum sînt folosite în activitatea instructiv-educativă cunoștințele însușite.Munca atentă, desfășurată zi de zl cu noii membri și candidați de partid, își arată astăzi rezultatele. Experiența cîștigată în această privință ne va fi folositoare și în activitatea de viitor.
Prof. Ellsabeta ANTONESCU 
secretarul organizației de partid 
de la Școala medie nr. 2 — Iași

ne-a

Mărfuri pentru 
sezonul rece

Corespondentul voluntar T. Bela
semnalai, că magazinul de produse in
dustriale din Gheorghieni nu este a- 
provizionat cu mărfuri pentru sezonul 
de iarnă ; stofă pentru paltoane, trico
taje, articole de blănărie etc.

Din răspunsul Sfatului popular al re
giunii Mureș-Autonomă Maghiară reiese 
că s-au luat măsuri pentru accelerarea 
livrărilor de mărfuri de sezon destinate 
magazinelor din Gheorghieni.

colet a sosit In gara Bărăganu la 6 iu
lie, iar al doilea la 13 septembrie. A 
primit mobila cu ambalajul rupt, cu 
lemnăria zgîriafă, tapițeria pătată cu 
păcură și ruptă în mai multe locuri.

Direcția regională C.F.R. București 
ne-a comunicat că mobila s-a degradat 
din cauza depozitării necorespunzăfoa- 
re și îndelungate în magazia gării. Mi
halache Ciocan a fost despăgubit cu 
contravaloarea mobilei, iar suma res
pectivă va fi imputată celor vinovafi de 
neglijentă.

s-a

cu 
lo
se

Cuvîntul cititorilor
In adunarea 
generală 
deschisă

de partid

comuniștilor din arată că adunările organizațiilor deExperiența școala noastră generale ale bază, care au la' ordinea de zi dezbaterea unor probleme esențiale pentru activitatea colectivului didactic, recomandările făcute în a- cest cadru conducerii școlii au o eficiență deosebită în perfecționarea procesului instructiv-educativ. în același timp ele au și o puternică influență educativă asupra membrilor de partid, stimulînd inițiativele lor prețioase. La unele a- dunări generale sînt invitați șl tovarășii din activul fără de partid și alte cadre didactice interesate în dezbaterea anumitor laturi ale activității școlare. în stabilirea ordine! de zi a acestor adunări, biroul organizației de bază caută să țină seama și de ceea ce se discută în consiliul pedagogic, pentru a evita acțiunile paralele. într-o astfel de adunare s-a discutat — pe baza unui referat — despre felul cum muncesc comuniștii pentru combaterea rămînerii în urmă la învățătură a unor elevi. Studiind propunerile și sugestiile făcute, conducerea școlii a luat o seamă de măsuri care la finele anului și-au arătat roadele. A scăzut numărul elevilor care obțineau note la limită deși aveau posibilități mult mai mari.
Slmlon SCHITEA
directorul Școlii generale de 8 ani 
Ocna Mureș, raionul Aiud

partid și viața școlii* este binevenită. Pentru noi. secretarii organizațiilor de partid, el constituie un bogat material ajutător și-l solicităm pe mai departe.în continuarea schimbului de experiență m-ar interesa să' aflu mai multe amănunte cu privire la dezbaterile adunărilor generale de partid avînd la ordinea de zi probleme ale procesului instructlv- educativ. De asemenea, aș dori să cunosc metodele și mijloacele cu ajutorul cărora diferite organizații de partid contribuie la creșterea eficienței muncii educative în școli.

colegi în activitatea didactică. Do- vedindu-șl utilitatea, asemenea consfătuiri vor fi organizate și pentru tinerele cadre didactice ale școlilor din satele și comunele raionului.
Iile FURNIGĂ
directorul cabinetului raional 
de partid
Mlhal SMĂRĂNDOIU 
inspector la secția de învățămînt 
a Sfatului popular 
al raionului Sighet

Pajura, unul dintre cartierele relativ 
noi ale Capitalei, însumează peste 900 
de apartamente. Fără îndoială, construc
tori; — întreprinderea de construcții și 
montaj 3, iar apoi și I.C.M. 5 — 
au lucrat mult aici. Strada Pajura 
a fos.t asfaltată, în localuri fru
moase s-au deschis magazine bine asor
tate. S-au înălțat 30 de blocuri. Loca
tarii sînt mulțumiți de condițiile de 
locuit. Scrisori sosite la redacție sem
nalează însă că — în ce privește unele 
instalații interioare, executarea unor fi
nisaje — din colaborarea proiectanților 
și constructorilor nu a ieșit în toate 
cazurile un lucru de bună calitate. 
Bunăoară, coșurile sobelor se află sub 
„coama" acoperișului, ceea ce stînje- 
nește tirajul. Vîntul întoarce fumul, 
cîteodată se sting din senin arzătoarele. 
Administrația complexului a înștiințat 
I.A.L.-ul, Sfatul popular raional Grivița 
Roșie, pe constructor. In urma repeta
telor sesizări, numeroase comisii au so
sit la fața locului, dar practic nu 
întreprins nimic.

Există și o instalație de scurgere 
„defecte din naștere" — cum spun 
catarii. La blocul 20, de pildă, nu
pot folosi spălătoria și uscătoria (exe
cutantul instalațiilor interioare : între
prinderea de instalații, montaj și izola- 
ții-I.I.M.I.).

Masivele construcții de locuințe din 
această zonă a orașului au înaintat, în 
continuare, în cartierul învecinat Jiu- 
lui-Scînteia. Aici lucrările le-a executat 
și le execută (parte dintre blocuri sînt 
încă în construcție) întreprinderea de 
construcții și montaj 5, iar cele de in
stalații interioare — tot întreprinderea 
de instalații, montaj și izolații. La o 
serie de blocuri, recepția instalațiilor 
s-a făcut superficial, fără probe de 
funcțiune. Unele țevi au fisuri, au lipsit 
mufe între conducte sau nu au fost 
bine strînse. Lasă de dorit felul în care 
s-au făcut legăturile între conductele 
PVC și cele fpetalice ori de plumb.

Recent, membri ai comitetului com
plexului de blocuri Jiului-Scînteia, re
prezentanți ai întreprinderii de con
strucții și montaj 5 și ai întreprin
derii de instalații, montaj și izolații, ai 
organizației de partid din cartier s-au 
adunat să discute despre deficiențele 
amintite mai sus. Inginerul șef al 
I.I.M.I., prezent la discuție, a indicat 
pe loc inginerilor de pe șantiere să re
medieze operativ stricăciunile care nu 
se datoresc locatarilor. Locatarii au spe
rat că și deficiențele legate de activi
tatea constructorilor de la 
se vor rezolva fără întîrziere.

Totuși, deși de atunci a 
bucată de vreme, remedierea
țelor se face în ritmul melcului. Lasă 
de dorit în special asigurarea etanșei
tății între panourile blocurilor din 
prefabricate. Sînt cazuri cînd apa pro
venită din ploi pătrunde în aparta
mente. Sifoanele de scurgere a apei de 
pe terase continuă să nu funcționeze 
normal.

Oare constructorii și instalatorii vor 
mai sta mult pe gînduri pînă să reme
dieze defecțiunile semnalate de locata
ri ? Sau așteaptă să treacă termenul 
de garanție ?

Em. MIHĂILESCU

I.C.M. 5

trecut o 
deficien

Cîteva sugestii
Organizarea schimbului de 

periență Intitulat „Organizația de
ex-

Inv. Petre MARINESCU 
secretarul organizației de partid 
de Ia Școala generală de 8 ani 
din Florești, regiunea București

Brigada artistică 
de
a

agitație 
utemiștilor

traseului de autobuze pe ruta Voila- 
Fabrica „30 Decembrie".

Sfatul popular al orașului Cîmpina 
ne-a răspuns că, începînd din ziua de 
15 ianuarie, va lua ființă traseul soli
citat.

Se poate și fără 
„eventuale litigii"

La timp in mina 
destinatarilor

Un grup de salariafi ai gospodăriei 
agricole de stat Vernești au semnalat 
redacției că primesc cu întîrziere presa 
și corespondenta, iar telefonul de la 
oficiul poștal se defectează mereu.

Cercetările întreprinse au stabilit că 
sesizarea este întemeiată, ne-a comu
nicat Direcfia regională P.T.T.R. Ploiești. 
Ca urmare, factorul poștal și dirigintele 
oficiului au fost sancționați. S-au luat 
măsuri pentru o distribuire rapidă a 
scrisorilor și a presei.

Activitatea căminului 
cultural

sem-

sînt

Activitatea căminului cultural din sa
tul Valea Stînii s-a restrîns în ultimul 
timp la prezentarea unor conferinje 
sau vizionarea filmelor — ne-a 
nalat muncitorul Vasile Zamfir.

Constatînd că cele semnalate
întemeiate, Comitetul executiv al Sfa
tului popular raional Pitești ne-a 
adus la cunoștinfă că s-au luat măsuri 
pentru înviorarea activității culturale 
în acest sat. S-a organizat o brigadă 
artistică și o echipă de dansuri. De 
asemenea, echipele căminelor culturale 
din satele vecine vor fi invitate să dea 
diferite spectacole pe scena căminu
lui din Valea Stînii.

Mihai Dragomirescu, din Morenîj 
ne-a scris că la cumpărarea unei mo
torete „Carpafi" nu i s-a dat trusa cu 
scule, cartea tehnică, certificatul de 
garanfie iar furca din față a motoretei 
e defectă. S-a adresat de mai multe 
ori uzinei producătoare, dar n-a pri
mit nici un răspuns.

In răspunsul trimis redacfiei de con
ducerea uzinei „6 Martie"-Zărnești se 
arată că i s-au trimis celui în cauză 
piesele și documentele cerute. Tot
odată, se menfionează că „pe viitor 
ne vom ocupa cu mai multă operati
vitate de rezolvarea eventualelor liti
gii de acest gen“. Firește, e bun și 
acest angajament. Da' și mai bine ar 
fi dacă s-ar preveni cu totul „even
tualele litigii" prin eforturile condu
cerii și ale întregului colectiv al uzinei 
de a fabrica și livra numai produse de 
bună calitate.

Pentru depozitarea 
coletelor

lntr-o scrisoare adresată redacfiei, 
Mihalache Ciocan din comuna Bărăga- 
nu, raionul Fetești, ne-a sesizat că pe 
data de 15 iunie a expediat din sta
ția Ploiești mobilă ambalată tn două co- 
lete conform instrucțiunilor C.F.R. Un

Un nou traseu 
de autobuze

volunfari ne-au 
semnalau 

și condițiile de 1 folosire 
„Floreasca" sînt neco-

Intr-o scrisoare adresată redacției, 
un grup de muncitori de la unitatea 
de industrializare a lemnului și sectorul 
căii ferate forestiere Telega semnala că 
I.G.O. Cîmpina tărăgănează înființarea

Programul patinoarului 
„Floreasca"

Doi corespondenți
trimis o scrisoare în care 
că programul 
a patinoarului 
respunzătoare.

în răspunsul 
tul popular al 
nalizînd situația creată și ținînd seama 
de cerinfele amatorilor de patinaj, s-a 
stabilit ca zilnic între orele 10—12,30; 
13—16 și 18,30—20,30 patinoarul să 
fie frecventat de orice persoană indi
ferent de vîrstă".

trimis redacfiei de Sfa- 
Capitalei se arată : „A-

Sericicultura
(Urmare din pag. I-a)Ileana a I.C.C.P.T. Fundulea s-au produs, în 1964, 60 000 puieți. Consiliul agricol regional Oltenia a profilat pepiniera Dioști, raionul Caracal, pentru a produce puieți de dud. Și în alte pepiniere au fost rezervate suprafețe mari în acest scop. Cooperativele agricole de producție își vor putea procura astfel un material să- ditor de cea mai bună calitate.O problemă tot atît de importantă e organizarea unor plantații de dud care să satisfacă necesarul de frunze pentru viermii de mătase crescuți în fiecare cooperativă agricolă. Institutul central de cercetări agricole a elaborat, pe baza experiențelor făcute, recomandări cu privire la dezvoltarea sericiculturii, în care se arată că este indicat să se facă plantații de duzi cu trunchi mijlociu, pitic și tufă deoarece culegerea frunzelor se efectuează cu mai multă ușurință, Cînd se plantează combinat duzi cu trunchiul înalt, mijlociu sau tufe se valorifică mai bine terenul, iar producția de frunze este mai mare. Rezultatele cerce-

țărilor cu privire la cultura dudului întreprinse la stațiunea centrală de apicultură și sericicultură de la Bă- neasa-București sînt valoroase și pot fi aplicate cu succes în producție ; pentru cultura intensivă, duzii se plantează la distanță de 2,5 m între rînduri și 1 m pe rînd. Ei cresc sub formă de tufă și dau chiar în al treilea an de la plantare o cantitate de 10 000 kg frunze la ha, iar în al nouălea an producția ajunge la peste 20 000 kg frunze. Plantațiile intensive creează posibilitatea ca în hrana viermilor de mătase să se folosească și lăstarii tineri, care ridică gradul de consum al frunzelor la 98 la sută față de 60—65 cît se realizează în mod obișnuit.Numeroase cooperative agricole și-au creat plantații noi de duzi pe terenurile improprii altor culturi sau pe lîngă fermele de animale. Bune rezultate s-au obținut în regiunea Oltenia. Cu sprijinul consiliilor agricole, în primăvara anului 1964 s-a desfășurat o largă acțiune pentru extinderea acestui pom valoros. în raionul Corabia s-au plantat peste, 80 000 de bucăți. Realizări însemna-

te au fost obținute și în raioanele Calafat, Caracal, Băilești și Segar- cea. In toamna trecută, cooperativele agricole din regiunea Oltenia au avut la dispoziție 50 000 de puieți de duzi din care o bună parte au fost plantați. Este o experiență bună, care merită să fie răspîndită.Este în interesul cooperativelor a- gricole să se îngrijească de organizarea plantațiilor de duzi. Timpul fiind prielnic, lucrarea poate continua și în aceste zile ca și primăvara timpuriu. Unde e bine să fie plantați duzii ? în primul rînd sînt excluse terenurile care ar putea diminua suprafața arabilă. Este indicat ca plantațiile să se facă pe suprafețele în pantă și erodate, de-a lungul șoselelor în apropiere de sate, drumurilor de acces din perimetrul unităților, la fermele de a- nimale și mai ales în padocurile de păsări, unde pot servi ca umbrare. Se obțin rezultate bune cînd se face gard viu, plantîndu-se 3—5 rînduri de puieți.Dezvoltînd sericicultura, cooperativele agricole de producție și crescătorii individuali de viermi de mătase vor realiza importante venituri bănești, iar industria textilă va a- vea astfel la dispoziție cantități din ce în ce mai mari din această materie primă deosebit de valoroasă.
Ștafeta experiențeiAlături de cadrele didactice cu o îndelungată experiență în învă- țămînt, în școlile orașului Sighetul Marmației lucrează și numeroși învățători și profesori tineri. Unii dintre ei n-au decît cîteva luni de cînd și-au început activitatea. Suficient însă pentru ca ei să cunoască bine atît condițiile de muncă din școlile respective, cît și sarcinile ce le revin. Pentru a veni în ajutorul tinerelor cadre didactice, comitetul raional de partid a organizat o consfătuire la care învățători și profesori cu mai multă experiență le-au împărtășit aspecte din munca lor la catedră. Profesorul Mihai Ni- țescu a expus un referat despre dragostea de profesie șl ponsabilitatea în muncă. Au luat cuvîntul apoi unii dintre cei mai buni profesori și învățători din oraș, bucuroși să ajute pe noii lor

multe privințe elevii mai pot avea o Influență pozitivă celor mici. Și aceasta

res-

în mari asupra mal ales atunci cînd organizația U.T.M. știe să stimuleze inițiativele tinerești potrivite cu particularitățile de vîrstă ale elevilor. în1 școala noastră organizația U.T.M. caută să cultive în rîndul elevilor ’ din clasele a VIII-a dorința de a ajuta pe colegii mal mici, atît prin conduita lor, cît și prin discuții, ’ întîlniri sau diferite activități ini- ( țiate în școală. Cu sprijinul unui t număr mare de elevi din clasa a ' VIII-a, organizația U.T.M. a în- 1 ființat o brigadă artistică de agi- ; tație. Programele ei, apreciate și așteptate întotdeauna cu interes de către micii spectatori, au o mare înrîurire educativă asupra acestora.
Prof. Gh. LONEA
Școala generală de 8 ani 
Ploștina, raionul Strehaia

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Amorul vrăjitor si 
Petrușca — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Suflet de artist — (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Inșir-te mărgărite — 
(orele 15), Vizita bătrînei doamne — (o- 
rele 19,30), (sala Studiș): Nora — (orele 
19,30). Teatrul de Comedie; Șeful secto
rului suflete — (orele 20.). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale 
— (orele 19.30), (sala Studio, str. Al. Sa- 
hla nr. 76 A) : Dragă mincinosule — (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților — (o- 
rele 19.30). (sala Studio): Sonet pentru o 
pâpușă — (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giuleștl : Paharul cu apă — 
(orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Doi pe un balansoar — (orele
19.30) . Teatrul pentru copil (Str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Harap Alb — (orele
10.30) , Soldatul fanfaron — (orele 16). 
Teatrul regional București (Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 34): Stăpînul apelor — (o- 
rele 20). Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tărețul tristeței sale — (orele 20). Stu
dioul Institutului de artă teatrală șl ci
nematografică „I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : In lumea apelor — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică1 : Cartea 
cu Apolodor — (orele 16). Teatrul satl- 
rlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
Carnaval la Tănase — (orele 20), (sala 
Victoria) : Aventurile unei umbrele — 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe — (orele

TEATRE•CINEMATOGRAFE 21). Roșu și negru (ambele seri!) : Volga 
(9,30; 13; 16,30; 20). Haino aproape noi: 
Progresul (15,30; 18; 20,15). Ivailo : Dru
mul Sării (15,30; 17,45; 20),

20). Circul de stat : Spectacol prezentat 
de ansamblul circului italian 
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Șeful I
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), ________
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Cala- 

: Luceafărul (9; 11,15; 13,30; 15.45; 
20,30), Festival (9,45; 12; 14,15; 16.30; 
21). Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30;
21). Can-Can — film pentru ecran 

Patria (9,30; 12.30: 15.30;

Medrano

Capitol 
Excelsior

18,15; 
18,45;
18,45; ... 
panoramic : ......................
18,30; 21,15). La patru pași de Infinit: Re
publica (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15),
Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21).
Modern (9,45: 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21).
O zină ca-n povești : Carpati (10; 12; 14; 
16). Intllnlre cu spionul: București (9.30; 
11,45; 14; 16,15; 10,30; 20.45). Feroviar (9; 
11,15; 13,45; 16,15: 18,45; 21,15). Aurora
(9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Climate 
— cinemascop: Victoria (9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45), Bucegi (9,45; 12,30: 15,15; 18; 21). 
Hamlet — cinemascop : Central (10; 
13,15; 16,30; 19,30), Rahova (15; 18; 21).
Sălbaticii de pe rlul morțil — cinema
scop : Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 
20,45). - ' - ■ ------------- — - ....
(15,30; 18; 20.30), Buzești (10,30; 15,30; 18; 
20,30). Două povestiri — Grangurelul cel 
sfios — Omul de zăpadă — Căciulită cu 
cluc roșu — Supărare 1 Doina (orele 10

14; 16,30; 
" 16,30:

Sedusă sl abandonată : Union

dimineața). Umbrelele 
Doina (11,30; 13,45; 16; 
vești de primăvară — 
nul — O stringere de 
ca — Goblenurile din 
nr. 6 — Monumentele nomei antice In 
Bulgaria : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare). Diavolul deșertului: Giuleștl (10; 
12,15; 15,30; 17,45; 20). Flamura (9; 11.45; 
14,30; 17,15; 19.45). Șapte ani de căsnicie 
— cinemascop : înfrățirea între popoare 
(10; 15,30; 17,45; 20). Teama : Cultural
(16; 18,15: 20,30). Cartouche — cinema
scop: Dacia (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20.30). 
Poveste de pe Don: Crîngașl (16; 18: 20). 
Ghinionistul : Unirea (16; 18.15; 20.30).
Lira (15; 17; 19; 21). Judecătorul de mi
nori : Tomis (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18.30: 
20,45), Floreasca (15,45; 18,15; 20.45). Doi 
In stepă : Flacăra (16; 18; 20). Casa De
terminată : Vitan (16; 18,15; 20.30), Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Veselie la Acapulco: 
Miorița (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.45: 21). 
Maria : Munca (16; 18,15; 20,30), Feren
tari (16; 18; 20). încurcătură blestemată: 
Arta (15; 17,45; 20,30). Comoara din Va
dul Vechi : Moșilor (15.30; 18; 20,30).
Există un asemenea flăcău : Cosmos (16; 
18,15; 20,30), Pacea (15.45; 18: 20,15). Ziua 
fericirii — cinemascop : Viitorul (16; 
18,15; 20,30). 30 de ani de veselie : Colen- 
tlna (15; 17; 19; 21), Cotrocenl (15; 17; 19;

din Cherbourg :
18,15; 20,30). Po- 

Chitara și claxo- 
mină peste Balti- 
Bratislava — Sport

Cum e vremea
Ieri In țară : Vremea a fost In general 

umedă cu cer variabil, mai mult acope
rit în Jumătatea de sud-est a țării. Au 
căzut precipitații temporare mal ales 
sub formă de lapoviță și ninsoare, ex- 
ceptînd Oltenia și Muntenia unde au avut 
caracter izolat. Vîntul a suflat potrivit 
cu intensificări în estul țării șl Oltenia. 
In Moldova zăpada a fost viscolită. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 5 grade la Budești și Fundulea si 
minus 4 la Huedin. In București : Vre
mea s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil 
apoi s-a acoperit. Vîntul a suflat potrivit 
cu Intensificări temporare. Temperatura 
maximă a fost de 5 grade. Timpul pro
babil pentru 7, 8 șl 9 ianuarie 1965. In 
țară : Vreme relativ rece cu cer variabil 
mai mult noros. Vor cădea ninsori slabe 
locale. Vînt potrivit cu Intensificări de 
scurtă durată. Temperatura în scădere 
la început apoi staționară. Minimele vor 
fl cuprinse între minus 2 șl minus 12 
grade, iar maximele între minus 5 si 
plus 12 grade. Ceață locală. In București: 
Vreme relativ rece cu cer variabil, mai 
mult noros. Va ninge slab. Vîntul va 
sufla potrivit. Temperatura în scădere 
la început apoi staționară.
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deputaților in Marea Adunare bționalăîn ziua de marți 5 ianuarie, Comisia Electorală Centrală pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională s-a întrunit la Palatul Republicii, in ședință de lucru, președinția tovarășului acad. sub prof.
Constituirea birourilor comunale

Dobrogea, Ploiești — constituirea birourilor Frontului Democrației acest fel, după consti-
In alte cinci regiuni — Argeș, Banat, Crișana, s-a terminat comunale ale Populare. In tuirea în întreaga țară a consiliilor orășenești și raionale ale Frontului Democrației Populare, în vederea a-

DIN SPORTUL INTERNAȚIONALîn campionatul 
de voleis-a desfășurat în sala Giu- meciul Rapid-Știința Timi- din cadrul campionatului re-

avea loc meciurile:

IeriIești șoara publican. Victoria a revenit rapi- diștilor cu 3—0.Sîmbătă de la orele 17,30 în sala Dinamo vorC.P.B.-Știința București (fem.) șiSteaua-Progresul (mase.), iar duminică de la orele 9, în sala Floreasca se dispută partidele : Metalul-Rapid (fem.) ; Dinamo-Partizanul Roșu Brașov (fem.) și Rapid-Minerul Bihor Oradea (mase.).
: St:

r

Atac al timișorenilor. (Fază din meciul Rapid—Știința Timișoara)Foto : M. Cioc
Produse petroliere
de calitate superioară
(Urmare din pag. I-a) 

Di-prelucrării țițeiu- Industriei Petro- a trecut să dez- de instalații pen- rafinăria Ploiești,

losirea de rețete mai avantajoase de amestecuri etc. Potrivit unei documentații tehnice întocmite anul trecut, de exemplu, fosta instalație de distilație atmosferică nr. 4 va fi transformată în instalație de fracționare în vid a uleiurilor. Calculele arată că vom obține astfel o profeție suplimentară, îndeosebi de ulei de transformator — produs mult căutat — de 8 milioane lei.Dat fiind faptul că folosirea țițeiului As-sud selecționat este foarte avantajoasă economic, conducerea rafinăriei noastre a propus să se concentreze prelucrarea lui pentru obținerea de uleiuri într-o singură întreprindere, în vederea aplicării unei tehnologii unitare, cît și evitării dispersării și contaminării materiei prime. La propunerea noastră, recția generală a lui din Ministerul lului și Chimiei volte complexul tru uleiuri de la rafinărie cu cel mai mare potențial de fabricare a uleiurilor industriale neparafinoase și cu specializare în acest domeniu. Lucrările vor fi începute în acest an, folosindu-se nele instalații și utilaje existente rafinăria noastră.Este cunoscut rolul important care îl are controlul tehnic al fabricației în respectarea calității produselor. Exercitat cu competență, în fiecare din fazele principale ale procesului tehnologic, controlul tehnic de calitate contribuie nemijlocit la realizarea unor produse corespunzătoare cerințelor pieței, consumului. Iată de ce conducerea rafinăriei noastre a acordat o mare atenție îmbunătățirii muncii serviciului C.T.C. și laboratorului de analize. Aici s-au repartizat cadre bine pregătite de tehnicieni și ingineri și s-au organizat cursuri pentru perfecționarea cunoștințelor laboranților. Și în noul an conducerea rafinăriei va continua să acorde atenție controlului calității producției.S-a vorbit de multe ori despre influența selecționării și separării ți- țeiurilor de impurități asupra carac-

u-în
pe

co-
a a-Ilie Murgulescu, președintele misiei.Comisia Electorală Centrală doptat hotărîri în vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi revin, potrivit legii nr. 9/1952 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională.

legerilor de deputați în Marea Adunare Națională și sfaturile populare, s-a încheiat pînă în prezent în 12 regiuni și constituirea birourilor comunale ale F.D.P. Această acțiune se apropie de sfîrșit și în celelalte regiuni. (Agerpres)

• Ziarul iugoslav „Sport" din Bel
grad a organizat tradiționala anchetă pe 
tema „Care au fost cei mai buni fotba
liști europeni ai anului 1964 ?“ și „Care 
au fost echipele reprezentative europe
ne cu cele mai bune rezultate în anul 
1964 ?". La anchetă au participat 23 de 
specialiști și gazetari din 13 țări. Cele 
mai multe voturi le-a obținut portarul 
reprezentativei U.R.S.S., Lev Iașin, în 
vîrstă de 35 ani. Selecționata cu cele 
mai bune rezultate ale anului 1964 a 
fost socotită echipa Spaniei, urmată în 
ordine de reprezentativele U.R.S.S., R.P. 
Ungare, Italiei și Angliei.

• La Madrid au continuat întrece
rile din cadrul campionatului mondial

teristicilor produselor petroliere fabricate. Rafinăria noastră a ținut o strînsă legătură cu schelele pentru ca materia primă livrată să corespundă condițiilor de calitate. Datorită acestei colaborări, ca și eforturilor depuse de petroliști, în ultimele luni schelele ne-au trimis țiței curat, sortat pe calități. Ne exprimăm dorința ca o asemenea grijă să continue și de aici înainte, mai ales în- ce privește materia primă pentru uleiuri. Noi vom acorda și pe mai departe sprijin schelelor în determinarea caracteristicilor țițeiului extras din sondele noi, prin trimiterea de specialiști și efectuarea de probe de laborator.Strîns legată de calitatea producției este problema lărgirii sortimentului de produse petroliere, realizării de tipuri noi de combustibili și lubrifianți, cu caracteristici superioare. Prin eforturile colectivelor din secții și ale laboratorului uzinal de cercetări, în anul trecut au fost asimilate în rafinăria noastră 30 de produse noi, produse care înlocuiesc lubrifianții din import sau sînt cerute la export. In vederea ușurării asimilării de sortimente noi de produse petroliere, recent, rafinăria a amenajat o instalație de rafinare și compoundare de proporții reduse, folosind utilajul existent. Instalația va fi utilizată de laboratorul uzinal de cercetări la fabricarea de uleiuri în loturi mici, în vederea experimentărilor, punerii la punct a tehnologiei de prelucrare și stabilirii celor mai bune rețete de amestec.în egală măsură cu cele arătate mai sus, la îmbunătățirea în continuare a calității produselor petroliere vor contribui și acțiunile întreprinse sub conducerea directă a organizației de partid în vederea îmbunătățirii asistenței tehnice în schimbul de noapte, organizării temeinice a lucrărilor de revizie la instalațiile tehnologice, cursurile de ridicare a calificării. Colectivul nostru este hotărît să muncească în așa fel în noul an încît să realizeze planul la toți indicatorii, să livreze produse petroliere de cea mai bună calitate, să valorifice superior fiecare tonă de materie primă.

Acțiuni gospodăreștiTG. MUREȘ (coresp. „Scîntsii"). — Acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară au avut, anul trecut, un larg caracter de masă. In cadrul întrecerii patriotice organizate între raioanele, orașele, comunele și circumscripțiile electorale, oamenii muncii din regiune au participat la construirea a numeroase edificii culturale, la amenajarea de parcuri și spații verzi, la repararea drumurilor etc.După cum a reieșit, cu prilejul a- nalizei făcute recent de comitetul e- xecutiv al sfatului popular regional, valoarea lucrărilor gospodărești-edi- litare efectuate în anul care a trecut trece de 85 000 000 lei. Rezultate deosebite au fost obținute în raioa-, nele Toplița, Reghin, Ciuc și orașele Reghin, Borsec și Gheorghieni clasate pe primele locuri în întrecerea patriotică organizată între raioane și orașe.în orașul Tg. Mureș, cu participarea largă a cetățenilor, s-au construit teatrul de vară, colțul zoologic și calea ferată a pionierilor de pe platoul Cornești.

universitar masculin de handbal. învin- 
gînd selecționata Finlandei cu scorul de 
30 —16 (14—9), reprezentativa R.F. Ger
mane s-a calificat pentru semifinale 
unde va întîlni echipa Suediei. Alte re
zultate : Olanda—Belgia 17—11 (9—5), 
Suedia—Franța 24—16 (8—8), Portu
galia—Maroc 18—16 (7—7).

• Pe stadionul Pacaembu din Sao 
Paulo s-a disputat un concurs interna
țional de atletism, în cadrul căruia au 
evoluat unii dintre sportivii participant! 
Ia tradiționalul cios disputat în seara zi
lei de 31 decembrie. Proba de 10 000 m 
plat a fost cîștigată de belgianul Gaston 
Roelants în 29'46"l/10. Mike Wiggs 
(Anglia) s-a clasat pe primul loc la 1 500 
m în 3'46"7/10. Thor Helland (Norve
gia) a obținut victoria la 3 000 m plat 
cu 8'29"7/10, iar Manuel Oliveira (Por
tugalia) a terminat primul la 5 000 tn în 
14'20"5/10.

• în campionatul unional masculin 
de șah s-au reluat partidele întrerupte 
din rundele anterioare. în timp ce lide
rul clasamentului, Korcinoi, a înregis
trat o nouă victorie, cîștigînd partida cu 
Averbach, celălalt pretendent la primul 
loc, marele maestru Bronstein, după ce 
l-a învins pe Suetin, a trebuit să cedeze 
la mutarea 57 partida sa cu Stein, sufe
rind astfel prima înfrîngere din campio
nat. Alte rezultate : Osnos—Bakulin 
1—0 ; Osnos—Liavdansk 1—0; Lein— 
Liavdansk 1—0 ; Averbach—Saharov 
1—0 ; Samkovici—Bannik 1—0. Partida 
Holmov—Stein s-a încheiat remiză.

• Sportivul sovietic Eduard Matuse- 
vici a cîștigat concursul internațional de 
patinaj viteză desfășurat la Gjoevik 
(Norvegia), care a cuprins probele de 
500 m, 1 500 m, 5 000 m și 10 000 tn. 
El a totalizat 179,193 puncte. Matuse- 
vici a terminat învingător în proba de 
1 500 m cu timpul de 2'07"3/10, între- 
cîndu-1 pe compatriotul său Ant Antson, 
campion olimpic la Innsbruck.

Corespondență din Moscova

NOILE „PORȚI AERIENE"
ne

și pe
de

Autobuzul „Aeroflot"-ului 
lasă în fața noii clădiri de sticlă 
și metal a aeroportului Vnukovo. 
In sala ghișeelor de înregistrare 
a biletelor domnește o perma
nentă animație. Vnukovo, pînă 
în prezent cel mai mare aeroport 
moscovit, e legat prin zeci de linii 
aeriene cu cele mai îndepărtate 
centre ale Uniunii Sovietice 
poate deservi 3 000 de pasageri 
oră.

Predăm bagajele funcționarei 
la linia Tbilisi și, profitînd de ju
mătatea de oră care ne desparte 
de plecarea avionului, facem cu
noștință cu aerogara. Vnukovo-3, 
sau noul Vnukovo, se distinge prin 
linia sa arhitectonică modernă, 
prin bun gust și confort. Trepte 
largi te conduc în sala de aștep
tare de la etaj, mobilată cu fotolii 
și mese din metal și material plas
tic. Prin peretele de sticlă din fața 
noastră privim la mișcarea avioa
nelor care sosesc sau se îndreaptă 
spre pistele de decolare. Din asur
zitorul zgomot al turboreactoare
lor, foarte puțin răzbate în clădi
re, deoarece pereții ei sînt con- 
struiți dintr-un material special 
izolant.

Așteptînd plecarea diferitelor 
curse, călătorii vizitează micile 
standuri — magazine și bufete — 
sau folosesc automatele de răco
ritoare. Un grup de pasageri sosiți 
de la Tașkent solicită „biroul au
tomat de informații". Un tînăr a- 
pasă pe butonul aparatului și în 
ecranul televizorului apare figura 
zîmbitoare a crainicei.

— Mai avem trei ore pînă la 
avionul de Sverdlovsk. Cum pu
tem ajunge mai repede în oraș ?

— Folosiți autobuzul „Express". 
Pleacă din fața aeroportului peste 
cinci minute — îi sfătuiește chipul 
de pe ecran.

...O voce se aude de astădată în 
difuzoarele de deasupra noastră : 
cei ce călătoresc spre Tbilisi sînt 
invitați la avion. Pătrundem, o 
dată cu șuvoiul de călători, în- 
tr-un tunel de sticlă care ne con-

„Anul cooperării internaționale
Lumea a pășit în 1965, anul în care se împlinesc două decenii 

de la întemeierea Organizației Națiunilor Unite și care a fost desemnat 
ca „an al cooperării internaționale". In legătură cu semnificația coope
rării internaționale și cu perspectivele ei în noul an, corespondenți de 
presă romîni au solicitat părerea unor reprezentanți ai vieții 
din diferite capitale.

Iată mai jos cîteva dintre răspunsurile primite ;

publice

SIGVARD EKLUND, di-
Agenției 
energia

Dr.
rectorul general al 
internaționale pentru 
atomică : a activi-O trăsătură principală tății Agenției internaționale pentru energia atomică este promovarea colaborării într-un larg domeniu ; energia atomică îmbrățișează multe ramuri ale științei și tehnicii și se referă la numeroase cîmpuri de activitate. Cooperarea nu se limitează la o singură cale. Sînt organizate frecvent contacte personale și schimburi de păreri între diferite grupuri de experți. Cel mai important eveniment recent de felul acesta a fost a treia Conferință internațională O.N.U. pentru folosirea pașnică a energiei atomice, care a avut loc la Geneva, în septembrie anul trecut, sub președinția prof. V. S. Emelianov (U.R.S.S.). Agenția noastră a răspuns pentru aspectele științifice ale conferinței la care au participat aproape 4 000 de delegați și observatori din 75 de țări.în cursul anului 1965 se va completa construcția a 12 stațiuni noi situate în opt țări și se poate aștepta o extindere continuă a planificării capacităților nucleare.Dar agenția organizează și măr de sesiuni mai mici specializate; în fiecare an aproximativ 12 simpozioane, teme foarte variate. Unele se desfășoară la un înalt nivel teoretic, iar altele sînt consacrate unor teme ordin mai mult practic. Un ast- de simpozion urmează să aibă în luna mai 1965 la București, tema „Experimentarea nedes- 

un nu- și mai au locpe
de fel loc petructivă în tehnologia nucleară".Sarcina A.I.E.A. este promovarea folosirii pașnice a energiei atomice și în această privință are obligația specifică de a asigura ca materiale furnizate pentru scopuri pașnice să nu fie transferate pentru uzuri militare. Agenția a elaborat proceduri detaliate de garanții aplicabile marilor centrale de energie nucleară, precum și instalațiilor mai mici. Tn cursul anului 1964 s-au realizat progrese considerabile cu privire Ia elaborarea și acceptarea unui sistem cu adevărat internațional de garanții. Este probabil că în cursul anului 1965 progresele acestea vor fi continuate.

VASCO LEITAO DA CUNHA, 
ministrul afacerilor externe al 
Braziliei :Răspunzînd,- în cadrul unei conferințe de presă, la o întrebare pusă de corespondentul „Agerpres", ministrul afacerilor externe al Braziliei, Vasco Leitao da Cunha, a declarat :„Pacea și războiul sînt azi preocupări generale. Noi înțelegem că comerțul și colaborarea între țări cu sisteme sociale diferite poate favoriza înțelegerea internațională.

duce la micile autotrenuri-micro- 
buze acostate la ieșire. In cîteva 
minute ajungem pînă la scara a- 
vionului.

Vnukovo va ceda în curînd 
locul de cel mai mare aero
port moscovit aeroportului Domo
dedovo. Deși încă în construcție, 
acesta funcționează cu o parte din 
capacitate 
Moscovei 
Prin acest 
zilnic zeci
Două galerii lungi de sticlă, de-a 
lungul cărora călătorii așteaptă a- 
șezați comod în fotolii, leagă vas
ta clădire a aeroportului de cabi
nele navelor zburătoare.

asigurînd legăturile 
cu Orientul îndepărtat, 
aeroport se vor perinda 

de mii de pasageri.

Aeroportul „Vnukovo"; în sala noii aerogări

' I 1
sg» t*-;

un element relațiile cu normal și de pace. Romînia sînt înComerțul este în particular, se desfășoară creștere. Am cumpărat deja 16 instalații de foraj din Romînia. Dorim, așa cum s-a văzut după 1 aprilie, să menținem și să extindem relațiile cu Romînia, ca și cu alte țări cu sisteme sociale diferite, domeniul economic și comercial". în
GEORGES VILLIERS, pre

ședintele Consiliului național 
al patronatului francez :Fiecare dintre noi, făcind bilanțul anului 1964, constată că el a fost marcat de numeroase evenimente de mare importanță in toate domeniile de activitate. Avem în vedere Franța și multe alte țări ale lumii, cărora cei 20 de ani de la sfîrșitul războiului le-au adus un real progres. Romînia se află printre aceste țări. O spun nu pentru că mă adresez cititorilor unui ziar ce apare la București. în 1964 am avut marea onoare să pot discuta cu conducători ai vieții politice și economice din Romînia, să cunosc o serie dintre problemele ce îi preocupă și mai ales să remarc priceperea și realismul lor, să-mi dau seama de o serie de elemente privind interesanta dezvoltară a țării. Cred că tocmai în aceste condiții s-au putut pune bazele unei colaborări economice între Franța și Romînia, care și-a găsit expresia în acordul economic parafat de curînd.Pornind într-un an nou ai speranțe mai mari cînd ai pus deja o cărămidă solidă. Ideea unei colaborări mai strînse între state, a folosirii tuturor posibilităților pentru cooperarea internațională, o dată cu un e- fort comun 'pentru ca amenințarea unui nou război să nu mai umbrească existența — iată gîndurile mele privind viitorul. Cred că ceea ce au reușit să facă cele două țări ale noastre, Romînia și Franța, și au tot interesul să continue să facă în anul ce vine, constituie o dovadă în plus cît de mari sînt posibilitățile în domeniul cooperării. Personal, urez Romîniei, poporului ei harnic și conducătorilor ei pricepuți noi succese și fericire.

Dr. ADAM KRUCZKOWSKI, 
membru al Prezidiului comi
tetului pentru apărarea păcii 
din R. P. Polonă, redactor șei 
al revistei „Probleme interna
ționale" :Ce așteptăm să ne aducă anul cooperării internaționale ? Am repeta un adevăr binecunoscut dacă am afirma că dezvoltarea colaborării largi și multilaterale dintre state și popoare în toate domeniile — economic, științific, cultural — este o cale și o metodă eficace de întărire a păcii în lume, de asigurare a unei conviețuiri pașnice omenirii.Se știe că azi există încă cercuri

Megafoanele anunță plecarea a- 
vionului spre Irkutsk. Pasagerii 
străbat galeria de sticlă și, ieșind 
pe una din ușile ei laterale, urcă 
apoi pe scară, în avion. Îmbarca
rea de pasageri se poate face si
multan în 14 avioane. Construc
torii au înzestrat noul aeroport cu 
mijloace tehnice dintre cele mai 
moderne. Un sistem electronic 
de radlo-navigație asigură sigu
ranța aterizărilor și decolărilor. 
Aeroportul va funcționa pe orice 
vreme. Cînd, de pildă, ceața va 
micșora vizibilitatea, în aer se vor 
ridica așa-numitele „avioane son
de" care vor spulbera pîcla.

Liniile aeriene internaționale 

U

influente care, în interesele lor 
egoiste de clasă, creează bariere artificiale ce îngreunează dezvoltarea normală a colaborării, care ațîță conflictele creînd încordare în relațiile internaționale. Trebuie, deci, întărite eforturile pentru ca aceste piedici să fie învinse, să fie stinse vreascurile arzînde ale conflictelor spre a se asigura omenirii pacea și siguranța zilei de mîine. S-ar crea, astfel, condițiile corespunzătoare pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie între state cu sisteme so- cial-politice diferite.Lărgirea schimburilor comerciale internaționale constituie un mijloc important de dezvoltare economică a diferitelor state ; dezvoltarea schimburilor în domeniile științei și tehnicii — iată calea realizării de noi succese în a- ceste domenii ; înviorarea schimburilor culturale constituie un mijloc de apropiere și de îmbogățire a o- menirii cu noi valori spirituale. Sperăm că tocmai acestor țeluri vor sluji inițiativele și acțiunile ce vor avea loc în anul cooperării internaționale.Cum apar perspectivele de întărire a păcii în noul an ? Căutăm mijloacele de rezolvare pașnică a problemelor internaționale dificile. In această direcție sînt multe inițiative prezentate, în primul rînd, de U.R.S.S. și de alte țări socialiste, cum ar fi, spre exemplu, programul dezarmării generale și totale sau propunerile de rezolvare pe cale pașnică a problemei germane.De asemenea, și R. P. Polonă a venit cu cîteva inițiative, care, puse fiind în practică, ar putea — după părerea mea — să contribuie la menținerea păcii și securității popoarelor. Enumăr aici planul lui Rapacki de creare a zonei denu- clearizate în Europa centrală, planul lui Gomulka de înghețare a armelor nucleare și, în sfîrșit, propunerea prezentată la tribuna O.N.U. de convocare a unei conferințe pentru analizarea problemelor securității europene în întregime. Realizarea acestora, precum și inițiative pașnice existente, constructivă asupra lor și la punerea lor în practică stitui un pas serios pe calea destinderii. Firește, această sarcină necesită o largă mobilizare a tuturor forțelor păcii.în problema păcii trebuie să investim, iar mijloacele de investiții sînt: voința hotărîtă, efortul colectiv și munca creatoare a popoarelor.

a altor discuția trecerea ar con-

GIANCARLO VIGORELLI, se
cretar general al Comunității 
europene a scriitorilor, direc
torul revistei „Europa lite
rară" s1964 nu a fost un an ușor și 1965 poate fi și el un an dificil. Dar a- daug imediat că va fi un an de dificultăți fără îndoială pozitive. Nu este o profeție : nu sînt și nici n-aș vrea să fiu vreodată profet! Este o constatare a mea, bazată tocmai pe experiențele acestor ultimi ani. în 1964, lumea părea expusă unei crize grave : au apărut unele simptome îngrijorătoare ca fenomenul Goldwater în S.U.A., reaprinderea războiului în Vietnam, situația tragică din 

La
avionului, 

vastă sală 
cu mobi- 

poți privi

converg spre Moscova întîlnin- 
du-se la noul aeroport interna
țional Șeremetievo, care funcțio
nează de cîteva luni. Și aici, ca și 
la celelalte aeroporturi, se reflec
tă străduința de a se asigura călă
torului cît mai mult confort. La 
ghișeul de bilete o bandă specială 
preia bagajele pentru a le coborî 
la subsol, pe platformele cărucioa
relor electrice. In sala aeroportu
lui sînt amplasate standuri cu zia
re, flori, diverse suveniruri, un 
oficiu poștal, precum și oficiile 
companiilor de aviație străine ; 18 
asemenea companii își au repre
zentanți pe acest aeroport, 
etaj, înaintea plecării 
călătorii iau loc într-o 
de așteptare înzestrată 
lier modern, de unde 
prin peretele de sticlă la animația 
de pe aerodrom.

Dacă vrei să afli ora precisă a 
plecării sau a sosirii unui avion te 
adresezi tabloului de informații 
automat. Apeși pe un buton și niș
te tăblițe de metal se pun în miș
care ca foile unei cărți pentru a 
se deschide la cursa solicitată. 
Șeremetievo este un aeroport de 
pe care pleacă sau pe care ateri
zează zilnic 24 de avioane ce se 
îndreaptă spre țări străine sau so
sesc dintr-acolo.

Pe unul din noile aeroporturi ale 
Moscovei am văzut o diagramă 
care arată evoluția transporturilor 
aeriene ale Uniunii Sovietice. Iată 
cîteva din cifrele 
reținut, cercetînd-o. Aviația civilă 
sovietică și-a început existența a- 
cum 42 de ani, cu linia Moscova— 
Gorki, pe o distanță de 420 de ki
lometri. Pe atunci, avioanele so
vietice transportau zilnic aproxi
mativ 250 de pasageri. Liniile ae
riene interne și internaționale de
servite de avioanele sovietice, 
puse cap la cap, dau în prezent o 
lungime de peste 400 000 de kilo
metri, iar numărul pasagerilor 
transportați depășește cifra de 
100 000 pe zi, ceea ce înseamnă a- 
proximativ 38 000 000 de pasageri 
pe an.

Evident, în urma lărgirii aero
porturilor existente și dării în fo
losință a altora noi, atît la Mosco
va cit și în alte orașe sovietice, a- 
ceastă cifră este de pe acum în 
creștere.

pe care le-am

Ambrozie MUNTEANU 

Congo. în același timp însă, chemarea spre unitate, în respectul anumitor date fundamentale de autonomie, se extinde mereu mai mult între popoare, între oameni. Coexistența se impune tot mai mult ca unica lege morală, în relațiile interstatale ; cooperarea devine u- nica lege politică. Chiar și divergențele ideologice, religioase, culturale — menținîndu-se totuși pe terenul unei legitime și necesare lupte — atestă nevoia unei confruntări și căutarea unei colaborări reciproce. în anumite privințe oamenii sînt deja uniți și acesta este meritul socialismului : și anume este vorba despre dreptul comun și datoria comună a tuturora de a tribui la progresul social.Urez poporului romîn un care să contribuie la întărirea borării între popoare.
con-1965 cola-
pre-HRISTOS PANAGOS, 

ședințele Camerei de comerț 
și industrie din Atena :Dezvoltarea relațiilor economice între toate țările lumii și extinderea comerțului mondial constituie o cerință a epocii noastre. S-au depus și se depun eforturi mari în acest scop, atît în cadrul organizațiilor internaționale — amintesc Conferința mondială de comerț și dezvoltare ce a avut loc sub egida O.N.U. — cît și pe bază bilaterală între diferite țări, în ultimă analiză credem că toate aceste eforturi oglindesc dorința tuturor popoarelor lumii de a-și asigura un nivel de trai mai bun, corespunzător cu progresul tehnologic și științific mondial.Grecia, firește, nu este, străină de aceste eforturi ; urmărirud dezvoltarea ei economică, este ilnteresată în extinderea relațiilor ei economice. Ea întreține relații comerciale foarte largi cu toate țările Înmii. Relațiile comerciale ale Greciei cu Romînia se dezvoltă pe baza cunoscutelor legături de prietenie existente întotdeauna între popoarele noastre, a condițiilor obiective favorabile pentru creșterea conti/nuă a comerțului dintre ele. AcordiXl comercial romî- no-grec în vigoare, reînnoit în fiecare an, oferă o "bază pentru lărgirea schimburilor comerciale dintre ele. Avem convingerea că schimburile economice, a căror necesitate este recunoscută în toate țările, va cunoaște în 1965i, anul colaborării internaționale, o creștere substanțială, ceea ce și dorim să se întîmple.

AL 7-LEA CENTENAR DANTE 
ALIGHIERI-'

Manif^tările prilejuite de cel 
de-al 7-lea centenar al nașterii ma
relui poet italian Dante Alighieri 
vor fi deschise la 27 aprilie la Ra
venna (orașul unde a murit poetul 
în exil), printr-un congres internațio
nal cu tema „Dante în lume". Sub 
auspiciile societății „Opera lui Dan
te" se va desfășura un program care 
cuprinde un concurs pentru o mo
nografie originală despre Dante, 
conferințe despre opera marelui poet 
etc. In cadrul manifestărilor va a- 
vea loc și un congres al comitetelor 
Societății „Dante Alighieri".

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, consulul general al 
republicii Haiti la Washington, An
dre Elie, a achiziționat și transpor
tat ilegal în Haiti un mare număr 
de revolvere. Ambasadorul Haitian, 
Robert Thead, convocat la Departa
mentul de Stat pentru a da expli
cații, a declarat că aceste revolvere 
erau... daruri de Anul nou. Numai 
de la armurierii din Miami, Andre 
Elie a cumpărat în ultimii doi ani 
un număr de 257 revolvere. Guver
nul american a interzis achizițio
narea de armament pentru regimul 
dictatorului haitian Duvalier. Pur
tătorul de cuvînt al Departamentu
lui de Stat a declarat că investiga
țiile în legătură cu acest caz con
tinuă, deoarece este ilegal exportul 
de arme fără licență.

O REINTRARE TRIUMFALĂ
Celebrii cîntăreți Jan Kiepura și 

Martha Eggerth și-au făcut reapari
ția pe scena unui teatru din Berlinul 
occidental, cîntînd în opereta „Vă
duva veselă" de Frantz Lehar. Cu
noscutul cuplu de cîntăreți, care s-a 
bucurat de un deosebit succes inter
național înaintea războiului și-a fă
cut reapariția triumfală, în fața unei 
săli arhipline. După terminarea spec
tacolului, Jan Kiepura și Martha 
Eggerth au fost rechemați de zeci 
de ori la rampă.

„DACĂ TOȚI TINERII 
DIN LUME..."

Recent, s-a petrecut o întîmplare 
care amintește pe cea din cartea (și 
filmul cu același titlu) „Dacă toți 
tinerii din lume..." Viața unui bă
ietei grav bolnav, internat la spita
lul din Poznan (R. P. Polonă) a pu
tut fi salvată datorită unui lanț de 
solidaritate, creat prin radio și a- 
vion. Un radiofonist amator din Zie- 
lona Gora, fiind la curent cu starea 
gravă a copilului, a anunțat prin ra
dio că este nevoie de urgentă de uo 
anumit medicament necesar trata
mentului. Apelul a fost recepționat 
de un radiofonist din Hanovra, care 
l-a transmis mai departe. Medica
mentul a fost găsit și expediat cu un 
avion vest-german la Frankfurt pe 
Main, de unde a fost preluat de un 
avion francez și adus la Paris. Aici 
a fost predat pilotului avionului care 
asigură cursa regulată Paris-Varșo- 
via. De la Varșovia a fost transpor
tat cu trenul la Poznan, unde a a- 
juns în timp util.
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UE PESTE HOTARE
Corespondență din Paris

LA ÎNCEPUTUL Acordintreprincipalele

UNOR DISPUTE ELECTORALE
Anul 1965 va fi pentru francezi 

un an electoral deosebit de încăr
cat. In decembrie 1965 vor avea loc 
alegerile prezidențiale care de data 
aceasta se vor efectua prin vot uni
versal și direct.

Pînă atunci, in luna martie, ale
gătorii vor trebui să reînnoiască, în 
două tururi, consiliile municipale 
din 38 000 comune din Franța, al 
căror mandat, care este de 6 ani, va 
expira în curînd. Alegerile vor avea 
importanță căci pentru prima oară 
din 1962, data alegerilor legislative, 
totalitatea corpului electoral, adică 
27 milioane de alegători, este che
mată să-și spună cuvîntul.

Se obișnuiește să se spună că de
semnarea de către cetățeni a consi
lierilor municipali este o manifes
tare mai puțin politică deoarece 
este vorba de alegerea celor mai 
buni administratori pentru dirija
rea problemelor locale. Dar din 
actualul context politic francez — 
marcat de o înăsprire a atitudinii 
partidelor din opoziție față de ma
joritatea U.N.R., și ținînd seama de 
demarcația mai netă dintre opoziție și partidul de guvernămînt, contu
rată în legătură cu viitoarele ale
geri prezidențiale — rezultă că ale
gerile municipale din martie vor 
avea o importanță politică aprecia
bilă.

O hotărîre recentă a guvernului, 
privind „sistemul listelor blocate", 
interzice pe viitor înțelegerile între 
cele două tururi de scrutin în ora
șele mai mari de 30 000 de locuitori, 
ceea ce înseamnă că în orașele res
pective nu va mai fi posibil ca două 
sau mai multe partide să constituie 
liste comune sau să se regrupez 
Astfel, în orașele cu mai mult a. 
30 000 de locuitori listele din primul 
tur vor trebui să fie prezentate și 
în al doilea tur fără a fi modificate 
în cazul cînd nici o listă nu va fi 
obținut majoritatea obligatorie 
pentru a cîștiga municipalitatea.

Consecința acestei hotărîri este 
foarte importantă deoarece impulsio
nează partidele să se înțeleagă încă 
din primul tur pentru a încerca să 
obțină majoritatea imediat.

In săptămînile următoare aproape 
toate partidele politice franceze își 
vor convoca organismele lor de 
conducere & pentru a defini tactica 
lor electorală. Pînă în prezent nu
mai două partide și-au fixat tactica, 
Partidul comunist și Partidul socia
list (S.F.I.O.). Primul preconizează 
maximum de înțelegere și de a- 
cord între comuniști, socialiști, 
P.S.U., radicali și alți republicani. 
Partidul socialist (S.F.I.O.) își fixea
ză, de asemenea, ca obiectiv ma
jor de a infringe U.N.R.-ul. In 
acest sens ultimul consiliu național 
a hotărît organizarea unor alianțe

su-A- Mesajul prezidențial 
asupra „stării Uniunii"

Radiogramă din Rio de Janeiro

MASURI DUPĂ EȘUAREA 
COMPLOTULUI IN BOLIVIAWASHINGTON 5 (Agerpres). — în ședința comună a Senatului și Camerei Reprezentanților S.U.A. care a avut loc luni seara, președintele Lyndon Johnson a prezentat tradiționalul mesaj asupra „stării U- niunii", în care a făcut o prezentare a programului guvernului american în principalele probleme de politică externă și internă. Președintele a declarat că în ultimii ani „au fost luate mai multe măsuri în direcția păcii decît oricînd de la începerea războiului rece". Subliniind că „trăim încă într-o lume tulbure", vorbitorul a declarat că Statele U- nite „caută să realizeze înțelegeri pașnice".Referindu-se la relațiile Statelor Unite cu țările socialiste din Europa, președintele a declarat că guvernul american, cu sprijinul reprezentanților cercurilor de afaceri, „explorează căile pentru o sporire a comerțului pașnic cu aceste țări".în mesajul prezidențial se vorbește despre viitorul alianței atlantice. Johnson a declarat în această privință că Statele Unite „continuă să urmărească un țel vechi de 20 de ani — acela al unei Europe tot mai puternice și unite colaborînd într-o măsură tot mai mare cu America". Președintele s-a declarat în favoarea unei eficiențe crescînde a Organizației Națiunilor Unite. 

Japonia. Reprezentante ale gospodinelor protestind împotriva scumpirii 
costului vieții

foarte largi, conform condițiilor lo
cale, fie împreună cu comuniștii, 
așa cum a amintit acum cîteva zile 
în „Le Populaire" Gerard Jacquet, 
membru al comitetului de condu
cere al S.F.I.O., fie împreună cu re
publicani și moderați, reprezentanți 
ai M.R.P. și chiar independenți.

Partidul U.N.R., care nu deține pînă în prezent decît un număr re- 
strîns de municipalități și duce o 
campanie puternică contra politiză
rii alegerilor din martie, își va fixa 
tactica definitivă la începutul lunii 
februarie. Acest partid și-a fă
cut însă cunoscut punctul de ve
dere prin glasul secretarului său 
general, Jacques Baumel, care a de
clarat : „U.N.R. este gata să facili
teze pretutindeni constituirea de 
liste de înțelegere de largă uniune 
fără a se pronunța pentru exclude
rea cuiva". Ceea ce a provocat ur
mătorul comentariu al ziarului 
„Combat" : „U.N.R. refuză să lupte 
in mod deschis în alegerile munici
pale".

De fapt, campania electorală a 
început efectiv, deși data oficială a 
deschiderii este fixată abia în luna 
martie, cu 15 zile înaintea scrutinu
lui.

Georges PASCAL

„UN CER POLITIC POSOMORIT"
„Die Zeit" despre relațiile interoccidentaleBONN 5 (Agerpres). — Săptămânalul vest-german „Die Zeit“ publică un articol în legătură cu perspectivele integrării politice a Europei occidentale, în care se spune printre altele : „Politicienii de la Bonn privesc în acest nou an spre un cer politic posomorit. Primele speranțe, legate de acordul asupra prețului griului, au cedat locul unui scepticism crescînd. Chiar dacă se va ajunge la o conferință comună a celor șase țări ale C.E.E. în legătură cu uniunea politică, nu s-ar realiza încă nimic. Conferințe de rutină, care nu produc nimic sau prea puțin, avem destule. Dacă într-o bună zi ele vor avea loc cu șase participant! în loc de doi, dar cu același rezultat neînsemnat ca și consultările de pînă acum dintre Franța și Germania occidentală, atunci aceasta ar fi mai mult în detrimentul decît în folosul cauzei comune. Convorbiri despre o uniune politică ar avea un sens numai dacă partenerii ar cădea de acord cel puțin asupra principiilor fundamentale ale fon-

Abordînd problemele situației din Asia de sud-est, președintele a reafirmat hotărîrea Statelor Unite de a continua intervenția în Vietnamul de sud. El s-a pronunțat în favoarea continuării programului din cadrul „Alianței pentru progres".în partea a doua a mesajului prezidențial, consacrată situației politice interne, Johnson a făcut o prezentare a realizărilor obținute pe calea înfăptuirii unei „mari societăți" promise anul trecut alegătorilor americani. Pe plan economic el a afirmat hotărîrea guvernului de a interveni pentru a împiedica orice amenințare de recesiune. El a atras atenția că „mai există mulți americani care sînt încă prizonieri ai sărăciei, neiiniștei și fricii" și s-a pronunțat pentru adoptarea unor măsuri care să permită îmbunătățirea sistemului de securitate socială, îmbunătățirea asistenței medicale și a învățămîntului. El a anunțat, de a- semenea, intenția sa de a prezenta un proiect de lege privind lupta împotriva criminalității.în încheierea discursului său președintele a anunțat că procedează în prezent la o revizuire a structurii puterii executive americane și va propune în curînd o nouă legislație pentru a asigura continuitatea puterii prezidențiale în caz de indisponibilitate a președintelui.

NIGERIA Numeroase regiuni sud-vietnameze 
sub controlul forțelor patriotice
La Saigon „situația este explozivă" - scrie „Combat"LAGOS 5 (Agerpres). — Criza politică prin care a trecut Nigeria în urma alegerilor generale din 30 decembrie a luat sfîrșit luni seara. într-un mesaj radiodifuzat președintele țării, Azikiwe, a anunțat că l-a însărcinat pe Abubakar Ta- fewa Balewa să formeze noul guvern „pe o largă bază națională".Acordul intervenit între principalele coaliții politice, Alianța națională nigeriană (N.N.A.) și Marea alianță progresistă unită (U.P.G.A.) prevede fidelitatea față de unitatea națională, respectul față de constituție, cu condiția ca ea să fie modificată în sensul schimbării legii electorale, posibilitatea contestării rezultatelor recentelor alegeri (mai ales în regiunile unde a fost efectiv boicotul declarat de U.P.G.A.).Potrivit agenției France Presse, se așteaptă ca în guvernul pe care-1 va alcătui Balewa să intre și reprezentanți ai opoziției. Totodată, președintele Azikiwe a anunțat că într-un viitor apropiat vor avea loc alegeri suplimentare pentru regiunile care nu au participat la votul din 30 decembrie și i-a îndemnat pe adepții U.P.G.A. „să-și strîngă rîn- durile și să se alăture celor care luptă pentru triumful cauzei edificării naționale".

dului problemei. Dar cererea lui de Gaulle privitoare la o politică externă vest-europeană comună, a- liată cu Statele Unite dar neintegrată, face acest lucru imposibil pentru moment.La Bonn se speră că relațiile dintre Paris și Washington se vor îmbunătăți. în același timp, însă, se exprimă îndoiala că președintele Johnson va accepta în întregime cererile de independență ale lui de Gaulle. Din primele începuturi modeste ale unei apropieri franco-a- mericane, astfel cum părea că reiese la ultimele conferințe de la Paris, un asemenea lucru nu se poate deduce încă. Pe de altă parte, se vădește că trebuie să se renunțe la ideea că, prin participarea a opt țări N.A.T.O. la proiectul forțelor nucleare multilaterale, Franța ar putea fi izolată și determinată să ajungă la o înțelegere cu cei opt. Președintele Johnson nu vrea să exercite o presiune asupra Franței, el nu vrea să riște o îndepărtare fatală a Franței de alianța atlantică".

Știrile sosite din capitala Boliviei aduc 
noi amănunte în legătură cu tentativa 
torfelor de jandarmerie de a răsturna ac
tualul regim al generalului Rene Barrien
tos. Potrivit ultimelor aprecieri, după 
descoperirea complotului antistatal, au 
fost arestate circa 100 de persoane și 
urmăririle continuă. Printre arestafi figu
rează șeful polifiei, comandanfii detașa
mentelor de jandarmi, precum și repre
zentanți ai conducerii corporației mi
niere boliviene. Potrivit declarației mi
nistrului de interne, Quiroga Teran, o 
parte din arestafi vor fi deportați în Ar
gentina sau Brazilia.

Generalul Rene Barrientos, aflat înfr-o 
vizită în regiunile miniere dirt sudul fării, 
s-a întors în capitală îndată după desco
perirea complotului. Comunicatul oficial, 
dat publicității, afirmă că șefii comploti
știlor vor fi pedepsifi în raport cu gradul 
de culpabilitate și previne că pe viitor

NEW YORK. Agenția Francs 
Presse transmite că, luni la prînz, se
cretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
a oferit un dejun în cinstea ministru
lui afacerilor externe al R.P. Romîne, 
Corneliu Mănescu. Din partea romînă 
au participat: Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Pe
tre Bălăceanu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Washington, și alte personali
tăți. Din partea S.U.A. au fost pre- 
zenți : William Tyler, asistent al se
cretarului de stat pentru problemele 
europene, H. Vodeler, director pentru 
relații cu Europa de răsărit, și alte 
personalități.

MOSCOVA. La 5 ianuarie s-a des
chis sesiunea Consiliului științific al 
Institutului unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna. La sesiune par
ticipă oameni de știință din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, Polonia, Romînia, Ungaria, 
U.R.S.S. și din alte țări socialiste. 
Consiliul științific analizează rezulta
tele cercetărilor științifice din anul 
care a trecut și discută perspectivele 
dezvoltării cercetărilor în noul an.

NEW YORK. Alex Quaison Sackey, 
președintele Adunării Generale a 
O.N.U., a adresat Indoneziei un apel, 
în care îi cere să rămînă în Organi
zația Națiunilor Unite. Un apel ase
mănător a fost adresat anterior și de 
secretarul general al O.N.U., U Thant.

SAIGON 5 (Agerpres). — în timp ce la Saigon continuă disputa dintre „tinerii generali" și autoritățile civile, în numeroase regiuni din Vietnamul de sud forțele patriotice înregistrează noi succese. Potrivit agenției France Presse, pierderile înregistrate de trupele guvernamentale în cursul luptelor violente, care s-au desfășurat între 28 decembrie 1964 și 4 ianuarie 1965 în regiunea Binh Gia la 65 km sud-est de Saigon, se ridică la 162 de morți, 93 dispăruți și 185 de răniți. Aceeași agenție, care citează surse autorizate a- mericane și sud-vietnameze, subliniază că pierderile de armament sînt considerabile. Trupele patriotice din Vietnamul de sud au reușit să captureze în patru zile 241 arme, au distrus trei elicoptere, două care de asalt, două mașini de transport și un număr însemnat de radioemițătoare. La 31 decembrie, a fost doborît un elicopter american cu patru oameni la bord. La 4 ianuarie, trei sate strategice au fost atacate în același timp de către forțe patriotice. Un avion american de tip „Skyrider" a fost doborît în delta Mekongului.în același timp, în provincia Guang Ngai, situată la sud de Da- nang, situația „s-a agravat", anunță agenția France Presse. Potrivit informațiilor din mai multe surse, cea

In timpul recentelor evenimente din 
Saigon. Soldați de pază în fața clă
dirii in care un grup de lideri mili
tari participă la o conferință de 
presă îndreptată împotriva autori

tăților civile

vor fi adoptate măsuri și mai drastice 
împotriva acelora ce vor atenta la ordi
nea publică. Cbfnunicatul avertizează de 
asemenea pe funcționarii publici că „gu
vernul cunoaște planul de sabotaj eco
nomic trasat de Paz Estenssoro și își pro
pune să demită din funcfiile lor pe iofi 
acei care, din neglijență sau din rea- 
credinfă ar coopera cu planurile adver
sarilor". Totodată, junta militară a anun
țat crearea unei gărzi nafionale care va 
înlocui forjele polifienești. Membrii găr
zii nu vor avea dreptul să adere la 
partide politice.

Complotul descoperit de autoritățile 
boliviene survine la mai pufin de două 
săpfămîni de la descoperirea altuia. Ju
decind după situafia din fără, Bolivia 
inaugurează anul 1965 cu o accentuare 
a instabilităfii politice interne.

Vaslle OROS

SCURTE ȘTIRI
RANGOON. In legătură cu aniver

sarea a doi ani de la obținerea in
dependenței țării, guvernul Birmaniei 
a emis un decret potrivit căruia un 
număr de 227 deținuți au fost elibe
rați pe cauțiune.

CARACAS. Guvernul venezuelean a 
adoptat hotărîrea de a crea o comisie 
pentru controlul activității companiilor 
străine care se ocupă de extragerea și 
vînzarea minereului de fier. Această 
hotărîre a fost determinată de activita
tea companiilor străine care printr-o 
politică de reducere a prețurilor au 
provocat anul trecut Venezuelei pier
deri în valoare de 34 milioane dolari.

NICOSIA. Intr-un interviu acordat 
ziarului „Halkin Sesi“, liderul comu
nității turce din Cipru, Kuciuk, s-a 
pronunțat din nou pentru crearea 
„unei republici federale cipriote" în 
care cele două comunități ale insu
lei să fie „separate în mod fizic".

LONDRA. Luni după-amiază a a- 
vut loc Ia Londra, sub președinția pri
mului ministru britanic, Harold Wil
son, o ședință a cabinetului britanic, 
în cursul reuniunii a fost discutată si
tuația din Asia de sud-est și măsurile 
militare pe care Anglia intenționează 
să le ia în sprijinul Federației Mala- 
yeze.

BUENOS AIRES. Muncitorii com
paniilor feroviare etatizate din Argen

mai mare parte a regiunilor rurale din această provincie se află practic sub controlul partizanilor, forțele guvernamentale deținînd numai localitățile urbane și cîteva șosele. Această situație a provocat îngrijorarea autorităților sud-vietnameze care se tem că o pătrundere masivă a trupelor patriotice în această regiune ar duce la izolarea părții septentrionale a Vietnamului de sud de restul țării.
*în situația politică din capitala sud-vietnameză nu s-a înregistrat în aceste zile nici o modificare esențială. Ziarul „Combat" este de părere că „situația este astăzi explozivă" și menționează că cu cît se va prelungi mai mult această situație cu atît vor fi „folosite mijloace pentru care se cheltuiesc sume enorme... și cu atît mai mare va fi haosul aici".Deși luni ambasadorul S.U.A. la Saigon, generalul Maxwell Taylor, a avut o nouă întrevedere cu primul ministru, Tran Van Huong, potrivit Agenției United Press International, nici după această convorbire nu au apărut semne ale vreunei înțelegeri. Citind surse informate, agenția afirma că „există puține șanse ca aceste convorbiri să rezolve impasul politic creat".

IMAGINI ALGERIENE

DISPARE VĂLUL30 de tinere iete au sosit nu de mult la Alger, venind din diferite regiuni ale țării pentru a urma cursuri sindicale și de institutoare. Un fapt în aparență lipsit de o semnificație deosebită, dacă ar fi izolat de contextul situației generale existente pînă la eliberare.Timp de secole și mai ales în timpul ocupației coloniale, femeile au fost menținute în stare de inferioritate față de bărbați. Drumul spre școală, spre exersarea unei profesiuni, spre participarea la o activitate obștească era aproape cu desăvîrșire închis femeilor. Și alegerea tovarășului de viață era o problemă în care voința lor era nesocotită. Vălul care le acoperea fața simboliza toată această stare de inegalitate.Azi pe străzile Algerului, în birouri sau în fabrici, nu mai e o surpriză să întîlnești tinere care au reușit să depășească vechile deprinderi și mentalități, fete îmbrăcate în rochii moderne, cu chipurile arse de soare, expnmînd sănătate și dragoste pentru munca lor.

Stațiunea Weggis (Elveția) va dispune în curînd de o șosea 
care va permite un trafic mai intens. Pe șantierul viitoarei șosele lu

crările de construcție sînt în curs

tina au declarat luni o grevă de 48 
de ore în sprijinul revendicărilor lor 
economice. Greva a afectat princi
palele noduri de cale ferată din în
treaga țară, inclusiv zonele limitrofe 
ale capitalei, unde sînt deserviți zil
nic aproximativ un milion și jumă
tate de călători. în urma grevei, cir
culația a fost întreruptă pe principa
lele linii ferate din Argentina, la care 
lucrează aproximativ 160 000 de mun
citori.

CARACI. în cursul zilei de luni, 
în cartierele periferice ale capitalei 
pakistaneze au avut loc violente cioc
niri între partizanii mareșalului Ayub 
Khan — reales președinte al Repu
blicii — și adepți ai opoziției. Po
trivit primelor comunicate ale poli
ției, șase persoane au fost ucise, mai 
multe rănite. Mai multe case au fost 
incendiate. Pentru aplanarea inciden
telor poliția a cerut ajutorul arma
tei. Luni seara a fost anunțată inter
zicerea circulației între orele 16,00 și 
7 dimineața. Corespondenții de pre
să anunță că atmosfera în capi
tală continuă să fie încordată. Stră
zile sînt patrulate de poliție și cor
doane de securitate. Ciocniri asemă
nătoare, relatează corespondentul a- 
genției Associated Press, au avut loc 
și în alte localități din țară.

Corespondență din Roma

O „chemare la ordine"
și semnificația ei

Modul în care s-au desfășurat a- legerile pentru desemnarea președintelui Republicii Italiene, gruparea forțelor politice care au luat parte la alegeri, greutatea voturilor comuniștilor care practic au spulberat formula „delimitării de majoritate1', formulă discriminatorie față de comuniști, disensiunile care au răbufnit în interiorul Partidului democrat- creștin (P.D.C.) și între acesta și a- liații săi din guvern, au introdus în actuala situație politică din Italia numeroase probleme noi, a căror rezolvare nu este de loc ușoară. A- ceste probleme se referă în primul rînd la situația din P.D.C.După cum se știe, partidul demo- crat-creștin obișnuiește să se autodefinească drept un partid „pentru toate clasele". Dar în toți anii de după război și pînă în prezent, politica lui s-a vădit a fi totdeauna inspirată și condusă de interesele marelui capital monopolist italian. Niciodată însă, ca în recentele alegeri prezidențiale, divergențele interne ce reflectă diversitatea de interese care se înfruntă în acest partid, n-au răbufnit cu atîta violență ; o dovadă o constituie însuși faptul că la nici unul din scrutine reprezentanții săi în parlament n-au votat împreună și că, dimpotrivă, la un moment dat existau trei candidați ai P.D.C. — cel oficial, Leone, și cei neoficiali, Fanfani și Pastore.Numeroasele și contradictoriile a- precieri ale observatorilor politici de aci vădesc totuși un acord asupra faptului că acest partid este zguduit de o profundă criză. Și ea nu datează de ieri, de azi. încă de la Congresul din toamna trecută al partidului, care a avut loc la Roma, curentele principale — cu fizionomia unor partide în partid — erau în număr de patru : „Centrismul popular" avînd ca lider pe Scelba, curentul de „centru-dreapta" cuprin- zînd exponenți de dreapta și expo- nenți ai altor grupări, cel numit al „cronicelor noi" grupat în jurul lui Fanfani, și, în fine, curentul de stînga „forțe noi" care a grupat în jurul Iui Pastore o serie de personalități ale vieții sindicale. Nici unul din aceste curente nu este omogen. La Congres reprezentarea lor în partid a fost respectiv de 11,5 la sută ; 46,5 la sută ; 21,2 la sută și 20,8 la sută. în prezent, ca urmare a măsurilor disciplinare adoptate de

începuturile acestei schimbări au fost făcute în anii grei ai războiului dus împotriva ocupației coloniale. Atunci veșmîntul confecționat după obiceiul mahomedan — cu vălul ce le acoperea în întregime chipul, sau cu broboada mare ce le înfășură capul — a fost schimbat de multe femei cu uniforma armatei de eliberare. Și chiar dacă unele au păstrat voalul, lupta lor alături de părinți, soți sau frați, pildele lor de eroism și sacrificiu au clătinat edificiul mentalităților înapoiate.Consfințind în prima sa constituție drepturi și îndatoriri egale pentru toți cetățenii, tînărul stat al- gerian creează femeilor condițiile unei participări active la construcția țării. Prezente la marile congrese ale reprezentanților din sectorul industrial sau agrar, cu autogestiune, în campania de alfabetizare, în sectorul asistenței medicale și în alte activități de mai mare sau mai mică amploare, femeile algeriene dovedesc că își merită pe deplin drepturile și considerația ce li se acordă.

BUENOS AIRES. Cetățenii paragu- 
ayeni care domiciliază în provincia 
argentineană Corrientes, precum și un 
grup de cunoscuți reprezentanți ai 
vieții publice din Argentina au adre
sat generalului Stroessner, dictatorul 
Paraguayului, o scrisoare, prin care 
au cerut încetarea torturării deținuți- 
lor politici în Paraguay, imediata pu
nere în libertate a lui Antonio Mai- 
dana, secretar al C.C. al P.C. din Pa
raguay, și a celorlalți deținuți politici 
paraguayeni. 

conducerea P.D.C. față de doi de- putați din curentul „forțe noi" — Donat Cattin și De Mita, care n-au ascuns că au depus buletine albe în loc de a vota candidatul oficial al partidului (justificîndu-și această acțiune prin faptul că nu-și pot alinia voturile la cele ale fasciștilor care au sprijinit candidatura lui Leone), disensiunile au ieșit și mai puternic Ia iveală. Luînd aceste măsuri, conducerea P.D.C. a urmărit — cum a- rată unii comentatori italieni — să cheme la ordine, într-o manieră forte, opoziția față de gruparea dominantă și să preîntîmpine extinderea curentului de stînga în sînul partidului.Toate acestea arată de ce observatorii politici își concentrează atenția asupra viitorului Consiliu național al Partidului democrat-creștin convocat pentru jumătatea lunii ianuarie și în vederea căruia, repre zentanții diferitelor curente din ă- cest partid se vor întruni zilele acestea pentru a-și preciza atitudinea.Observatorii politici de aci arată că în desfășurarea viitoare a situației politice italiene, care, așa cum a scris „La Stampa" din Torino — „nv exclude chiar ipoteza unei adevărate crize de guvern", multe vor depinde de atitudinea curentelor de opoziție din P.D.C. față de presiunile masive ale grupului conducător.
Giorgio PASTORE

Vizita delegației 
parlamentare sovietice 
in TurciaANKARA 5 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, la 5 ianuarie membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S., condusă de Nikolai Podgornîi, care se află în Turcia, au făcut vizite lui Cemal Giirsel, președintele Republicii Turcia, și primului ministru Ismet Inonii. In numele lui A. I. Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. Podgornîi l-a invitat pe Giirsel să viziteze Uniunea Sovietică. Președintele Turciei a mulțumit pentru invitație și a spus că va vizita U.R.S.S. imediat ce sănătatea i-o va permite.

Cele 30 de tinere sosite la Alger pentru a se instrui reprezintă tot atîtea familii, care se adaugă multor altora, în care vechile mentalități, dăunătoare mersului înainte al poporului algerian, cedează locul vieții noi.„Dispariția vălului" are aceeași a- dîncă semnificație ca și faptul că 25 de învățători nu numai că organizează, la o școală din Bab El Oued, instruirea a cîtorva sute de copii, dar le asigură și hrana într-o cantină, ca și faptul că feroviari din Alger se duc în timpul lor liber să repare mașinile agricole la o fermă cu autogestiune, sau că muncitori necalificați și fără știință de carte își însușesc pe șantiere nu numai o meserie, dar și deprinderea de a desluși buchiile cărților. E în fiecare din aceste exemple o dovadă a schimbărilor profunde ce se petrec în conștiința constructorilor Algeriei libere, a entuziasmului ș. elanului generate de revoluția victorioasă.
Constantin BENGA

ROMA. La Foggia (Italia) a avut 
loc un miting, la care au participat 
3 000 de muncitori italieni care lucrea
ză în diferite țări din Europa occiden
tală și au venit în țară cu ocazia săr
bătorilor. Participanții la miting au 
scandat lozinci în favoarea promovării 
unei politici în interesul oamenilor 
muncii, împotriva gravei situații eco
nomice care determină numeroși mun
citori să emigreze.
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